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سرمربی تیم آویژه صنعت پارسا:  

 شهرداری و شورای شهر 
هوای والیبال را بیشتر از 

بسکتبال دارند!
نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در جلسه 
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در این شماره می خوانیم

 ریاستی یا 
پارلمانی؟  

چند روز پیش سیامک ره پیک، عضو حقوقدان 
شورای نگهبان در اظهار نظری گفت: »اگر تشریفات 
هم  اساسی  قانون  در  بیاید  ترتیبات  و  شود  رعایت 
گیرد.  صورت  تغییراتی  و  اصالحات  است  ممکن 
موضوع  این  درباره  جدی   بحث  هیچ  االن  منتها 
عضو  دیگر  موسوی،  نیست«.فضل الله  مطرح 
حقوقدان شورای نگهبان هم گفته که هنوز بحثی 
درباره اصالح قانون اساسی مطرح نشده است. او 
گفته است: »ممکن است نظر عده ای این باشد که 
قانون اساسی اصالح شود، باید از آنها پرسید که این 
گیرد«.مصطفی  صورت  زمینه هایی  چه  در  اصالح 
کواکبیان هم پیرو همین موضوع از تدیون نامه ای 
موسوم به جمهوریت سوم سخن گفت. او درباره این 
مسئله اظهار کرد: »ما در حال آماده سازی طرحی 
همان  که  هستیم  سوم  جمهوریت  عنوان  تحت 
رهبری  از  اساسی  قانون  در  بازنگری  درخواست 
قرار  طرح  »این  افزود:  ادامه  در  کواکبیان  است«. 
است در قالب نامه ای برای رهبری فرستاده شود«. 
انجام  نامه  این  مقدمات  که  داد  خبر  همچنین  او 
شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد«.گفتنی است 
بهمن ماه سال گذشته نیز علی الریجانی در جلسه 
شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقالب برای 
اصالحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. 
علی مطهری، نائب رئیس مجلس نیز در همان ایام 
بود  کرده  تاکید  اساسی  قانون  در  بازنگری  لزوم  بر 

به جز  که  بود  گفته  هم  باهنر  محمدرضا  سپس  و 
اصول غیرقابل تغییر مانند »اسالمیت و جمهوریت« 
دو  یا  یک  وجود  جمله  از  دیگر  اصول  از  بسیاری 
مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. 
او تاکید کرده بود: »به این نتیجه رسیده ام که با یک 
مجلس نمی توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس 
مجلس  نمایندگان  کنونی  شرایط  در  داریم.  نیاز 
و  جنسیتی  قومی،  منطقه ای،  مطالبات  دنبال  به 
قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد 
است«.آبان 1390 هم محمد دهقان،  ملی  منافع 
یک  که   داد  خبر  وقت  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
گروه از حقوقدانان مامور شده اند تا ایرادات قانون 
مورد  گیرد  قرار  بازنگری  مورد  باید  که  را  اساسی 
دکتر  شد.  تکذیب  خبر  این  اما  دهند  قرار  بررسی 
محمد هاشمی، از اعضای تدوین کننده پیش نویس 
قانون اساسی، با نگاهی متفاوت از جامعه سیاسی 
قانون اساسی است، در  امروز که خواستار اصالح 
گفت وگو با »شرق« با انتقاد از جو رسانه ای حاکم بر 
موضوع تغییر قانون اساسی توضیح داده است: »در 
وضعیت فعلی، کامال با تغییر قانون اساسی مخالفم. 
اگر قرار به تغییر جزئی باشد، اهمیت خاصی ندارد 
و انجام پذیر است؛ اما اگر می خواهیم اصالح رو به 
استاد  این  امکان پذیر نیست«.  باشیم،  جلو داشته 

حقوق عمومی با بیان این جمله که...

در چند روز اخیر بار دیگر مباحثاتی 
در مورد تغییر قانون اساسی مطرح شده است

مرد و زنی میانسال در مقابل ویترین یک فروشگاه ایستاده اند. ناگهان زن دیگری از پشت به آن ها نزدیک می شود و با 
کیف دستی اش بر سر مرد می کوبد و به او بدوبیراه می گوید. 

بررسی روان شناختی و قانونی انتشار عکس  در فضای مجازی 

 هنجارشکنان کنجکاو!
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  5بخوانید

مراسم تجلیل از استاد رجبعلی لباف خانیکی در موزه خراسان

خانیکی لباف 
بخش  حیات   
خراسان هویت 

در صفحه6 بخوانید

وعده شهردار مشهد در مراسم بهره برداری از 
بوستان خطی زندگی و آسفالت یک خیابان:

 امسال 3.5 میلیون مترمربع از معابر مشهد 
آسفالت خواهد شد سه شنبه  31    اردیبهشت 1398 /0 15 رمضان 1440 / سال سوم  

شماره 462 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 2 بخوانید
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مشهد- تهران: روزانه
شنبه ها : ساعت: 1700 و 2210

یکشنبه ها : ساعت : 18,30
دوشنبه ها :  ساعت13,45 و 22,10

سه شنبه ها :ساعت:12,40و  21,25
چهارشنبه ها : ساعت :0 18,3 و 21,45
پنج شنبه ها : ساعت: 13,45 و 22,10 

جمعه ها: ساعت: 13,50 و 22,10 
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 11,30

مشهد- یزد :روزانه بجز یکشنبه ها 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

17,15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت : 
)20,15

مشهد- نوشهر: یکشنبه ها و چهار شنبه ها  
ساعت: 14,30 و  جمعه ها ساعت : 09,45 

مشهد- اهواز: شنبه ساعت 12,25 و دوشنبه 
و پنجشنبه ها: ساعت 11,25

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
1830 و جمعه ها ساعت : 13,20

مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : 
ساعت 07,30

مشهد – آبادان : یك شنبه ها ساعت :19,30 
چهارشنبه ها  ساعت: 15,10

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 
17,10

برنامه پروازی هواپیمایی آسمان نیمسال اول 1398

عضو  ره پیک،  سیامک  پیش  روز  چند 
حقوقدان شورای نگهبان در اظهار نظری گفت: 
در  بیاید  ترتیبات  و  شود  رعایت  تشریفات  »اگر 
و  اصالحات  است  ممکن  هم  اساسی  قانون 
بحث  هیچ  االن  منتها  گیرد.  صورت  تغییراتی 
نیست«. مطرح  موضوع  این  درباره  جدی  

شورای  حقوقدان  عضو  دیگر  موسوی،  فضل الله 
اصالح  درباره  بحثی  هنوز  که  گفته  هم  نگهبان 
قانون اساسی مطرح نشده است. او گفته است: 
قانون  که  باشد  این  عده ای  نظر  است  »ممکن 
این  که  پرسید  آنها  از  باید  اساسی اصالح شود، 
اصالح در چه زمینه هایی صورت گیرد«.مصطفی 
کواکبیان هم پیرو همین موضوع از تدیون نامه ای 
موسوم به جمهوریت سوم سخن گفت. او درباره 
آماده سازی  حال  در  »ما  کرد:  اظهار  مسئله  این 
طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که 
از  اساسی  قانون  در  بازنگری  درخواست  همان 
»این  افزود:  ادامه  در  کواکبیان  است«.  رهبری 
رهبری  برای  نامه ای  قالب  در  است  قرار  طرح 
فرستاده شود«. او همچنین خبر داد که مقدمات 
این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد 
شد«.گفتنی است بهمن ماه سال گذشته نیز علی 
از  قم  استان  اداری  شورای  جلسه  در  الریجانی 
ساختاری  اصالحات  برای  انقالب  رهبر  دستور 
مطهری،  علی  داد.  خبر  آینده  ماه  چهار  ظرف 

لزوم  بر  ایام  همان  در  نیز  مجلس  رئیس  نائب 
بازنگری در قانون اساسی تاکید کرده بود و سپس 
اصول  به جز  که  بود  گفته  هم  باهنر  محمدرضا 
جمهوریت«  و  »اسالمیت  مانند  تغییر  غیرقابل 
یا دو  از جمله وجود یک  از اصول دیگر  بسیاری 
مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. 
او تاکید کرده بود: »به این نتیجه رسیده ام که با 
یک مجلس نمی توان کشور را اداره کرد و ما به دو 
نمایندگان  کنونی  شرایط  در  داریم.  نیاز  مجلس 
قومی،  منطقه ای،  مطالبات  دنبال  به  مجلس 
مورد  کمتر  آنچه  و  هستند  قشری  و  جنسیتی 
توجه قرار می گیرد منافع ملی است«.آبان 1390 
مجلس  رئیسه  هیات  عضو  دهقان،  محمد  هم 
وقت خبر داد که  یک گروه از حقوقدانان مامور 
شده اند تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد 
بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند اما این 
خبر تکذیب شد. دکتر محمد هاشمی، از اعضای 
تدوین کننده پیش نویس قانون اساسی، با نگاهی 
خواستار  که  امروز  سیاسی  جامعه  از  متفاوت 
اصالح قانون اساسی است، در گفت وگو با »شرق« 
تغییر  موضوع  بر  حاکم  رسانه ای  جو  از  انتقاد  با 
وضعیت  »در  است:  داده  توضیح  اساسی  قانون 
فعلی، کامال با تغییر قانون اساسی مخالفم. اگر 
به تغییر جزئی باشد، اهمیت خاصی ندارد  قرار 
و انجام پذیر است؛ اما اگر می خواهیم اصالح رو 
این  نیست«.  امکان پذیر  باشیم،  داشته  جلو  به 
استاد حقوق عمومی با بیان این جمله که »قانون 
مردم  مطلق  حاکمیت  بر  مبتنی  باید  اساسی 

شتاب زده  تغییر  است  »ممکن  گفت:  باشد«، 
به  منتج  کارشناسی  بررسی  و  بحث  بدون  و 
تحدید حقوق مردم و دموکراسی در کشور شود؛ 
اساسی  قانون  تغییر  برای  اقدامی  اگر  بنابراین 
آغاز نشود، مطمئنا مطلوب تر خواهد بود«. او با 
ابراز ناامیدی از ثمربخش بودن روند اصالح قانون 
ساختاری  »اصالحات  کرد:  خاطرنشان  اساسی 
امکان پذیر نیست و حتی فضای بحث  و گفت وگو 
دراین باره نیز بسته است؛ بنابراین قانون اساسی 
پاسخ گوی  همچنان  مادر،  قانون  به عنوان  فعلی 
نظرها  تعدد  به  است«.باتوجه  جامعه  نیازهای 
می رسد  نظر  به  اساسی  قانون  اصالح  درباره 
که احتماال اصالح این قانون تنها در یک زمینه 
نخواهد بود و ممکن است عالوه بر اصالح اصول 
نظام  یعنی  کند.  تغییر  نیز  کلی  ساختار  فرعی، 
انتخاب  مردم  توسط  رئیس جمهور  که  ریاستی 
که  دهد  شکل  تغییر  پارلمانی  نظام  به  می شود 
در این صورت مردم مجلس را تعیین می کنند و 
سوی  می کند.از  انتخاب  را  نخست وزیر  مجلس 
دیگر به گفته محمدرضا باهنر ممکن است نظام 

ایران دارای دو مجلس شود.
y چگونگی اصالح قانون اساسی

این  اصل177  طبق  اساسی  قانون  اصالح 
از  پس  و  رهبری  معظم  مقام  نظر  با  فقط  قانون 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت امکان پذیر 
در  رهبری  بازنگری،  به  نیاز  صورت  در  که  است 
اصالح  موارد  رئیس جمهوری  به  خطاب  حکمی 
بازنگری  شورای  به  را  اساسی  قانون  تتمیم  یا 

قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد خواهد کرد؛ 
سه گانه،  قوای  روسای  نگهبان،  شورای  اعضای 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  ثابت  اعضای 
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10نفر 
از هیات وزیران، سه  نفر  انتخاب رهبری، سه  به 
نمایندگان مجلس  از  قضائیه، 10نفر  قوه  از  نفر 
شورای اسالمی و سه نفر از دانشگاهیان. شیوه 
قانون  نیز  را  آن  شرایط  و  انتخاب  کیفیت  و  کار 
و  تایید  از  پس  شورا  مصوبات  می کند.  معین 
امضای مقام معظم رهبری، باید از طریق مراجعه 
مطلق  اکثریت  تصویب  به  عمومی،  آرای  به 
شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل 
اصل پنجاه و نهم در همه پرسی »بازنگری در قانون 
به  مربوط  اصول  محتوای  نیست.  الزم  اساسی« 
اسالمی بودن نظام و ابتنای همه قوانین و مقررات 
ایمانی،  پایه های  و  اسالمی  موازین  اساس  بر 
ایران، جمهوری بودن  اهداف جمهوری اسالمی 
اداره  نیز  و  امت  امامت  و  امر  والیت  حکومت، 
امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب 

رسمی ایران تغییرناپذیر است.
y تفاوت نظام پارلمانی با ریاستی

نوعی  محور  مجلس   یا  پارلمانی  نظام 
قوه  آن  در  که  است  مردم ساالرانه  حکمرانی 
قوه  از  را  خود  ساالرانه  مردم  مشروعیت  مجریه 
پاسخگو  آن  برابر  در  و  کرده  اقتباس  مقننه 
حکومتی  نظام  نوعی  پارلمانی  نظام  است. 
می شود.  ایجاد  قوا  نسبی  تفکیک  از  که  است 
مقننه  قوه  و  قوه مجریه  پارلمانی  نظام های  در 

بر یکدیگر  نفوذ  و  تاثیرگذاری  برای  ابزارهایی  از 
برخوردارند. در نظام های پارلمانی رئیس کشور 
و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. 
)در  رئیس جمهور  است  که ممکن  رئیس کشور 
ایرلند،  )مثل  پارلمانی(  جمهوری  نظام های 
)در  پادشاه  یا  ایتالیا(  و  هندوستان  آلمان، 
و  انگلیس  )مثل  سلطنتی(  مشروطه  نظام های 
مسئولیت  از  و  ندارد  مهمی  نقش  باشد،  ژاپن( 
نخست  معموال  که  مجریه  قوه  رئیس  مبراست. 
وزیر نامیده می شود، به پیشنهاد رئیس کشور و 
انتخاب پارلمان مشخص می شود. اعضای هیات 
به  قانون  پیشنهاد  حق  سیستم  این  در  وزیران 
مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس 
نمایندگان یا انحالل پارلمان را دارند و از سوی 
دیگر پارلمان نیز حق سوال، استیضاح و دادن 
رای عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از 
جمهوری های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای 
همزمان  حکمران  آلمان،  و  سورینام  جنوبی، 
رئیس حکومت نیز هست، ولی توسط قوه مقننه 

انتخاب شده و به آن پاسخگو است.
این بر خالف نظام جمهوری است که رئیس 
کشور همان رئیس حکومت بوده و مهمتر از آن 

از قوه مقننه نمی  قوه مجریه مشروعیت خود را 
پارلمانی  جمهوری های  از  متفاوتی  گیرد.انواع 
مقام  دو  آنها  بیشتر  در  که  دارد  وجود  دنیا  در 
متفاوت سمت رئیس حکومت و رئیس دولت را بر 
عهده گرفته اند. رئیس حکومت که در جمهوری 
صدراعظم  یا  نخست وزیر  معموال  مجلس محور 
عهده  بر  را  مجریه  قوه  ریاست  می شود،  نامیده 
اختیار  در  کشور  اجرایی  اصلی  قدرت  و  دارد 
مقامی  رئیس جمهور  یا  دولت  رئیس  اما  اوست؛ 
محسوب  محدود  اختیاراتی  دارای  یا  تشریفاتی 
نظام های  در  پادشاه  با  آن  جایگاه  که  می شود 
در  ولی  است،  مقایسه  قابل  مشروطه  پادشاهی 
جمهوری های ریاستی و نیمه ریاستی اغلب رئیس 
جمهور هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت 
اجرایی  وسیع  اختیارت  از  و  دارد  عهده  بر  را 

برخوردار است.
آیا اصالح قانون اساسی تا  حال باید دید که 
می گیرد  صورت  جمهوری  ریاست  بعدی  دوره 
یا نه که اگر بگیرد ممکن است ریاست جمهوری 
مردم  دیگر  و  شود  حذف  ایران  سیاسی  نظام  از 
نتوانند رئیس دولت را خودشان به طور مستقیم 

انتخاب کنند.

در چند روز اخیر بار دیگر مباحثاتی در مورد تغییر قانون اساسی مطرح شده است

 ریاستی یا پارلمانی؟  

اصالح طلبان در فکر اصالح برخی فرآیندهای انتخابات 
رضوی  خراسان  اصالح طلب  احزاب  هماهنگی  شورای  رئیس 
گفت: این بار مسئوالن اصالح طلب باید در کنار اصالح ساختارشان 
به سراغ این راهکار بروند که برخی فرایندهای ملی در انتخابات نیز 
اصالح شود.به گزارش ایسنا، مهدی عبایی خراسانی در خصوص لزوم 
ایجاد تغییراتی در ساختار اصالح طلبان، اظهار کرد: در تهران هنوز 
احزاب  بین  سیاست گذاری  عالی  شورای  و  اصالحات  پارلمان  بحث 
مورد اختالف است، برخی از احزاب بیان می کنند که شورای عالی 
سیاست گذاری کارآمدی نداشته زیرا خروجی آن لیست امید است، 
از  ناشی  امید  لیست  مشکل  که  می کنند  بیان  نیز  احزاب  از  برخی 
اصالح طلبان،  اگر  افزود:  نیست.وی  سیاست گذاری  عالی  شورای 
چنین  هم  باز  بود،  هماهنگی  شورای  یا  داشتند  اصالحات  پارلمان 
مشکالتی ایجاد می  شد، چراکه بخشی از مشکل ناشی از بخش های 
دیگر است، اصالح طلبان از جمله آقای عارف و گروه های مختلف هنوز 

در مورد ساختار اصالح طلبان بحث دارند، تهران باید به نتیجه برسد و 
بعد به استان ها ابالغ کند.عبایی خراسانی با طرح این پرسش که در 
حال حاضر این مساله مطرح است که آیا ما باید سراغ اصالح طلبان 
درجه دو و سه برویم و بار دیگر به آن ها تکیه کنیم، ادامه داد: این موارد 
باید به نتیجه برسد و ما بر اساس نظرات  بحث هایی است که تهران 
ملی عمل کنیم. هنوز خود ما راجع به این مسائل نظری نداریم.این 
نمانده،  باقی  زیادی  زمان  اینکه  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
مسائل بسیار زیاد بوده و عملکرد لیست امید در مجلس بسیار مورد 
انتقاد است، عنوان کرد: برخی این انتقادات را ناشی از خود ساختار 
و برخی ناشی از وضعیت کشور می دانند، باید در مورد تمام این موارد 
بحث شود.مسئول حزب اتحاد ملت خراسان رضوی گفت: زمانی که 
بررسی ها نشان می دهد تمام گزینه های ما در حقیقت مایوس کننده 
است یا به نتیجه مطلوب نمی رسد، مشکل جای دیگر و در ساختارها 

است.رئیس شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب خراسان رضوی با 
انتقاد از نحوه تایید صالحیت  کاندیداها در شورای نگهبان بیان کرد: 
مجالس اصولگرای ما ناکارآمد بوده، مجالس اصالح طلب ما نیز مانند 
به بن بست  رسیده و مجلس دهم که در آن سه طیف  مجلس ششم 
ناشی  دیگر  از جای  بنابراین مشکل  بوده،  دارند، همین گونه  حضور 
می شود.وی اضافه کرد: بسیاری از اصولگرایان نیز همین حرف ها را 
زدند، آقای توکلی نیز همین مسائل را بیان می کنند و نظرات ایشان در 
خصوص ناکارآمدی مجالس شبیه ما است. تمام مجالس ما ناکارآمد 
بودند، بنابراین باید سراغ اصالح موارد دیگری برویم و صرفا به اصالح 
ساختار احزاب بسنده نکنیم، اینگونه نیست که اگر ما به جای شورای 
در  مساله  این  بگذاریم،  اصالحات  پارلمان  سیاست گذاری،  عالی 
خاطرنشان  خراسانی  می شود.عبایی  تاثیرگذار  ما  مجالس  عمکلرد 
کرد: ما مشکل داریم، منتها مرتب تجربه و آزمایش می کنیم. این بار 

مسئوالن اصالح طلبی و فرایند اصالح طلبی باید به سراغ این راهکار 
حزب  کنیم.مسئول  نظر  تجدید  ملی  فرایندهای  برخی  در  که  بروند 
این  اصالح طلبان  اکثریت  اکنون  افزود:  رضوی  خراسان  ملت  اتحاد 
نظر را دارند که اصالحاتی در فرایند انتخاب لیست انجام دهیم، باید 
کارهای خود را اصالح کنیم، اما اینگونه نیست که انتخابات صرفا به 
شورای  شود.رئیس  محدود  اصالح طلبان  ما  مهندسی  و  برنامه ریزی 
هماهنگی احزاب اصالح طلب خراسان رضوی گفت: ما احزاب باید 
مشکالت  کشور  در  می دانیم  ما  بفهمند  که  بگوییم  مردم  به  را  این 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مشکل نیروی انسانی وجود دارد، اما 
مجلس  باید  مشکالت  این  از  عبور  برای  و  است  سیاسی  آن ها  کلید 
خوب داشته باشیم، هنوز بسیاری از مردم این امر را باور نکردند و تصور 
نکنند،  شرکت  انتخابات  در  و  نیایند  صندوق  سراغ  اگر  که  می کنند 

اوضاع بهتر می شود.

1/512 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
موضوع  اول  هیات   1398/1/29  -139860306006000218 شماره  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد گلی 
فرزند قربان بشماره شناسنامه 3 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 195/30 مترمربع )یکصد و نود و پنج متر و سی صدم مترمربع( قسمتی از پالک 
181 متصل به 30 فرعی واقع در اراضی خرایه پالک 127 اصلی دهستان اربعه واقع در 
بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/15، نوبت دوم: 1398/2/31
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
اول  هیات   1397/11/11 مورخ   139760306271003910 شماره  برابررای 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
متقاضی اقای حسن بکلری بگلر فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1 صادره از قوچان  در 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 214/74مترمربع قسمتی از پالک 60-اصلی 
بلوار طبرسی دوم بین 6و8 کارواش و تعویض روغن خریداری  بخش 9 مشهد واقع در 
از غالمحسین بالندری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1503 تاریخ 

انتشارنوبت اول:1398/2/16 ، نوبت دوم:1398/2/31 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

3/511اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
اول  هیات   1397/12/20 مورخ   139760306271004804 شماره  برابررای 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
صادره   3535 شناسنامه  بشماره  حسن   محمد  فرزند  فوالدی  راضیه  خانم  متقاضی 
از مشهد نسبت به 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 149/60 
مترمربع قسمتی از پالک 174 فرعی از 3-اصلی بخش 9 مشهد واقع در مطهری شمالی 
منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  فوالدی   علی  محمد  از  خریداری  پالک 60   36
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  فاصله 15  به  نوبت  مراتب دردو  عموم 
انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد .1501 تاریخ انتشارنوبت اول:1398/2/16 ، نوبت دوم:1398/2/31 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پژو 206 مدل 1382 با شماره پالک 798 ن 95 ایران 
به  مربوط   82630016 شاسی  شماره  و   10FSJ54465957 موتور  شماره    32

شرکت کوشا کافی شرق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

کارت هوشمند راننده به شماره 1279456 و کارت هوشمند ماشین به شماره 
1788236 کامیون کشنده سیستم ماز  مدل 1385 به شماره پالک 211 ع 54 
 NAE64220800600062 ایران 42  شماره موتور 50012396 ، شماره  شاسی

مربوط به علی عاطفی ملو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز مزدا دو کابین ) بی 2000 آی ( نوک مدادی متالیک به شماره پالک 
 84NDPE00150 783 ق 35 ایران 32  شماره موتور 482141 و شماره شاسی
بنام حمیدرضا حیدرزاده بهشماره ملی 0919550711 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ سبز خودرو سواری سیستم سمند مدل 1389 به شماره پالک 544 ن 47 ایران 
 NAAC91CC9AF778631 36  شماره موتور 12488318824 و شماره شاسی

مربوط به محمد قاینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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متهمان  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  هشتمین 
پرونده شرکت پدیده با حضور هیات عالی قضایی، 
و  شکات  از  جمعی  نمایندگان  مدافع،  وکالی 
با  مطبوعات،  و  رسانه  اصحاب  و  سهامداران 
ویژه  دادگاه  در  کریم؛  قرآن  از  چند  آیاتی  تالوت 
اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  جرایم  به  رسیدگی 
در  ریاست قاضی سید هادی منصوری  به  و  کشور 
اعالم  از  و پس  ابتدای جلسه  برگزار شد.در  مشهد 
دادگاه  رییس  توسط قاضی منصوری،  آن  رسمیت 
فرزند  مقدم  پهلوان  محسن  اول،  ردیف  متهم  از 
متهم،  جایگاه  در  قرارگرفتن  با  تا  خواست  اسداله 
منصوری  دهد.قاضی  پاسخ  مطروحه  سئواالت  به 
همچنین با اشاره به محتوای مذاکرات جلسه قبل 
از  متهم  که  درخواستی  براساس  گفت:  دادگاه 
جهت  فرصت  اعطای  بر  مبنی  مشهد،  دادستانی 
که  داشته  شرکت  دارایی های  و  اموال  بازگرداندن 
مرکز  دادستان  توسط  درخواست  این  آن  متعاقب 
خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد؛ 
که  همانگونه  افزود:  است.وی  ذکر  قابل  نکاتی 
دادگاه  پذیرش  مورد  آنچه  کردند،  اشاره  دادستان 
یا  و  متهم  به  فرصت  اعطای  گرفت؛  خواهد  قرار 
جهت  در  شرکت  اموال  بازگرداندن  برای  متهمین 
حال  است.  سهامداران  و  شکات  حقوق  استیفای 
پرونده  به  رسیدگی  جریان  در  و  گذشته  در  آنکه 
بودیم؛  شاهد  نیز  پردیسبان  به  موسوم  شرکت 
اعطای  درخواست  دادگاه  از  پرونده  آن  متهمین 
مهلت نمودند و در مهلت داده شده نیز به تعهدات 
نیز در  براین اساس دادگاه ویژه  خود عمل کردند؛ 
قانون،  چارچوب  در  را  متهمین  مجازات،  تعیین 
هدف  که  است  بدیهی  دانست.  تخفیف  مستحق 
حفظ  پرونده ها،  اینگونه  در  قضایی  دستگاه  اول 
درنهایت  و  مردم  به  دارایی ها  و  اموال  بازگرداندن  و 
مجازات قانونی متهمان در راستای اجرای عدالت و 

دفاع از حقوق عامه است.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران 
مشهد  در  مستقر  کشور  اقتصادی  نظام  در 
شد  اشاره  نیز  قبال  که  همانگونه  کرد:  خاطرنشان 
هرگونه اعطای مهلت به متهمین در چارچوب قانون 
و در راستای حفظ حقوق سهامداران و شکات انجام 
خواهد گرفت؛ بنابراین به کلیه شکات و سهامداران 
اطمینان خاطر می دهیم که متهمان در هر صورت 
به کیفر اعمال خود خواهند رسید و مجازات قانونی 

در مورد آن ها اعمال خواهد شد.
نحوه  مورد  در  دادگاه  رییس  توضیحات  از  پس 

مافات؛  جبران  برای  متهمین  به  فرصت  اعطای 
و  بازرسی  سازمان  نماینده  از  منصوری  قاضی 
بیان  به  تا  و شهرسازی خواست  راه  وزارت  نماینده 
نمایندگان  اساس  بپردازند.براین  خود  مطالب 
تخلفات  نحوه  تشریح  با  موصوف  سازمان های 
دادگاه  توسط  قانون  اجرای  خواستار  متهمین، 
شد  متذکر  منصوری  قاضی  هنگام  این  شدند.در 
چنانچه مشخص شود که در جریان تخلفات صورت 
پذیرفته توسط متهمین؛ سازمان اداره و یا مسئولی 
رسیدگی  نیز  آن  به  شده؛  جرم  و  تخلف  دچار  نیز 
برای  عامه  حقوق  از  دفاع  باب  چراکه  شد؛  خواهد 
دستگاه قضایی باز است و هیچگونه خط قرمزی در 

این زمینه برای مجموعه قضایی وجود ندارد.
توسط  شده  انجام  تخلفات  تشریح  از  پس 
نمایندگان سازمان های دولتی؛ قاضی منصوری از 
وکیل نماینده تعدادی از شکات خواست تا به بیان 
مطالب خود بپردازد.دراین هنگام نماینده تعدادی 
از شکات گفت: اقاریر تعدادی از متهمان که ضمنا 
بوده اند  نیز  شرکت  این  وقت  مدیره  هیات  اعضا  از 
و  دارد  اول  ردیف  متهم  متعدد  تخلفات  از  نشان 
وجود  قضایی  دستگاه  به  که  اعتمادی  اساس  بر 
مورد  در  عدالت  که  داریم  خاطر  اطمینان  دارد، 
متهمین اجراخواهد شد، چه آنکه دستگاه قضایی 
قاطعیت خود را قبال نیز در پرونده های مشابه مانند 
اعتماد  اعتباری  تعاونی  و  پردیسبان  پرونده های 
ایرانیان نشان داده است که جای تقدیر دارد.انجام 
هجوم  برای  اغواگرانه  تبلیغاتی  سنگین  عملیات 

مردم به منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی 
قیمت سهام این شرکت، از جمله شگردهای متهم 
مطرح  دادگاه  علنی  صحن  در  که  بود  اول  ردیف 
متهم  مدافع  وکیل  دفاعیات  انجام  از  شد.پس 
ردیف اول و دفاعیات محسن پهلوان مقدم؛ قاضی 
انقالب  و  عمومی  دادستان  نماینده  به  منصوری 
را  خود  مطالب  تا  داد  اجازه  رضوی  خراسان  مرکز 
متهم  توسط  شده  مطرح  ادعا های  خصوص  در 
از  گفت:یکی  العموم  مدعی  نماید.نماینده  بیان 
به  عمومی  نظمی  بی  ایجاد  متهم  اقدامات  نتایج 
دلیل انجام تجمعات متعدد بوده است که موجبات 

نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است.
و  پهلوان  محسن  متهم  دفاعیات  اتمام  از  پس 
مدعی  نماینده  از  دادگاه  رییس  وی؛  مدافع  وکیل 
به  نسبت  صادره  کیفرخواست  تا  خواست  العموم 
فیروز  دهقانی  محمد  نام  با  متهمین  از  دیگر  یکی 

آباد فرزندعلی اکبر را قرائت نماید.
تحصیل مال از طریق نامشروع و فعالیت گسترده 
در امر داللی سهام پدیده از جمله تخلفات نامبرده 
اقاریر و  آباد اظهار کرد:  است.متهم دهقانی فیروز 
اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول 
اجازه  با  بیرجند  شهرستان  در  شرکت  دفتر  دارم. 
به  بود و من مبادرت  اندازی شده  راه  آقای پهلوان 

خرید و فروش سهام می کردم.
آباد؛  فیروز  دهقانی  متهم  اظهارات  خالل  در 
داد  اجازه  پرونده  ویژه  حسابرس  به  دادگاه  رئیس 
تا توضیحات تخصصی خود در مورد نحوه عملکرد 

غیرقانونی متهم را ارائه نماید.
ممنوعیت  اعالم  از  پس  نامبرده  اساس  براین 
خرید و فروش سهام شرکت پدیده توسط دادستانی 
بیشتر  یابی  عمق  از  پیشگیری  هدف  با  که  مشهد 
سهامداران  منافع  از  حفاظت  و  متهمین  تخلفات 
انجام شد؛ مبادرت به خرید و فروش سهام می کرده 
است.پس از انجام دفاعیات متهم فیروزآباد؛ قاضی 
منصوری گفت:به دلیل درخواست تعداد زیادی از 
می خواهیم  العموم  مدعی  نماینده  از  سهامداران، 
که اسامی شکات حاضر در دادگاه را قرائت کرده تا 
نسبت به بیان مطالب وشکایات خود در صحن علنی 
بپردازند.در این هنگام اظهارات قابل تامل چند تن 
از شکات، فضای دادگاه و حضار را متاثر کرد.یکی 
از شکات گفت: یک فردی که می گوید دیپلم ردی 
پروژه  یک  می خواسته  می کند  ادعا  چگونه  است 
یا این سئوال مطرح است که  و  اداره کند؟  را  ملی 
بر  تاثیرگذاری  دنبال  به  هم  هنوز  متهمین  چگونه 
مورد  در  نظر شکات هستند؟ چگونه جنایات خود 
کنند؟  جبران  می توانند  را  سهامداران  خانواده 
چگونه می خواهند عزیزان از دست رفته ما را به ما 
برگردانند؟ چگونه متهمین می خواهند سالمتی از 

دست رفته ما را به ما برگردانند؟
اعمال  خواستار  شکات  از  جمعی  نمایندگان 
مجازات قانونی و اشد مجازات عوامل اصلی شدند.

به  رسیدگی  ادامه  منصوری  قاضی  اعالم  با 
فردا  صبح  به  پدیده  شرکت  متهمین  سایر  اتهامات 

موکول شد.

مشروح هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

فرصت برای جبران مافات  پرداخت ارز دولتی برای تامین الستیک 
کامیون های جدید

موانع پیش روی صنعت تایر؛ از تامین 
مواد اولیه تا جابه جایی ارز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تامین مواد 
اولیه، جابه جایی ارز و تخصیص ارز دولتی را از جمله 

موانع پیش روی توسعه صنعت تایر برشمرد.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  باستانی  سعید 
دولتی  ارز  پرداخت  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  کامیون ها،  به  دهنده  خدمات  شرکت های  به 
ارز 4200 تومانی که به خودروسازان برای کامیون ها 
کامیون های  الستیک  تامین  برای  می شود  پرداخت 
الستیک  تامین  برای  دولتی  ارز  واقع  در  است  جدید 
کامیون های صفر است که باید به مشتری تحویل داده 

شود نه برای مصرف کامیون داران.
y  پرداخت ارز دولتی برای تامین الستیک کامیون های

جدید
زاوه  و  والت  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
به  که  یارانه ای  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
الستیک  تامین  برای  می شود  پرداخت  کامیون داران 
تمام  قیمت  دید  باید  حال  است  جدید  کامیون های 
شده الستیک های این کامیون ها بر اساس ارز دولتی 
محاسبه می شود یا خیر. این موضوع قابلیت بررسی 

دارد.
در  تولید  موردنیاز  معدنی  مواد  از  برخی  اگرچه 
داخل موجود است اما کائوچو طبیعی مورد نیاز تولید 
تایر، شیره درختی است که در مناطق گرمسیری رشد 
می کند و توانایی رشد در آب و هوا و اقلیم ایران را ندارد

y تمام مواد اولیه تولید الستیک وارداتی است
وی با اشاره به مشکالت صنعت تایر، اظهار کرد: 
مواد اولیه موردنیاز تولید الستیک وارداتی است و تنها 
تکنولوژی تولید این محصول در ایران موجود است؛ 
اگرچه برخی از مواد معدنی موردنیاز تولید در داخل 
موجود است اما کائوچو طبیعی مورد نیاز تولید تایر، 
رشد  گرمسیری  مناطق  در  که  است  درختی  شیره 
را  ایران  اقلیم  و  هوا  و  آب  در  رشد  توانایی  و  می کند 

ندارد.
y  واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید الستیک به جابه جایی

ارز نیاز دارد
خاطرنشان  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
به  الستیک  تولید  نیاز  مورد  اولیه  مواد  واردات  کرد: 
مشکلی  به  موضوع  این  که  دارد  نیاز  ارز  جابه جایی 
تبدیل شده است.عضو کمیسیون صنایع  عام کشور 
ادامه داد: در حال  و معادن مجلس شورای اسالمی 
حاضر مشکالت مربوط به جابه جایی ارز برای اهدافی 
مانند خرید مواد اولیه و.... حل شده است که پیرو این 
موضوع موانع پیش روی تولید و تامین الستیک برای 

کامیونداران تا حدودی حل شده است.

خبرمجلس بان
رییس اتاق اصناف مشهد

 بهتر است بگوییم مشاغل مراحم
 تا مزاحم

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: ما شغلی را به ذات 
نداریم که مزاحمت ایجاد کند، خیلی از این شغل ها را 

ما برایشان مزاحمت ایجاد کرده ایم.
در  مشهدی،  بنانژاد  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
و  مسائل  پیرامون  تخصصی  نشست های  سلسله 
موضوعات شهری ایران با موضوع »چالش ها و موانع 
شهری  آالینده  و  مزاحم  مشاغل  ساماندهی  تحقق 
و  هنر  دانشکده  اجتماعات  تاالر  در  که  مشهد«، 
رضا)ع(  امام  بین المللی  دانشگاه  اسالمی  معماری 
برگزار شد عنوان کرد: اگر به شهر مشهد نگاه کنیم، 
و  به طبع توسعه  و  بوده اند  مشاغلی در حال فعالیت 
رشد جمعیتی، مکان های مسکونی هم در اطراف آن 
ایجاد کرده ایم و مزاحمتی را برای این مشاغل بوجود 
است  ممکن  اینکه  جهت  از  افزود:  .وی  آورده  ایم 
ناخواسته آالیندگی هایی را ایجاد کنند بحثی نیست، 
اما از این جهت در حق این مشاغل ظلم می شود. ما 
مشاغل کارگاهی و یا مراحم را برای این شغل ها در نظر 
گرفته ایم و در هر حال این مشاغل در حال خدمت به 

شهر هستند و باید ارج آن ها حفظ شود.
در  که  »موانعی  اینکه  به  اشاره  با  بنانژاد مشهدی 
بحث ساماندهی داریم وجود دارد را باید رفع کنیم«، 
ادامه داد:  این مشکالت برای همه است و تنها برای 
هم  را  زحمت هایی  اتفاقات  این  شاید  و  نیست  شهر 
به  صنوف  ساماندهی  کند.  ایجاد  مشاغل  این  برای 
مشاغل  آن ها  از  بخشی  می شوند.  تقسیم  بخش  سه 
طبع  به  خودمان   که  است  کارگاهی  و  خدماتی 
داریم  را  این  الزام  شغلی  یا  و  محیط زیستی  مسائل 
منطقه ای  در  که   می کنیم  احساس  را  ضرورتش  و 
خارج از شهر ساماندهی شوند. دسته دیگر این است 
امنیتی  یا  و  فرهنگی  اجتماعی  ضرورت  به  بنا  که 
به  مشاغل  این  که  دهیم  انجام  را  ساماندهی هایی 
رییس  شوند.  ساماندهی  اجتماعی  ضروریات  طبع 
از  دسته  یک  ما  کرد:  تصریح  مشهد  اصناف  اتاق 
مشاغلی را داریم که در مناطق پرترافیک و دسترسی 
سخت حضور دارند مانند عمده فروشان، که این نیاز 
را نمی بینیم که این مشاغل در این محدوده ها حضور 
مردم  و  خودشان  برای  مزاحمت هایی  و  داشته باشند 
وجود دارد و یک زمانی بوده اند و در حال حاضر توسعه 
پیدا کرده و به مشکل تبدیل شده اند.وی ادامه داد: 
با توجه به بند 20 ماده 55 باید این مشاغل را در سه 
قسمت ساماندهی کنیم. بخشی از آن ها داخل شهر 
هاست با استانداردسازی، بخشی در حریم شهرها و 
بخشی خارج از محدوده، مواردی که در داخل شهر 
هستند باید استانداردسازی شوند و در شهر باشند و 

مزاحمتی را ایجاد نکنند.

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
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حوادث
کشف مواد مخدر از قاچاقچی مسافرنما

فرمانده انتظاعی شهرستان تربت حیدریه گفت:  5 کیلو و ۱۴۰ گرم تریاک 
ضبط  و  کشف  حیدریه  تربت  شهرستان  نما  مسافر  قاچاقچی  یک   از 

شد.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
در  مستقر  انتظامی  ماموران  افزود:  خبر  این  اعالم  با  کیانی"  اکبر  علی 
عبوری  خودروهای  کنترل  حین  کامه  دل  شیر  شهید  بازرسی  ایستگاه 
به مسافر جوان یک دستگاه اتوبوس که به سمت مشهد در حال حرکت 

بود، مشکوک شدند.
سرهنگ کیانی تصریح کرد: ماموران ایستگاه پس از هدایت این فرد به 
داخل ایستگاه مقدار 5 کیلو و ۱۴۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی 

از وسایل همراه وی، کشف کردند.
از  قضائی  مراجع  به  متهم  معرفی  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این   
خرید  نگهداری  حمل،  زمینه  در  اطالعات  ارائه  با  خواست  شهروندان 
امان  بی  مبارزه  این  در  پلیس  یاریگر  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش   و 

باشد.

جمع آوری ۲۰۲ معتاد متجاهر و خرده فروش در مشهد

در  گفت:  رضوی  خراسان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
معتاد  و  فروش  خرده   ۲۰۲ مشهد  در  آلوده  نقاط  پاکسازی  طرح  راستای 

متهاجر دستگیر شدند.
پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در   " صفدری  محمدحسین  سرهنگ" 
به  آلوده  مناطق  پاکسازی  راستای  در  افزود:  خبر  این  تشریح  در  پلیس، 
اجتماعی،  امنیت  ارتقای  و  شهروندان  امنیت  احساس  تقویت  منظور 
در  موادمخدر  فروشان  خرده  و  متجاهر  معتادان  با  مبارزه  تشدید  طرح 

مشهد به مرحله اجرا گذاشته شد. 
پلیس  محوریت  با  که  ضربتی  عملیات  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با هماهنگی  و  انتظامی مشهد  با همکاری  با مواد مخدر استان و  مبارزه 

مقام قضایی اجرا شد .
ضمن بازرسی از ۳۶ باب منزل، افزود: در این عملیات تعداد ۱۶۰ معتاد 
متجاهر جمع آوری و ۲ خرده فروش مواد مخدر به همراه 5 کیلو 5۰ گرم 

انواع مواد افیونی دستگیر شدند.
نرخ  این  اجرای  کرد:  تصریح  استان  مخدر  مواد  با  مارزه  پلیس  رییس 
طرح  این  اجرای  از  پلیس  هدف  و  دارد  قرار  کار  دستور  و  سرلوحه  در  ها 
ها ثبات امنیت و رضایتمندی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان می 

باشد.

چارچوب  در  و  توان  تمام  با  پلیس  گفت:  پایان  در  صفدری  سرهنگ 
قانون، برخورد با مجرمان و اخاللگران نظم و امنیت عمومی را در دستور 

کار خود قرار داده و در این مسیر از هم کوششی دریغ نخواهد کرد.

آخر خط سارقان ولگرد
فرمانده انتظامی مشهد گفت:  دو سارق حرفه ای  که در برابر مجریان 

قانون  مقاومت می کردند دستگیر شدند.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
های  سرقت  فقره  چند  گزارش  افزود:  خبر  این  اعالم  با  بیگی  آقا  اکبر 
آزاد شهر مشهد پلیس  امامت و منطقه  بولوار معلم،  شبانه در محدوده 

را بر آن داشت طرح ویژه ای را در دستور کار خود قرار دهد.
کالنتری  تجسس  دایره  های  تیم  افزود:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
های  سرنخ  علمی  و  دقیق  بررسی  با  گسترده  عملیات  این  در  سجاد 
موجود توانستند چهره فرضی متهمان  مشهدی را ترسیم و با تمرکز بر 

اطالعاتی که در دست داشتند برای به دام انداختن آنها وارد عمل شوند
چند ساعت  از  پس  کالنتری سجاد  بیگی گفت: ماموران  آقا  سرهنگ 
را سوار  ۲ متهم پرونده  و ردزنی های دقیق  و مراقبت های بومی  کنترل 
بر دو دستگاه خودرو سواری پراید در آزادشهر شناسایی و به آنها دستور 

ایست دادند.
 وی اظهار داشت: دو متهم که راه فراری برای خود نمی دیدند در برابر 
ماموران  قاطعانه  اقدام  با  که  دادند  می  نشان  مقاومت  قانون  ماموران 

کالنتری جاده آنها زمین گیر و دستگیر شدند. 
۲ دستگاه دو دستگاه خودرو  از این متهمان  سرهنگ آقا بیگی گفت: 
پراید،یک دستگاه دوچرخه، ظروف چینی و دیگر وسایل سرقتی کشف 
شد و پس از انتقال متهمان به کالنتری سجاد، یکی از شهروندان نیز که 
ملت  پارک  پارکینگ  در  اش  سواری  خودروی  از  نقد  وجه  ریال  55۰هزار 

سرقت شده بود نیز سارقان را شناسایی کرد.
 ۲۶ و   ۳۷ متهم   ۲ از  تحقیقات  کرد:  تصریح  مشهد  انتظامی  فرمانده   
ادامه  آن ها  توسط  شده  انجام  سرقت های  کشف  برای  دار  سابقه  ساله 

دارد.

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بیان  با  رضوی  خراسان  اجتماعی 
اصلی  نقش  و  رسالت  وظیفه،  اینکه 
پاسخگویی  و  نظارت  مدیری  هر 
های  گلوگاه  شناسایی  گفت:  است، 
جلوگیری  در  گام  نخستین  فسادخیز 

از فساد اداری است
امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به   
سنجری  محمد  شبستان  از  نقل  به 
کمیته  جلسه  در  دوشنبه  روز  صبح 
از  صیانت  و  اداری  سالمت  ارتقاء 
و  اداری  سالمت  گفت:  مردم  حقوق 
است  موضوعی  عملکرد  در  شفافیت 
اداره  امور  تمامی  در  بایست  می  که 
حوزه  در  ما  همه  و  شود  اجرایی  کل 
ها  قسمت  تمامی  در  اداری  سالمت 

نقش داشته و مسئول هستیم.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان رضوی اظهارداشت: وظیفه، 
مدیری  هر  اصلی  نقش  و  رسالت 
مدیران  و  است  پاسخگویی  و  نظارت 
باید حوزه  ابتدا  ها  تمامی قسمت  در 
مدیریتی خود را آسیب شناسی نموده 
و در ادامه نیز کنترل و نظارت کافی و 

الزم را داشته باشند.
های  گلوگاه  افزود:شناسایی  وی 
جلوگیری  در  گام  نخستین  فسادخیز 
شناسایی  با  و  است  اداری  فساد  از 
گلوگاههای  تر  دقیق  و  بهتر  هرچه 
ریزی  برنامه  با  توان  می  خیز  فساد 
دقیق و بکارگیری راهکارهای مناسب 
اداری  نظام  سالمت  ارتقاء  جهت  در 

گام های موثری برداشت.
سنجری گفت: سیستمی که فاقد 
بر  باشد عالوه  کافی  نظارت  و  کنترل 
ضعف  تواند  نمی  نیست  تکمیل  آنکه 
های خود را شناسایی نماید به همین 

توان  و  سعی  تمام  باید  مدیران  دلیل 
خود را در جهت ارتقاء سالمت اداری 
شناسایی  و  عملکرد  در  شفافیت   ،
و  گرفته  بکار  فسادخیز  های  گلوگاه 
از مهمترین  را که  نقاط قوت و ضعف 
دنبال  است  سازمانی  مدیریت  اصول 
رفاه  و  کار  تعاون،  نمایند.مدیرکل 
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  اجتماعی 
همه همکاران و مدیرانی که در حوزه 
نمایند  می  صادر  مجوز  مختلف  های 
ظوابط  تمام  موظفندهستند  و  مکلف 
با قانون تطبیق  را  ، قوانین و مقررات 

داده و آن ها را رعایت نمایند.

خبر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی: 

شناسایی گلوگاه های فسادخیز اولین گام 
در جلوگیری از فساد اداری است

رضوی  خراسان  استاندار 
در  مسیرها  تمامی  گفت: 
قاچاق  برای  رضوی  خراسان 
صبح  "روزنامه  گزارش  شود.به  ناامن  باید  موادمخدر 
امروز" به نقل از استانداری خراسان رضوی علیرضا رزم 
استان  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  در  حسینی، 
با  مبارزه  زمینه  در  موجود  امکانات  به  توجه  افزود:با 
مواد مخدر، باید تمامی مسیرهای استان برای قاچاق 
از  کرد:بسیاری  تصریح  شود.وی  ناامن  موادمخدر 
جوانان  متوجه  موادمخدر  مصرف  حوزه  در  ها  آسیب 
است، بنابراین همه دستگاه ها مانند آموزش و پرورش 
و فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در بحث فرهنگسازی و 
پیشگیری نقش آفرینی کنند. استاندار خراسان رضوی 
جرایم  با  مقابله  حوزه  در  انتظامی  نیروی  کرد:  بیان 

قاچاق  با  مبارزه  برای  نباید  دارد،  ماموریت  نوع   700
اکتفا کرد و  نهاد  این  به ظرفیت های  مواد مخدر فقط 
همه بخش های نظامی و امنیتی باید در این زمینه به 

مسئولیت های خود عمل کنند.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ابتدای  از  گفت:  نشست  این  در  نیز  رضوی  خراسان 
این  امسال چهار هزار و 474 کیلو گرم مواد مخدر در 
ارتباط  این  در  نفر   143 و  هزار  و  شده  کشف  استان 
بیشترین  افزود:  جعفری  حسن  اند.  شده  دستگیر 
با 19 درصد رشد مربوط  افزایش کشفیات مواد مخدر 
به شیشه بوده است. خراسان رضوی از شمال و شمال 
با  مشترک  مرز  کیلومتر   531 تقریبی  طول  به  شرق 
ترکمنستان و از شرق به طول حدود 302 کیلومتر مرز 

مشترک با افغانستان دارد. 

سخنگوی ثبت احوال کشور بر اساس آخرین 
آمار  گفت:  هوشمند  ملی  کارت  صدور  وضعیت 
پایان سال 97، 50 میلیون و 945 هزار و 827  تا 
و  انجام  را  نام خود  ثبت  افراد مراحل تکمیل  این  بوده است که  نفر 
نسبت به درخواست کارت هوشمند اقدام کرده اند که از این تعداد 
45 میلیون و 293 هزار و 291 مورد کارت هوشمند صادر شده که بر 
اساس آمار 44 میلیون و 221 هزار و 821 نفر کارت ملی هوشمند 

خود را دریافت کرده اند.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" به نقل از تسنیم سیف الله ابوترابی 
افزود: از جمعیت تقریبا 62 میلیون نفری در کشور که واجد شرایط 
درخواست  تکمیل  نفر  میلیون   51 حدود  هستند؛  هوشمند  کارت 
انجام داده اند و در مراحل صدور کارت هوشمند  را  کارت هوشمند 
میلیون   10 الی   8 می شود  پیش بینی  اینکه  ضمن  گرفته اند  قرار 
نفر نیز برای دریافت  ثبت نام و تکمیل مراحل اخذ کارت هوشمند 

اقدام نکرده باشند که البته بخشی از جامعه نسبت به دریافت کارت 
هوشمند مانند دوره گذشته اقدام نخواهند کرد.

نام کشور اضافه کرد: در سال 96 و 97  سخنگوی سازمان ثبت 
هیئت  مصوبه  با  قدیم  نمونه  های  کارت  اعتبار  اتمام  به  توجه  با  و 
بر  و  شد  تمدید   97 سال  پایان  تا  کارتها  این  از  استفاده  وزیران 
به  ابتدای فروردین 98  از  از  این کارتها  اعتبار  اساس همین مصوبه 
اتمام رسید و در واقع تمامی کارت های نمونه قدیم از اعتبار ساقط 
 شده اند و هم اکنون مورد استفاده در دستگاه های اجرایی نخواهند

 بود.
وی گفت: در همین راستا و با توجه به اینکه هنوز برخی از افرادی 
که برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کرده اند و تکمیل ثبت نام 
نکرد ه اند  دریافت  را  خود  هوشمند  کارت  هنوز  اما  داده اند  انجام 
تمهیداتی در نظر گرفته شده است و در واقع این افراد می توانند با در 
درست داشتن فیش مربوطه نسبت به دریافت تسهیالت و خدمات 

از دستگاه های اجرایی اقدام کنند و این فیش ها به گونه ای طراحی 
و  آنالین  به صورت  شده است که دستگاه اجرایی مربوطه می تواند 
به صورت خطی نسبت به استعالم فرد مذکور از طریق سازمان ثبت 

احوال اقدام کند.
نظر  مد  زمینه  این  در  که  فیش هایی  کرد:  تصریح  ابوترابی 
های  دستگاه  که  است  شده  گرفته  نظر  در  گونه ای  به  است 
از  نیز  را  مذکور  فرد  عکس  آنالین  صورت  به  می توانند  اجرایی 
زمانی  تا  فیش ها  این  و  کنند  اسکن  احوال  ثبت  سامانه  طریق 
خواهد معتبر  نگیرد  قرار  اختیارش  در  فرد  هوشمند  کارت   که 

 بود.
در  اعتباری  دیگر  قدیمی  ملی  کارتهای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دستگاه های اجرایی ندارد خاطرنشان کرد: با توجه تمهیداتی که در 
نظر گرفته ایم بنا داریم صدور کارتهای ملی هوشمند را تا پایان سال 

جاری به اتمام برسانیم.

مهلت دریافت کارت ملی هوشمند رو به اتمام است  راه های استان برای قاچاق ناامن شود

فروشگاه  یک  ویترین  مقابل  در  میانسال  زنی  و  مرد 
ایستاده اند. ناگهان زن دیگری از پشت به آن ها نزدیک 
می شود و با کیف دستی اش بر سر مرد می کوبد و به او 

بدوبیراه می گوید. 
عابری با تلفن همراه از این نزاع فیلم می گیرد و می 
با زن دیگری دیده و  گوید که این زن، شوهر خائنش را 

حسابی او را تربیت می کند! 
پسر جوانی در گوشه ای خلوت از پارک ایستاده است. 
مشتری می آید، او از الی تنه درخت چیزی برمی دارد، 
پول می گیرد و آن چیز را به هنگام دست دادن به دست 
فیلم  صحنه  این  از  که  فردی  کند.  می  منتقل  مشتری 
گوید.  ها می  پارک  بر  پلیس  نظارت  لزوم  از  است  گرفته 

چهره فروشنده و خریدار مشخص است.
y اهی فیلم بردار قربانی جرم است

در  که  است  مباحثی  از  یکی  اینترنتی  رسواسازی 
سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. 
در رسواسازی آنالین یا اینترنتی، فردی که تلفن همراه 
رفتار  یک  از  اجتماعی  مختلف  های  موقعیت  در  دارد 
است  حساس  آن  به  نسبت  عمومی  افکار  که  اتفاق  یا 
در  را  آن  و  گیرد  می  فیلم  است  جالب  عموم  برای  یا 
مواقعی  در  کند.  می  منتشر  اجتماعی  های  شبکه 
مزاحمت  یا  آزار  تهدید،  معرض  در  فیلمبردار  خوِد 
در  است.  جرم  قربانی  خودش  عبارتی  به  و  دارد  قرار 
طور  به  فیلمبرداری  مسأله  یا  موضوع  دیگر،  مواقعی 
این  به  صرفا  او  و  ندارد  او  با  ارتباطی  هیچ  مستقیم 
دلیل از صحنه فیلمبرداری می کند که افکار عمومی 
نسبت به آن حساس است. آنچه که ویژگی خاصی به 
رسواسازی آنالین می دهد آن است که فردی که از او 
از  به هیچ وجه  فیلمبرداری شده است، یعنی سوژه،  
روایتگر اصلی فقط واقع  ندارد. در   وجود دوربین خبر 

 فیلمبردار است.
y  هتک ابرو و حیثیت

موضوع  به  مطالعاتی  مختلف  های  حوزه  ورود 
روشن  دارد.  را  خود  خاص  دالیل  آنالین  رسواسازی 
است که رسواسازی نوعی مجازات، و شاید هم مجازاتی 
سنگین باشد. برای مثال روزانه صدها نفر در شهر  سرقت 
قانون مجازات  و طبق  آنان دستگیر  از  برخی  می کنند. 

های  ساختمان  از  یکی  مالک  کنید  فرض  شوند.  می 
سارقان  از  یکی  چهره  تصویر  مداربسته،  دوربین  دارای 
را ، صرفا به این دلیل که برای دیگران جالب است ، در 
شبکه های اجتماعی منتشر می کند. تفاوت این سارق با 
سایر سارقان آن است که سارقان دیگر بی سروصدا طبق 
قانون مجازات می شوند ولی این سارق عالوه بر مجازات 
شود.  می  مجازات  نیز  اجتماعی  وجهه  نظر  از  قانونی، 
او سارق  که  برند  پی می  او  آشنایان  و  اقوام  آنکه  منظور 
است. تمامی همکالسی های فرزند یا فرزندان او پی می 
برند که پدر همکالسشان سارق است. او بی دلیل بیشتر 

مجازات شده است.
y تاخر فرهنگی

ویلیام آگبرن در سال 1922 در کتاب تغییر اجتماعی 
که  معنا  این  به  برد.  بکار  را  فرهنگی«  »تأخر  واژۀ  خود 
تکنولوژی ها بسیار سریع تر از آنکه زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی برای استفاده از آنها آماده باشد گسترش می 
یابند. تلفن های همراه هم قبل از آنکه ما درک درستی 
از مفاهیمی مانند آبرو، حریم خصوصی، مجازات، حقوق 
باید  اند.  یافته  گسترش  جامعه  در  آوریم  بدست  فردی 

بیشتر دقت کرد.
پیشرفت  با  که  اساسی  مشکالت  از  یکی  امروزه 
الخصوص  علی  بشری  جوامع  گیر  گریبان  تکنولوژی 
بردن شئون اسالمی  زیر سوال  به دلیل  جوامع اسالمی 
تصاویر  انتشار   . شده  جوامع  این  اشخاص  اعتقادات  و 
هایی  خانم  دختر  یا  ها  خانواده  های  فیلم  و  خصوصی 
است که به هر نحوی ) اعم از دوستی یا نامزدی و یا … 
(در اختیار دیگران قرار گرفته است . و در پی این اتفاق 
اند به طوری که اگر  با تهدید طرف مقابل مواجه گشته 
مقدار  فالن  یا  و  ندهی  انجام  من  با  را  حرام  عمل  فالن 
پول را در حسابم واریز نکنی ، عکس یا فیلمتان را پخش 
سردرگم  آنکه  از  قبل  مواردی  چنین  در  نمود  خواهیم 
عکس  انتشار  احتمال  از  ناشی  استرش  و  تنش  و  شوید 
و  همسر  با  نمایید  زندگیتان  وارد  را  خصوصیتان  فیلم  یا 
خانواده خود مشورت نموده و آن ها را در جریان امر قرار 

دهید.
y  ایران سواد رسانه ای ندارد

می گوید:  اجتماعی  علوم  مدرس  و  پژوهش گر  یک 
نه  و  نه قدمتی داشته  ما  سطح سواد رسانه ای در کشور 

فعالیتی در این خصوص صورت گرفته است.
ایمانی  محمدرضا  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
چرایی  پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 

دیگر  در  می افزاید:  مجازی  فضای  در  عکس  انتشار 
کشورهای دنیا در خصوص استفاده از فضای مجازی 
این  در  کودکان  و  شده  تعیین  مشخصی  چارچوب 
کشورها از همان سال های ابتدایی زندگی در خصوص 
نحوه استفاده از فضای مجازی و مشاهده برنامه های 

تلویزیونی تحت آموزش قرار می گیرند.
y عدم زیر ساخت فرهنگی

ساخت  زیر  ایجاد  و  آموزش  می کند:  تصریح  وی 
فرهنگی استفاده از وسایل ارتباطی به ما یاد داده که چرا 
و چگونه اقدام به عکس برداری و یا گرفتن صوت کرده و 
از فضای  به استفاده  و چارچوبی مجاز  نیز در چه موارد 

مجازی هستیم.
بخش های  و  مسئولین  می کند:  اظهار  ایمانی 
این  که  نداده  انجام  اقداماتی  خصوص  این  در  فرهنگی 
بزرگ  چالشی  به  را  مجازی  فضای  از  استفاده  نحوه  امر 

تبدیل کرده است.
وی بیان می کند: امروزه در نحوه برخورد و رفتارهای 
که  افت  این  و  داشته  فاحشی  افت  ما  مردم  اجتماعی 
منطبق بر این است که حتی ما اصول و قواعد اموزشی 

در این خصوص نداشتیم.
y ایرانیان هیجان  زده اند

ایمانی ادامه می دهد: پدران و مادران نیز در خصوص 
زده  هیجان  و  نداشته  را  الزم  پختگی  اجتماعی  برخورد 

برخورد می کنیم .
وحشتناک  بسیار  رفتار  نوع  این  می کند:  تاکید  وی 
بوده چرا که تمام رفتارهای ما از بعد عقالنی خارج شده 
و  می کنیم  کاری  انجام  به  تصمیم  هیجانی  صورت  به  و 
بدون فکر و منطق کاری را انجام داده و به عاقبت آن فکر 

نمی کنیم.
توسط  فیلم  گرفتن  بخشی  می کند:   عنوان  ایمانی 
درنظر  باید  اما  آگاهی عمومی شده  عادی موجب  مردم 
گرفت که غیر از افزایش سطح هیجانات جامعه و پررنگ تر 
گیرنده  برای  منفعتی  چه  جامعه  ناهنجاری های  کردن 

فیلم دارد.
y کمی تامل الزم است

ابتدا  هرکاری  انجام  از  قبل  می دهد:  توضیح  وی 
و  فیلم  از گرفتن  به طور مثال قبل  و  تامل کرده  دقایقی 
را  پسئله ای  چه  بحرانی  شرایط  در  و  باال  موارد  از  عکس 

حل کرده و چه کمکی به ما می کند.
ایمانی ابراز می کند: بهتر است که مردم  احساسات 
در  که  و چرا   کنترل خود گرفته  را تحت  و عواطف خود 

آن  عواقب  متوجه  هستیم  زده  هیجان  که   شرایطی 
نیستیم.

در  دادگستری  پایه یک  وکیل  یک  سراغ  به  ادامه  در 
این  انگاری  جرم  پیرامون  تا  رفته  مجازی  فضای  حوزه 

موضوع مصاحبه ای داشته باشیم.
رایانه ای  جرایم  قانون  در  می گوید:  خاکساران  جواد 
مجازات  قانون  هم چنین  1388و  سال  مصوب  طبق 
به  رایانه ای  جرایم  قانون  و  تعزیرات  مبحث  در  اسالمی 

مبحث کلی در انتشار عکس و فیلم می پردازد.
y جرم انگاری انتشار عکس

طبق  فرد  اگر  اول  مبحث  در  می کند:  اظهار  وی 
عالقه  و  میل  مطابق  و  خود  شخصی  رضایت  و  خواست 
خود اقدام به انتشار عکس ها و حریم شخصی در فضای 

مجازی کند  جرمی صورت نگرفته است.
رایانه ای  جرایم  قانون  در  می کند:  بیان  خاکساران 
با استفاده از سیستم های رایانه ای و  آمده که اگر فردی 
مخابراتی اقدام به تغییر و تحریف و یا حتی انتشار عکس 
و فیلم بدون اجازه و یا انتشار مطالب دروغ و یا تشویش 
اذهان عمومی در گروه جرایم هتک حیثیت جای گرفته و 

قانون برای ان مجازات در نظرگرفته  است.
y حبس ۹۰ روزه

وی ادامه می دهد: مجازات تعریف شده برای جرم باال 
91 روز حبس و 40 میلیون ریال مجازات نقدی دارد.

خاکساران در خصوص جرایم نسبت به اخالق د عفت 
عمومی توضیح می دهد: طبق تعریف قانونی آثار مبتذل 
آثاری هستند که دارای صحنه و تصاویر قبیحه باشد و آثار 
مستهجن تصویر و صوت و متن چه به صورت واقعی و چه 

غیر واقعی شامل مسائل آمیزشی یا تصاویر برهنه از بدن 
تعریف  بگیرد  قرار  عموم  رویت  مورد  نباید  که  مرد   و  زن 

شده است.
مستهجن  آثار  مبحث  دو  در  قانون  می کند:  ابراز  وی 
و  کرده  رایانه ای جرم انگاری  در سیستم های  را  مبتذل  و 
مجرم  اقدام کند  عکس هایی  چنین  انتشار  به  که  کسی 
ماده  در  می کند:  عنوان  می شود.خاکساران  شناخته 
14 قانون جرایم رایانه ای تولید،ارسال،انتشار ،توزیع و یا 
معامله این آثار و یا قصد  ارسال و انتشار به منزله تجارت 
مرتکب جرم شده و طبق قانون به 91 روز تا 2 سال حبس 
یا جزای نقدی 5میلیون ریال تا 40میلیون ریال و یا هر دو 
محکوم می شود.وی می گوید: اگر آثار مستهجن به کم تر 
از 10 نفر ارسال شده قانون تخفیفی برای مجرم در نظر 
با بیان اینکه تردیدی  گرفته است.یک وکیل دادگستری 
وجود ندارد تعریف جرم در فضای مجازی از تعریف سنتی 
فضای  در  طبعا  می گوید:  نیست،  جدا  جرم  کالسیک  و 
و واجد وصف کیفری  تواند جرم  رفتاری می  نیز  مجازی 
باشد که توسط قانونگذار به قید مجازات منع شده باشد .

نیز  مجازی  فضای  در  می کند:  ابراز  حجتی  مهدی 
که  باشد  کیفری  وصف  واجد  و  جرم  تواند  می  رفتاری 
بر  واال  باشد  شده  منع  مجازات  قید  به  قانونگذار  توسط 
مبنای اصل اباحه و اصل قانونی بودن جرم نمی توان به 
بدون  را  داده  رخ  در فضای مجازی  رفتاری  اینکه  صرف 

وجود رکن قانونی مصداق جرم بدانیم.
وی اظهار می کند: این وکیل دادگستری با بیان اینکه 
واقع  است  ممکن  صورت  دو  به  مجازی  فضای  در  جرم 
است  جرایمی  شامل  دسته  یک  می کند:  تصریح  شود، 

که قبل از ایجاد یا فراگیر شدن فضای مجازی نیز وجود 
داشته اند اما امروز از طریق فضای مجازی و با کمک و 
این  در  که  شوند  می  واقع  ای  رایانه  ابزارهای  مساعدت 
دسته از جرایم، فضای مجازی ابزار ارتکاب جرم است اما 
می  واقع  سایبر  فضای  خود  بر  جرایم  از  دیگر  ای  دسته 

شوند مانند هک یا حمالت ویروسی.
مرکز  دادگستری  وکالی  کانون  مدیره  هیات  عضو 
ای  رایانه  جرایم  قانون  در  که  رفتارهایی  می  کند:  عنوان 
جرم انگاری شده اند معدود و به صورت حصری توسط 
قانونگذار تعیین شده اند و شامل جرائم علیه محرمانگی 
داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، جرائم علیه 
و  ای  رایانه  های  سامانه  و  ها  داده  تمامیت  و  صحت 
جرائم  رایانه،  با  مرتبط  کالهبرداری  و  سرقت  مخابراتی، 
علیه عفت و اخالق عمومی وهتک حیثیت و نشر اکاذیب 

است.
حجتی بیان می کند: عضو هیات مدیره کانون وکالی 
را  شرط  دو  قانونگذار  اینکه  بیان  با  مرکز  دادگستری 
اگر  که  است  شده  قائل  محتوی  یک  بودن  مبتذل  برای 
مجازی  فضای  در  منتشره  های  پست  با  را  آن  بخواهیم 
این دو شرط در خصوص محتوای منتشر  انطباق دهیم 
شده در فضای مجازی نیز باید وجود داشته باشد، گفت: 
یکی اینکه پستی که منتشر می شود اوالً حاوی تصاویر 
مخالف  مضموِن  آنکه  دیگر  و  باشد  قبیح  های  صحنه  و 
شریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ و نتیجه گیری کند ولذا 
اگر محتویات منتشره در فضای مجازی فاقد یکی از این 
تعقیب  قابل  و  شود  نمی  تلقی  مبتذل  باشد،  ویژگی  دو 

کیفری نیست.

بررسی روان شناختی و قانونی انتشار عکس  در فضای مجازی 

کنجکاو! هنجارشکنان   
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لباف  رجبعلی  استاد  از  تجلیل  و  نکوداشت  مراسم 
محل  در  اردیبهشت ماه   30 دوشنبه  عصر  خانیکی 
و  هنرمندان  از  جمعی  حضور  با  خراسان  بزرگ  موزه 
استاد  این  به  عالقه مندان  و  شد  برگزار  پیشکسوتان 
گران قدر با حضور پرشور خود، میزان عالقه مندی خود 

به این استاد برجسته را نشان دادند.
رجبعلی لباف خانیکی در سال 1327 در روستای 
مدرک  وی  آمد.  دنیا  به  گناباد  کاخک  توابع  از  خانیک 
علمی خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در 
رشته  باستان شناسی دریافت کرده است. رجبعلی لباف 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل   1392 سال  مهر  خانیکی، 
رضوی  خراسان  استان  گردشگری  و  صنایع دستی 
شد.برخي مشاغل و فعالیت هاي فرهنگی وي عبارت اند 
آثار  حفاظت  کل  اداره  باستان شناسی  کارشناس  از: 
تاریخی  آثار  دفتر  باستان شناسی  کارشناس  باستانی، 
ایران،  ملی  موزه  باستان شناسی  کارشناس   ، سابق 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  باستان شناسی  کارشناس 
میراث  کل  اداره  پژوهشی  معاون  خراسان،  استان 
عضو  و  فنی  شوراي  عضو  خراسان،  استان  فرهنگی 
شوراي ثبت سازمان میراث فرهنگی، عضو هیئت های 
نیشابور،  توس،  فرهنگی  میراث  پایگاه های  راهبردي 
سازمان  پژوهشی  شوراي  عضو  بیرجند،  و  شرف  رباط 
عضو  و  رضوي  خراسان  گردشگري  و  فرهنگی  میراث 

هیئت مؤسس و هیئت مدیره فرهنگ سراي فردوسی.
y  استاد لباف، نقطه وصل تمام تاریخ دوستان

ضمن  فرهنگی  میراث  رئیس  فر  مکرمی  آقای 
واالی  شخصیت  از  فرهیختگان  به  گویی  خوش آمد 
ما  همه  کرد:  ابراز  و  آورد  میان  به  سخن  لباف  استاد  
عرصه  در  که  تفاوت هایی  علی رغم  دوستان  تاریخ 
باستان شناسی با یکدیگر داریم اما در یکجا با یکدیگر 
هم سخن و هم عقیده هستیم ، همه ما شاگردان استاد 
را  ایشان  ماندگار  کوشش های  که  هستیم  فرهیخته ای 
در زمینه های گوناگون در جای جای فرهنگ تاریخی و 
باستان شناسی شاهد بودیم که بی شک نقطه وصل ما 
حضور چنین اساتید برجسته ای در تاریخ ایران باستان 

است.
y هرکجا سر بچرخانیم، سرنخی از لباف وجود دارد

و  معماری  آزاد  دانشگاه  رئیس  مهدوی  دکتر 
شهرسازی شهر مشهد ضمن گرامیداشت هفته میراث 
بزرگی  تجلیل  چنین  برگزاری  کرد:  اعالم  فرهنگی 
در  که  است  جامعه  یک  فرهنگی  بلوغ  نشان دهنده 
زمان حیاط یک فرد فرهیخته از او قدردانی شود.وی به 
لحاظ جایگاه دانشگاهی و زحماتی که استاد لبافی در 
دانشگاه آزاد کشیده است خاطرنشان کرد: سه ویژگی 
موردتقدیر  باید  که  است  کمیاب  بسیار  لبافی  استاد 

معلم  یک  به عنوان  هم  فرهیخته  استاد  این  گیرد،  قرار 
حوزه  پژوهشگر  تراز  در  هم  مفاهیم،  انتقال دهنده  و 
فراوانی  زحمات  اجرایی  کار  درزمینه  هم  و  تخصصی 

کشیده است.
دکتر مهدوی از اقدامات شورای شهر به رسم قدردانی 
از زحمات بزرگان و پیشکسوتان خبر داد و اظهار کرد: 
نشان شهر مشهد و نام گذاری خیابان های محل سکونت 

پیشکسوتان و اساتید در دست انجام است.
y  خانواده همراه و همت عالی به اهداف بالنده سنجاق

می شود
کفیلی یکی از پیشکسوتان موزه داری آستان قدس 
رضوی خود را یکی از هنرجویان استاد معرفی و عنوان 
کرد:اگر تمام ما عالقه مندان به حوزه ی فرهنگ و تاریخ 
اسالمی هنرجویانی صدیق باشیم، استاد لباف می تواند 

هنر چگونه زیستن را به ما بیاموزد.
سال  چند  این  طی  در  که  درسی  مهم ترین  به  وی 
همکاری و دوستی از استاد آموخته است، اشاره و عنوان 
کرد: ازنظر استاد لباف، رسیدن به اهداف نه بستگی به 
پول دارد و نه پست و مقام دولتی، تنها راه دستیابی به 
اهداف بالنده همت عالی، عشق بی ریا و خانواده همراه 

است که راه را برای هنرجو هموار می کند.
y سالمت مالی استاد لباف قابل ستایش است

با بیش از 30 سال رفاقت  مورخ گران قدر، سیدی، 
با   خود  سفرات  و  خاطرات  بیان  به  خانیکی  استاد  با 
رجبعلی لباف پرداخت و بیان کرد: صمیمیت ، صداقت 
و عشق به حوزه کار از خصوصیات بارز استاد لباف است 
و مهم ترین صفت اخالقی استاد، سالمت مالی این فرد 
تاریخ دوست می باشد چراکه در سازمان میراث فرهنگی 

اگر بار کسی کج و مانند استاد دسترسی به تمام اموال 
را داشته باشد هم اکنون باید میلیاردر بوده و بار خود را 
سال ها پیش ببندد، اما دست سالم استاد لباف از این 

ناپاکی ها مبرا  و این امر قابل ستایش است.
استاد  ویژه  خصوصیات  بیان  در  یزدی  پاپلی  دکتر 
بیان کرد: لباف عاشق بااخالق کار است و نه تنها بخشی 
از هویت این مملکت و استان بلکه خود رجبعلی لباف 

هویت ساز می باشد.
خراسان برایم هنوز هم عالمت سؤال بزرگ است

و  همسر  از  ویژه  تشکر  ضمن  لباف  رجبعلی  استاد 
فرزندانش به بیان پاره ای از فعالیت های خودپرداخت و 
ابراز کرد: اولین فعالیتم در اداره کار به عنوان کارشناس 
بود  گرگان  دشت  شناسایی  و  بررسی  باستان شناسی، 
رشته  که  هستم  افرادی  معدود  جز  خرسندم  بسیار  و  
تحصیلی موردعالقه ام را انتخاب کردم و علت موفقیت 
سر  از  و  عالقه مندی  همین  بی شک  حوزه  این  در  من 

اجبار نپذیرفتن رشته تحصیلی ام بوده است.
وی ضمن یادبود از استاد حوزه باستان شناسی خود 
شادروان نگهبان، درباره علت فعالیت خود در خراسان 
گفت: استاد نگهبان تنها راه دستیابی به پاسخ سؤاالت 
مجهول در ذهن را افزایش دامنه شناخت عنوان کردند 
این مهم حاصل شود می توان در همه حوزه ها  اگر  که 
سرآمد بود.در راستای همین رهنمود با توجه به عناصر 
بنا  تاریخی ویژه ای که استان خراسان داشت  فرهنگی 
به درخواست خودم به خراسان منتقل شدم و به عنوان 
که  دادم  ادامه  خود  کار  به  باستان شناس  کارشناس 
اولین کاوش من در این استان، حفاری هایی بود که در 
گناباد انجام دادم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری 
است  افتاده  اتفاق  خراسان  در  جنبش ها  و  اتفاقات  از 
که برای اولین بار در این استان بود که تفاوت انسان و 
حیوان مغرض شد و بسیاری از اتفاقات و وقایع در این 
خطه به وقوع پیوست. برای همین خراسان برای من یک 
عالمت سؤال بزرگ بود که باید به آن پاسخ می دادم و روح 
تشنه خود را ارضا می کردم. حال بعد از سال ها فعالیت 
اعالم می کنم که شناخت نسبی به تاریخ خراسان دارم و 
هنوز سؤاالت زیادی در ذهن من وجود دارد که امیدوارم 
بتوانم با حمایت مسئولین به آن ها پاسخ دهم.وی درباره 
فعالیت خود در حوزه تألیف کتاب خاطرنشان کرد: در 
به  مشغول  پژوهشی  معاون  به عنوان  که   1372 سال 
کار شدم، وجوب یک مسئله را الزم دانستم که گزارش 
جلد   18 آن  طی  که  کنم   منتشر  را  خود  فعالیت های 
کتاب و بیش از 140 مقاله علمی در نشریات مختلف به 

چاپ رسیده است. 
حوزه  در   ، میراث  حوزه  برجسته  پژوهشگر  این 
است  فعالیت  به  مشغول  عرصه  دو  در  ایران شناسی 
کارهای  انجام  به  بوم،  کهن  موسسه  در  کرد:  ابراز  و 
کتابخانه ای مشغول هستیم  و ازنظر میدانی به دنبال هر 
ترم ایران شناسی به تمام شهرهای ایران می رویم تا با آثار 

فاخر ایرانی آشنا شویم.

دومین دوره جایزه ادبی استاد محمد 
قهرمان در مشهد برگزار شد

قهرمان  محمد  استاد  ادبی  جایزه  دوره  دومین 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  شریعتی  تاالر  در 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استاد 
آثار  مرکز  توسط  که  مراسم  این  در  مشهد  فردوسی 
مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد 
نمی  را  قهرمان  محمد  استاد  خالی  جای  گفت: 
اعتبار  به  ولی  کنیم  پر  فیزیکی  صورت  به  توانیم 
حرکتهای  سری  یک  توانیم  می  او  معنوی  حضور 

فرهنگی انجام دهیم.
امیدوارم  افزود:  یاحقی  جعفر  محمد  دکتر 
فرصتی فراهم شود تا رباعیات استاد محمد قهرمان 
که به نوع تفکر فلسفی خیام نیز نزدیکی دارد جمع 

آوری شود.
یادگارهای  فقید  استاد  این  از  کرد:  اظهار  وی 
زیادی در دانشگاه فردوسی مشهد و استان خراسان 
که  بود  کتابدار  یک  واقعی  نمونه  او  و  است  موجود 
توانست از فضای کتابخانه استفاده کرده و کتابها و 

تحقیقاتی را تولید کند و به غنای آن بیفزاید.
وی با قدردانی از خانواده این استاد فقید ادامه 
نگاه  زنده  برای  استاد  خانواده  که  ای  اراده  داد: 
به  منجر  گرفت  نظر  در  او  مطالعاتی  روند  داشتن 

ایجاد جایزه ادبی استاد قهرمان شد.
محمد  استاد  ادبی  جایزه  داوران  هیات  عضو 
داوران  هیات  تصمیم  اساس  بر  گفت:  نیز  قهرمان 
قهرمان  محمد  استاد  جایزه  نامه  آئین  در  تغییراتی 
انجام شده است و این جایزه از ساالنه به دو ساالنه 
برای  بیشتری  فرصت  محققان  تا  شود  می  تبدیل 

انجام پژوهش داشته باشند.
نامه  پایان  افزود: همچنین  دکتر سلمان ساکت 
استاد  آثار  و  زندگی  با  مرتبط  که  کتابهایی  و  ها 
قهرمان هستند نیز در قالب این جایزه ادبی پذیرفته 

خواهند شد.
اول  خانه  ادبیات  دانشکده  داد:  ادامه  وی 
کتابخانه  و  شد  می  محسوب  قهرمان  محمد  استاد 

دانشکده، حاصل تالش و زحمات او بود.
فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیات  عضو 
ورود  نحوه  به  اشاره  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
در  او  گفت:  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  به  قهرمان 
بانک عمران آن وقت مشغول به کار بود و استاد علی 
اکبر فیاض که ریاست آن وقت دانشکده ادبیات را 
بر عهده داشت استعداد او را شناسایی کرد و مراحل 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده  کتابخانه  به  وی  انتقال 
در  ایشان 27 سال  و  کرد  فراهم  را  فردوسی مشهد 

این دانشکده کتابدار بود.

خبرخبر
تنها یک سوم ناشران مجوزدار خراسان 

رضوی فعال هستند
رئیس تعاونی ناشران خراسان رضوی گفت: هم اینک 
از هزار و 500 ناشر دارای مجوز در استان تنها یک سوم 

معادل 500 ناشر فعالیت دارند.
از سال  افزود:  ایرنا، مهدی نصیری زاده  به گزارش 
گذشته تاکنون در نتیجه تغییر نرخ ارز و اثر آن بر اقالم 
وارداتی مانند کاغذ و سایر مواد اولیه نشر کتاب، هزینه 
های تولید در این بخش دو برابر افزایش یافته است.وی 
اضافه کرد: وضعیت به گونه ای است که اگر به ناشران، 
کاغذ رایگان نیز اختصاص دهند قیمت سایر نهاده ها 
برای نشر که بیش از پنج تا شش برابر افزایش یافته است 
قیمت تمام شده تولید و نشر کتاب را افزایش می دهد.

رئیس تعاونی ناشران خراسان رضوی گفت: پارسال ارز 
دولتی برای 284 هزار تن کاغذ در کل کشور اختصاص 
یافت که کمتر از 10 درصد آن معادل 23 هزار تن بین 
ناشران توزیع شد.نصیری زاده افزود: پس از آن وزارت 
را  کاغذ  ساماندهی  کارگروه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
از  را  تومانی   4200 ارز  با  وارداتی  کاغذ  و  کرد  ایجاد 
طریق سامانه کاغذ در اختیار ناشران دارای مجوز چاپ 
کتاب قرار داد.وی اضافه کرد: امسال توزیع کاغذ با ارز 
آغاز  ناشران  بین  از طریق سامانه کاغذ  تومانی   4200
توزیع شده است  و  یافته  نیز اختصاص  و بخشی  شده 
اما این میزان کاغذ، نیاز ناشران را برطرف نمی کند و 
نمی  کاهش  را  محصول  تولید  های  هزینه  همچنین 
دهد.رئیس تعاونی ناشران خراسان رضوی گفت: االن 
زیادی  افزایش  کاالها  سایر  به  نسبت  کتاب  قیمت  نیز 
تیراژ  یابد  افزایش  کتاب  قیمت  و هر چه  نداشته است 
آن کاسته و ناشر متضرر می شود.نصیری زاده افزود: از 
آنجا که مردم ایران خیلی به خرید کتاب عادت ندارند، 
افزایش اندک قیمت کتاب در نظر آنان بیشتر از واقعیت 
جامعه  کتابخوان  قشر  دیگر  سوی  از  و  کند  می  جلوه 
ضعف  که  شوند  می  شامل  را  پایین  به  متوسط  طبقه 
می  زندگی  ای  جامعه  در  داد:  ادامه  دارند.وی  مالی 
کنیم که واقعیتهای اقتصادی، اقشار متوسط به پایین 
را درگیر روزمرگی و تالش برای برطرف کردن نیازهای 
ضروری شان کرده است لذا وقتی شرایط اقتصادی بد 
می شود کتابخوانی بیشتر از همه چیز آسیب می بیند.

رئیس تعاونی ناشران خراسان رضوی گفت: در شرایط 
اقتصادی کنونی و با افزایش هزینه های تولید، افرادی 
که از طریق نویسندگی و ترجمه کتاب ارتزاق می کردند 
زاده  اند.نصیری  شده  بخش  این  کردن  رها  به  ناگزیر 
نشده  نهادینه  ایرانیان  فرهنگ  در  کتابخوانی  افزود: 
لذا  ندارد  جایی  ایرانیان  سبدخانوار  در  کتاب  و  است 
وارد می شود خرید  بر مردم  اقتصادی  زمانی که فشار 
حالی  در  این  و  کند  می  پیدا  بیشتری  کاهش  کتاب 
است که در کشورهای توسعه یافته، نویسندگی یکی از 

مشاغل پردرآمد است.

مدرس انجمن خوشنویسان 
از  یکی  مشهد  گفت:  مشهد 
شهرهای  مستعدترین  و  بهترین 
ایران در زمینه خوشنویسی است و خیلی از اساتید بزرگ 
خوشنویسی ایران مشهدی هستند؛ اما به خاطر مشکالت 
دیگر،  شهرهای  به  نسبت  مشهد  شهر  جو  و  اقتصادی 
کسانی که هنرشان را به جایی رساندند، اکثرا از مشهد 

رفتند.
نمایشگاه  »چهاردهمین  حاشیه  در  نگاریان  جواد 
بین المللی قرآن و عترت مشهد« در خصوص وضعیت هنر 
خوشنویسی در جامعه و فعالیت هایش در نمایشگاه قرآن 
انجمن  از جانب  امسال،  قرآن  نمایشگاه  اظهار کرد: در 
خونشویسان پنج تن از اساتید و مدرسین حضور دارند که 
هر نفر سه اثر را ارائه می دهند و یک سری آیاتی هم مشخص 

شده تا بنویسیم.وی ادامه داد: وضعیت خوشنویسی در 
بهتر است؛ ولی  به سایر هنرها  اندکی نسبت  ما  جامعه 
جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد و علت آن هم به 
آثار خیلی مشکل  مباحث اقتصادی برمی گردد؛ فروش 
است و وقتی اقتصاد یک جامعه خیلی ضعیف است، مردم 
کمتر از این هنرها استقبال می کنند.این خوشنویس در 
خصوص وضعیت آموزشگاه های خوشنویسی تصریح کرد: 
آموزشگاه ها هم ریزش هنرجوی بسیاری دارند و بیشتر 
کالس های  به  را  فرزندانشان  که  دارند  تمایل  خانواده ها 
رشته های  سمت  به  این که  تا  بفرستند  درسی  و  تقویتی 
هنری و خوشنویسی؛ البته باز هم به نسبت سایر هنرها، 
خوشنویسی چون به طور مستقیم با کتابت بچه ها و مشق 
و تحصیل آن ها ارتباط دارد و هنری است که تا پایان عمر 

یک انسان همراه اوست.

در  آرزوست«  »آنم  نمایش 
شهر  تئاتر  مجموعه  بهار  سالن 
مشهد به روی صحنه رفته و در حال 

اجرا است.
امیر  نویسندگی  به  آرزوست«  »آنم  نمایش 
 27 از  احمدی،  مجتبی  کارگردانی  و  مطلق  رستگار 
اردیبهشت ماه در سالن بهار مجموعه تئاتر شهر مشهد 

به روی صحنه رفته و در حال اجرا است.
نمایش  این  بازیگران  براق  محمد  و  راد  محبوبه 
هستند و دستیاری کارگردان با امیر فرزین، موسیقی 
هادی کسایی، گریم سادن فرخی،  طراحی گرافیک 
مجتبی  صحنه  طراحی  آخوندزاده،  احمدرضا 
احمدی، طراحی نور محمود کریمی و  طراحی لباس 

نیز بر عهده سمیه خجسته است.

منشی  نوروزی،   احسان  صحنه  مدیر  همچنین 
و  وثوقی  مبینا  عکاس  سلیمان زاده،  فاطمه  صحنه 

روابط عمومی جالل بهرام هستند.
در خالصه داستان این نمایش آمده است: شغال 
راهنما  عنوان  به  را  انسان  متمدن،  و  شده  تربیت 

انتخاب می کند تا به تکامل برسد، اما...
نمایش »آنم آرزوست« کاری از گروه نمایش هامش 
و در ژانر درام- فانتزی، به مدت 40 دقیقه از روز 27 
اردیبهشت و از ساعت 21 در سالن بهار مجموعه تئاتر 
شهر مشهد در حال اجراست و عالقه مندان جهت رزرو 

بلیت می توانند به سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.
بهار در پارک ملت مشهد، مجتمع فرهنگی  سالن 
و هنری امام رضا)ع(، مجموعه تئاتر شهر مشهد واقع 

شده است.

به همت مؤسسه آفرینش های 
رضوی  قدس  آستان  هنری 
سلطان«  »ابراهیم  نفیس  قرآن های 
و »بایسنقر« درچهاردهمین نمایشگاه قرآن مشهد عرضه 
رضوی  قدس  آستان  هنری  آفرینش های  شد.مؤسسه 
در  را  »بایسنقر«  و  سلطان«  »ابراهیم  نفیس  قرآن های 
قرآن  کرد.در  عرضه  مشهد  قرآن  نمایشگاه  چهاردهمین 
گزینش  قرآن  سوره  های  از  تعدادی  »بایسنقر«  نفیس 
از  منتخبی  قرآن  این  اصلی  نسخه  لذا  شده  کتابت  و 
صفحه   32 در  سوره   12 شامل  کریم  قرآن  سوره های 
است. قرآن بایسنقری در ابتدا نسخه کاملی بوده که در 
برخی  آن  طی  که  است  شده  حوادثی  دچار  تاریخ  طول 
بیشترین  که  طوری  به  می شود،  مفقود  آن  صفحات  از 
صفحات این قرآن به تعداد 144 صفحه در اختیار آستان 

برخی  در  آن  دیگر  صفحات  از  تعدادی  و  رضوی  قدس 
موزه های بزرگ دنیا نگهداری می شود.نسخه اصلی قرآن 
»بایسنقری« دو متر طول و یک متر و 20 سانتیمتر عرض 
دارد اما بازنشر این نسخه به دلیل برخی محدودیت ها در 
ابعاد کمی کوچکتر با بهره گیری از بهترین کاغذ، طرح ها 
و نقوش قرآنی و صحافی انجام شده است.قرآن »ابراهیم 
کریم  قرآن  از  سوره  دوزاده  منتخب  مجموعه  سلطان« 
ثلث است که توسط  به خط  نفیس  در 16 صفحه بسیار 
و  کتابت  تیموری  شاهرخ  فرزند  دومین  سلطان  ابراهیم 
شریف  مصحف  است.این  شده  رضوی  مطهر  حرم   وقف 
شامل سوره های فاتحه الکتاب، یس، الفتح، الدهر، النبا، 
الشمس، الضحی، الشرح، الکافرون، االخالص، الفلق و 
الناس بوده و بر روی کاغذ خانبالغ ضخیم کتابت و دارای 
تزئینات و آرایه های هنری بسیار زیبای مکتب شیراز است.

مدرس انجمن خوشنویسان:
مشهد مستعدترین شهر ایران در زمینه خوشنویسی است

عرضه  قرآن های نفیس »ابراهیم سلطان« و »بایسنقر« »آنم آرزوست« در تماشاخانه بهار
در نمایشگاه قرآن مشهد 

y آمریکا الواح هخامنشی را پس نمی دهد
بعد از گذشت بیش از یک سال از رأی موافق دادگاه عالی آمریکا برای بازگرداندن همه الواح هخامنشی 
به ایران و پیگیری هایی که گاهی اوقات از زبان مسووالن میراث فرهنگی برای بازپس گیری این آثار مطرح 
می شدند، اکنون دفتر کنترل دارایی های خارجی امریکا، مجوز بازگرداندن کمتر از 2000 لوح هخامنشی را 

به ایران صادر کرده است و در این میان تکلیف بیش از 10 هزار لوح گلی هخامنشی هنوز مشخص نیست.
y جایگزین » بازی تاج و تخت« مشخص شد  

به دنبال پایان جنجالی سریال »بازی تاج و تخت« ، سریال تخیلی »نیروی اهریمنی اش« با اقتباس از 
رمان پرفروش » فیلیپ پولمن« به عنوان پروژه بزرگ بعدی شبکه HBO پخش خواهد شد.

y انتشار یک داستان عربی و کتاب های محمد صالح عالء  
»شب در زیباترین لحظاتش« نوشته زید شهید با برگردان ایلیا آل خمیس به همراه کتاب های »کاپوچینو، 

کیک  پنیر« و »دست بردن زیر لباس سیب« نوشته محمد صالح عالء منتشر شد.
y معتبرترین کمپانی فرانسوی حق پخش متری شیش و نیم را خرید 

بنا بر اعالم نشریه اسکرین اینترنشنال شرکت »وایلد بانچ« معتبرترین پخش کننده فرانسه با امضای 
قراردادی در بازار جشنواره کن حق پخش فیلم روستایی برای اکران در این کشور را خریداری کرد.

y انیمیشن جدید برادران وارنر پرفروش ترین فیلم گیشه جهانی شد 
از  دالری  فروش 53.8میلیون  با  وارنر  برادران  کمپانی  افسانه ای  و  جدید  انیمیشن  پیکاچو«  »کارآگاه 

72بازار خارجی، برای دومین هفته متوالی به عنوان پرفروش ترین فیلم گیشه بین المللی شناخته شد.
y پژمان جمشیدی به »دوزیست« پیوست

با پیوستن پژمان جمشیدی به فیلم »دوزیست« لیست بازیگران این فیلم تکمیل شد. »دوزیست« یک 
دومین  فیلم  این  است.  ایران  سینمای  امسال  فیلم های  پربازیگرترین  از  یکی  و  متفاوت  اجتماعی  فیلم 
همکاری سعید خانی و برزو نیک نژاد به عنوان تهیه کننده و کارگردان بعد از فیلم پرفروش »لونه زنبور« است.

y موافقت مجلس با طرح مرمت بافت های تاریخی 
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت ها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی گفت: طرح مرمت و احیای 

بافت های تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی در مجلس تصویب شد.
y هجدهمین دوره جایزه صادق هدایت 

هجدهمین دوره جایزه صادق هدایت کامال مستقل برگزار می شود، ارسال آثار تا اول مهر زمان دارد، در 
مرحله نهایی تنها یک اثر برگزیده می شود و اسامی داوران روز اختتامیه مشخص خواهد شد.

y بهروز شعیبی بازیگر نقش میرزا کوچک خان شد 
بازیگر نقش میرزا کوچک خان جنگلی شد. »گیله وا« جدیدترین  وا«  بهروز شعیبی در سریال »گیله 
محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج است که به زودی از شبکه 3 سیما روی آنتن می رود.

اخبارکوتاه نمای نزدیک

نمایش شهرزاد 1001- هرشب سالن اصلی تئاتر مشهد

نگارخانه عکس: احمد حسنی

مراسم تجلیل از استاد رجبعلی لباف خانیکی در موزه خراسان

خانیکی لباف 
خراسان هویت  بخش  حیات   

وحدانه آخوندشریف
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شهر  شورای  رئیس  نایب  موحدی زاده،  حمیدرضا   
از دستور شصتمین  مشهد  روز گذشته در نطق پیش 
نطق  در  او  پرداخت،  سخنرانی  به  شورا  علنی  جلسه 
وعده های   « که  سوال  این  طرح  با  دستور  از  پیش 
این  بود؟«   چه  مشهد  در  اصالح طلبان  امید  لیست 
برای  راهکار  چند  به  گفت:   و  کرد  مرور  را  ها  وعده 
می پردازم.در  کنونی  نامطلوب  شرایط  از  رفت  برون 
بخش هایی ازنطق وی آمده است : وعده های لیست 
امید اصالح طلبان در مشهد چه بود؟! تغییر در شیوه 
شهر،تغییر  تکصدایی  گفتمان  تغییر  شهری،  مدیریت 
نحوه مشارکت شهروندان، تغییر نگاه به سرمایه گذاری 
به  بعدی  تک  نگاه  تغییر  نسبی،  های  مزیت  کشف  و 
هویت شهر مشهد، پایبندی به اصول پنج گانه شفافیت، 
راستگویی، تعامل، کارآمدی و قانون گرایی، شعار مشهد 
شهر امید و زندگی مردمان شهر ما را به وجد آورد و این 

شعار قوام بخش مشهدالرضا و شهر بهشت بوده است. 
برای تحقق این شعار به حوزه ها و نیازهای فرهنگی، 
هنری، موسیقی، ورزش و گردشگری توجه عمیق تری 
داشته ایم.همزمان به افزایش سرانه های زندگی شهری 
مانند فضای سبز، دسترسی ها،  کنترل ترافیک و اصالح 
هندسی معابر، گسترش حمل و نقل عمومی و حرکت 
به  اینچا  در  پرداخته ایم.  هوا  آلودگی  کاهش  مسیر  در 
چند راهکار برای برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی 
می پردازم؛ بازگشت به خواست مردم از طریق برگزاری 
انتخاباتی سالم، رقابتی و کارآمد و تصحیح اشتباهات 
گذشته و اصالح آن، بازگشت اختیارات شوراها و ایجاد 
رسمیت  به  شهری،  های  پارلمان  وظایف  با  تناسب 
و  شادی  مشارکت،   حق  و  شهروندی  حقوق  شناختن 
فرهنگ  های  ظرفیت  از  استفاده  شهروندان،  نشاط 
حفظ  کنار  در  ملی  آشتی  و  نوع دوستی  ایرانی،  هنر  و 

ارزش های مذهبی و ملی،  در کانون توسعه فرهنگی 
الگویی که  بعنوان  امام رضا)ع(   و اجتماعی قرار دادن 
و  مدارا  مهربانی،  گفتگو،  مظهر  پیش  قرن   12 خود 
مناظره بوده اند، ارزش نهادن بر فرهنگ کار و تولید و 
آمد مردم است. و در  سرمایه گذاری که کلید اشتغال 

و  حل  برای  که  روبروست  عمده ای  مسائل  با  ما  شهر 
فصل آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. از جمله 
این معضالت می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ ترافیک و 
آلودگی هوا، کمبود مکانهای تفریحی و ورزشی، ساخت 
برای سرمایه گذاری،عدم  ناموزون، وجود موانع  و ساز 
نشدن  نهادینه  شورا،  اختیارات  و  وظایف  تناسب 
اشاره  که  است  ذکر  به  الزم  پایان  در  مردم،  مشارکت 
مردم  و حمایت  به لطف حق  امیدوار  ما همچنان  کنم 
هستیم اما نگرانیم!چرا؟ ما دغدغه مند جوانان، پسران 
و دختران جوان شهرمان هستیم که به شغل، تحصیل، 

تفریح، ازدواج، نان، مسکن و هویت نیاز دارند و ما آن 
طور که شاید و باید نتوانسته ایم نیازهای آنان را برآورده 
سازیم.ما تالش خواهیم کرد کارنامه قابل دفاعی را در 
دو سال پیش رو از عمر پنجمین دوره شورای اسالمی 
حقوق  از  مسیر  این  در  و  بگذاریم.  بجا  مشهد  شهر 
و  قانون  چارچوب  در  که  خود  مخالفین  و  منتقدین 
انصاف انتقادهای شان را بیان می کنند و نقاط ضعف را 

به ما نشان می دهند دفاع می کنیم.

اردیبهشت ماه،   28 به  اشاره  با  مشهدمقدس   شهر  شورای  رئیس 
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، گفت: 103 سال از قدمت تشکیل 
موزه در ایران می گذرد و نقش این مجموعه ها در زمینه حفظ و حراست 
از میراث کهن ما در  تامل است؛ بسیاری  باستانی بسیار قابل  آثار  از 
سده های گذشته به غارت و یغما رفته که این امر ناشی از عدم اهتمام 
در جهت مراقبت از این سرمایه های معنوی و میراثی کشور بوده است. 
محمدرضا حیدری در نطق پیش از دستور شصتمین جلسه علنی شورا 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران در ماه میهمانی خدا، 
و  نهیم  ارج  باید  را  مانده  به جا  میراث  و  خود  های  دارایی  اظهارکرد: 
امیدواریم پهنه هایی که در حوزه میراث داریم و تاکنون به ثبت جهانی 

نرسیده با تالش و پیگیری دستگاه های مربوطه ثبت شوند؛ از تالش 
رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس که با همت هیئت کشتی استان 
پویش ورزشی را با شعار »تا ثبت جهانی توس...« برگزار کردند، تقدیر 
و تشکر می کنیم.وی ادامه داد: خرداد ماه یادآور خاطرات و وقایع تلخ 
و شیرین زیادی برای ملت ایران است. قیام خونین پانزده خرداد، کوچ 
رهبر کبیر انقالب، آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، کوچ شخصیتهای 
در  مردم  پرشکوه  مشارکت  و  چمران  شهید  نظیر  انقالب  در  تاثیرگذار 

انتخابات دوم خرداد سال 1376 از جمله این اتفاقات مهم هستند. 
وی ادامه داد: طبق آنچه در فضای عمومی جامعه در خرداد ماه 
سال 1376 اتفاق افتاد مردم انتظارات و توقعات خود را با رفتار مدنی 

و از درون صندوق رای نشان دادند و اتفاقی رخ داد که جریان صلح 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  گذاشت.  عرصه  به  پا  اصالحات  طلبانه 
مشهد گفت: ملت ایران تاکنون با همدلی و هم آوایی از انواع سختیها 
و آالم عبور کرده اند. در مراسم خاکسپاری رهبر کبیر انقالب بزرگترین 
سوگواری تاریخ را رقم زدند و فردای آن روز بزرگترین بیعت را با رهبری 

حضرت آیت الله خامنه ای داشتند. 
انجام  در  تاکنون  آن  از  پس  و  انقالب  جریان  در  مردم  افزود:  وی 
وظایف هیچ کوتاهی نداشته اند و باید اصول و چارچوبهای گذشته را 
مجدد مرور و به آنها برگردیم که مهمترین آن انسجام، همدلی و توجه 

به رای و خواسته مردم است. 

خبر
با حضوراستاندار خراسان رضوی همزمان با هفته 

میراث فرهنگی :
اقامتگاه بوم گردی روستای فروتقه 

شهرستان کاشمر افتتاح و بهره برداری شد
شهرستان  فروتقه  روستای  گردی  بوم  اقامتگاه 
با   کاشمر با حضوراستاندار خراسان رضوی همزمان 

هفته میراث فرهنگی افتتاح و به بهره برداری شد.
فرهنگی  میراث  امروزمدیر  صبح  گزارش  به 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشمر ضمن 
ِِتنسُگل  گردی  بوم  اقامتگاه  افزود:  خبر  این  اعالم 
گردی  بوم  اقامتگاه  پنجمین  فروتقه   روستای  در 

شهرستان کاشمر است.
فضایی  در  اقامتگاه  این  داد:  ادامه  یوسفی  رضا 
به مساحت 700 متر مربع بنا شده و دارای قدمتی 
اقامت،  جهت  اتاق   12 دارای  و  سال   80 از  بیش 
فضای مطبخ سنتی فروشگاه ، کارگاه صنایع دستی 

و سوغات و آتلیه عکاسی است.
گردی  بوم  اقامتگاه  این  مرمت  کرد:  اظهار  وی 
و  میلیارد   3 اندازی  راه  برای  و  آغازشده  از سال 97 
500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که مبلغ 
یک میلیارد ریال به صورت تسهیالت سامانه اشتغال 

روستایی در سال 97 به پروژه تزریق شده است.
تولید  رونق  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  یوسفی 
داخلی  گردشگری  از  حمایت  افزود:  داریم،  قرار 
یکی از عوامل افزایش رونق تولید در بخش خدمات 
بحث  در  موجود  وضعیت  به  توجه  با  البته  که  است 
داخلی  گردشگری  یقین  طور  به  خارجی  سفرهای 
فرصت مناسبی برای تولید ثروت برای جوامع محلی 
تنسگل  گردی  بوم  اقامتگاه  گفت:  بود.وی  خواهد 
در روستای فروتقه در فاصله 2 کیلومتری شرق شهر 
کاشمر واقع شده و از این رو قابلیت باالیی در زمینه 

جذب مسافران و گردشگران خواهد داشت.
تاریخی  آثاری  فروتقه  روستای  در  یادآورشد:  وی 
رستوران  عنوان  به  حاضر  حال  در  که  یخدان  مثل 
سنتی مورد استفاده قرار گرفته، آب انبار تاریخی که 
روستا  شناسی  مردم  موزه  عنوان  به  حاضر  حال  در 
مورد استفاده قرار دارد و همچنین حمام تاریخی این 
روستا که به عنوان ورزشگاه ورزش های باستانی احیا 

شده و هر شب میزبان ورزشکاران باستانی است.
یوسفی افزود: کارگاه های سنتی فرش دستباف 
و همچنین گلیم بافی در این روستا از صنایع دستی 

شاخص و مورد توجه است.
مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
کاشمر گفت: تاپایان سال 1397موفق شدیم تعداد 
روستای  ریوش،  شهر  در  را  گردی  بوم  اقامتگاه   4
و  طرق  گردشگری  هدف  روستای  ایور،  پلکانی 

روستای قوژد به بهره برداری و افتتاح برسانیم. 

نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در جلسه علنی مطرح کرد: 
مرور وعده های لیست امید در مشهد

رئیس شورای شهر مشهد در جلسه علنی شورا: 
ثبت جهانی پهنه های تاریخی از سوی نهادهای ذیربط پیگیری شود

خبر

خبر

نطق پیش از دستور

نطق پیش از دستور

معاونت  سرپرست 
میراث  کل  اداره  گردشگری 
و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
از لغو مجوز فعالیت شرکت  گردشگری خراسان رضوی 
خدمات مسافرتی و گردشگری مسافران ماهان آسمان 
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  خبرداد.به 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
ابالغ  پیرو  افزود:  خبر  این  اعالم  با  بیدخوری  یوسف 
تعلیق فعالیت آن شرکت مورخ 1396/09/01 و کماکان 
شرکت  این  فعالیت  مجوز  ابالغی   نواقص  رفع  عدم 

خدمات مسافرتی لغو شد.
و  و گزارش عملکرد  آمار  ارسال  داد: عدم  ادامه  وی 
تعطیلی دفتر بدون اطالع اداره کل از دالیل لغو مجوز 
فعالیت این شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری است.

و  بیست  در   صادره  رای  پیرو  کرد:  تصریح  بیدخوری 
هشتمین جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری مورخ 1397/12/09 ) بند 4 ( 
و به استناد ماده 20 و22 آئین نامه نظارت بر تاسیس و 
فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی مصوب 1380/03/27 
هیأت محترم وزیران و ماده 29- 43- 44 - 45- 50 – 53 
و 54  مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری مصوب 95/08/11 مجوز فعالیت 
این شرکت لغو شده است.سرپرست معاونت گردشگری 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
است  موظف  شرکت  این  یادآورشد:   رضوی   خراسان 
ضمن جمع آوری تابلوی سردرب و عالئم و هرگونه نام و 
نشان از فعالیت در زمینه فعالیتهای مندرج در بند "ب" 

ماده یک آئین نامه مذکور خودداری کند . 

زیارت  و  گردشگری  معاون 
فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
راه اندازی  از  مشهد  شهرداری 

اولین موزه »سفر به دنیای ماقبل تاریخ« خبر داد.
بیان  با  شالچیان  نرگس  امروز،  صبح  گزارش  به 
این مطلب، گفت: در راستای حمایت از ظرفیت های 
مکانی  شده،  انجام  پیگیری های  با  و  مجموعه داران 
برای راه اندازی این موزه به بخش خصوصی تخصیص 
داده شد تا برای اولین بار فسیل های جانوران ماقبل 
عموم  نمایش  به  خراسان  استان  در  موجود  تاریخ 

گذاشته شود.
تاریخ  ماقبل  دنیای  به  سفر  موزه  کرد:  بیان  وی 
نخستین  سرگذشت  با  مردم  عموم  آشنایی  هدف  با 
گنجینه ای  امروز،  به  تا  آفرینش  بدو  از  موجودات 

ارزشمند از فسیل ها و آثار موجودات زنده را به نمایش 
سازمان  زیارت  و  گردشگری  است.معاون  گذاشته 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه 
در این مکان می توان آثار جانوران نابود شده ای مانند 
دایناسورها را از نزدیک دید، گفت: همچنین می توان 
مطلع  جانداران  مختلف  گونه های  انقراض  دالیل  از 
این موزه چندین مسیر  شد.شالچیان اظهار کرد: در 
ماجراجویانه پیش بینی شده است که با حل مساله ها 
می توان از لذت یک بازدید اکتشافی و هیجانی بهره 

برد.
وی با اشاره به اجرای این طرح به صورت آزمایشی، 
گفت: این موزه در محل زیرگذر پارک ملت راه اندازی و 
اجرا شد و به زودی برای بازدید عموم شهروندان آماده 

شود.

حقوقی  کمیسیون  رئیس 
مشهدمقدس  شهر  شورای 
مالکیت  تثبیت  موضوع  گفت: 
اراضی در جلسه مشترک تولیت آستان قدس رضوی 
با اعضای شورای شهر مشهد مطرح اعالم آمادگی شد 
با همکاری مشترک بین دستگاهی و تعامل با مردم، 
تعیین  را  نواحی  این  در  اراضی  اسناد  قدس  آستان 
اعمال  از طریق مجوز،  نیز  و شهرداری  نماید  تکلیف 
گذشته  روز  حسینی پویا  محسن  سید  کند.  مدیریت 
 4 شماره  نظارتی  کمیته  جلسه  برگزاری  حاشیه  در 
شورای شهر با بیان اینکه ریزدانگی یکی از مشکالت 
است،  مشهد  پیرامونی  و  کم برخوردار  مناطق  اصلی 
برنامه  با  مطابق  بافت ها  این  متاسفانه  اظهارکرد: 
های شهری ساخته نشده اند چراکه اراضی متعلق به 

آستان قدس رضوی بوده و لذا شهرداری هم به دلیل 
تواند  نمی  هستند،  ملکی  سند  فاقد  ساکنان  اینکه 

اجازه ساخت و ساز صادر کند.
جلسه  در  موضوع  این  اینکه  بیان  با  حسینی پویا 
مشترک تولیت آستان قدس رضوی با اعضای شورای 
آستانقدس  سوی  از  گفت:  شد،  مطرح  مشهد  شهر 
بین  مشترک  تعامل  و  همکاری  با  شد  آمادگی  اعالم 
دستگاهی و تعامل با مردم، آستان قدس اسناد اراضی 
در این نواحی را تعیین تکلیف کند و شهرداری نیز از 

طریق مجوز، اعمال مدیریت کند.
مشهد  شهر  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
اعالم  این  که  خرسندیم  بسیار  کرد:  خاطرنشان 
آمادگی از سوی آستان قدس ابراز شده و انگیزه کافی 

نیز برای حل مشکالت وجود دارد.

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی اعالم کرد:

 لغو مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مسافران ماهان آسمان
معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

 اولین موزه »سفر به دنیای ماقبل تاریخ« راه اندازی شد
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد خبرداد؛

استقبال آستان قدس رضوی برای تثبیت مالکیت اراضی در مناطق پیرامونی

نایب رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای اسالمی 
شهر مشهد خبر داد:

پیگیری جدی برای ساماندهی به دکل 
پرماجرای برق در بولوار هاشمیه

شورای  یک  شماره  نظارتی  کمیته  رئیس  نایب 
این مجموعه  پیگیری جدی  از  اسالمی شهر مشهد 
بولوار  در  برق  پرماجرای  دکل  به  ساماندهی  برای 
جریان  در  فیضی  داد.رمضانعلی  خبر  هاشمیه 
جلسه کمیته نظارتی شماره یک که با هدف بررسی 
شد،  برگزار  شهرداری   9 منطقه  مسائل  و  مشکالت 
بولوار  در  ساکن  شهروندان  از  شماری  اظهارکرد: 
منطقه  نظارتی  کمیته  در  حضور  با  مشهد  هاشمیه 
وجود   65 هاشمیه  در  که  برقی  دکل  به  نسبت   9
اعضای  های  پیگیری  با  که  داشتند  گالیه  دارد 
این  در  الزم  های  ساماندهی  تا  شد  بنا  شهر  شورای 
آوری  جمع  که  این  بیان  با  پذیرد.وی  صورت  زمینه 
مسئولیتی  حوزه  در  ها  دکل  گونه  این  ساماندهی  و 
شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری نیست، اضافه 
کرد: با این حال به دلیل توجه این مجموعه به حوزه 
که  تشعشعاتی  و  خطرات  همچنین  و  مردم  سالمت 
پیگیر  کنند،  می  ایجاد  شهر  در  ها  دکل  گونه  این 

ساماندهی این موضوع هستیم. 

رئیس کمیته نظارتی شماره 3 شورای اسالمی شهر 
مشهد خبر داد:

مسئوالن طرقبه و شاندیز برای گشایش راه 
فرمانیه همراهی کنند

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته نظارتی شماره 
3 شورای اسالمی شهر مشهد گفت: در حال حاضر 
و  طرقبه  و  مشهد  مسئوالن  بین  نظری  اختالف 
وجود  ییالقات  به  دسترسی  راه  خصوص  در  شاندیز 
با همراهی مسئوالن  تواند  این موضوع می  دارد که 
در  شهریاری  شود.علیرضا  حل  شاندیز  و  طرقبه 
با هدف  که   5 نظارتی شماره  کمیته  جریان نشست 
شهرداری   12 منطقه  مسائل  و  مشکالت  بررسی 
برگزار شد، اظهارکرد: باید این مشکل مردم حل شود 
و در این زمینه کمک و همراهی فرمانداری طرقبه و 
شاندیز و اعضای شوراهای اسالمی این شهرستان ها 
این موضوعات حل  اگر  اینکه  بیان  با  الزم است.وی 
شود، می توانیم راه فرمانیه را برای تسهیل در رفت و 
آمد شهروندان باز کنیم، تصریح کرد: از نظر ما هیچ 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد و آرامش مردمی که 
باید  ییالقات سفر می کنند  به  آخر هفته  روزهای  در 
شورای   3 شماره  نظارتی  کمیته  شود.رئیس  تامین 
گره  این  حل  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  اسالمی 
این  در  و  است  و شاندیز هم  نفع طرقبه  به  ترافیکی 

زمینه باید همکاری بیشتری صورت پذیرد.

اخبار

معابر  آسفالت  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
گفت:  است،  بهتر  ها  کالنشهر  سایر  از  مشهد  شهر 
ما فاصله دارد  با استانداردهای مدنظر  این وجود  با 
را  مشهد  معابر  از  مترمربع  میلیون   3.5 امسال  لذا 

آسفالت خواهیم کرد.
عصر  کالئی  محمدرضا  امروز،  صبح  گزارش  به 
یک شنبه این هفته در مراسم بهره برداری از پروژه 
شبکه  ایجاد  زیرسازی،  زندگی،  خطی  بوستان 
جنوبی  معبر  آسفالت  و  سطحی  آبهای  آوری  جمع 
با  باهنر که  حدفاصل شهرک شهید رجایی و شهید 
برگزار  شهری  مدیران  و  شهر  شورای  اعضای  حضور 
در همه  که همیشه  از موضوعاتی  یکی  افزود:  شد، 
برخوردار  کم  مناطق  خصوص  به  مشهد  شهر  نقاط 
موضوع  بوده  شهروندان  درخواست  و  توجه  مورد 

آسفالت معابر است.
آسفالت  کیفیت  که  چند  هر  کرد:  اضافه  وی 
با  اما  است  بهتر  کالنشهرها  سایر  از  مشهد  معابر 
و  شان  و  شهری  مدیریت  مدنظر  استانداردهای 

منزلت شهروندان و زائران فاصله دارد.
برنامه  در  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  وی 
عملیاتی 97-1400 شهرداری مشهد برای آسفالت 
پایان سال 98  تا  از معابر مشهد  3 میلیون مترمربع 

برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه از معاونت فنی و عمران خواسته 
کنند،  بررسی  را  آسفالت  میزان  این  افزایش  ایم 
اظهار کرد: نتایج بررسی ها با در نظر گرفتن کیفیت 
آسفالت و اولویت بندی معابر باید تا عید فطر اعالم 
تا  که  است  این  شهری  مدیریت  مدنظر  زیرا  شود 
پایان سال 98 بتوانیم 3.5 میلیون مترمربع از معابر 
مشهد را آسفالت کنیم که این یک اتفاق بزرگ است. 
گذشته  های  دوره  در  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
آسفالت معابر در پایان دوره انجام می شد اما در دوره 
شورای پنجم و مدیریت شهری جدید هدف آسایش 

مردم است.
y  گالیه یک شهروند در مراسم افتتاح و واکنش شهردار

مشهد
سخنرانی  و  افتتاح   مراسم  برگزاری  حین  در 
مراسم  در  حاضر  شهروندان  از  یکی  منطقه  شهردار 
که  کرد  اعتراض  پروژه  اجرای  زمان  مدت  به  نسبت 
این  به  واکنش  در  مشهد  شهردار  کالئی  محمدرضا 

شده  حاضر  تریبون  پشت  تا  خواست  او  از  اعتراض 
حضور  در  شهروند  .این  کند  بیان  را  خود  گالیه  و 
دوره  از  پروژه  این  اجرای  گفت:  مراسم  در  حضار 
گذشته آغاز شده گالیه من این است که اجرای آن 
در  مشهد  شهردار  است.  شده  طوالنی  اینقدر  چرا 
که  بوده  ای  پروژه  بوستان خطی  کرد:  اظهار  پاسخ 
آغاز شده بود و ما نمی خواهیم به گذشته ورود پیدا 
کنیم و همت شورای و مدیریت شهری در این دوره 
این است که گیر کارهای مردم را رفع و خواسته های 
آنها را اجرا کنیم که در وضعیت اقتصادی که با رکود 

روبرو هستیم کار سختی است. 
کالئی افزود: اکنون نیز از معاونت فنی و عمران 
معبر  آسفالت  و  خطی  بوستان  ایجاد  تا  خواستم 
شهرک  تا  رجایی  شهید  شهرک  حدفاصل  شمالی 
آغاز  را خودمان  پروژه  این  را اجرا کنند  باهنر  شهید 
می کنیم و سرعت کار را در این پروژه خواهید دید؛ 
که  ایم  خواسته  عمران  و  فنی  معاونت  از  همچنین 
ضلع جنوبی معبر حدفاصل شهرک شهید رجایی تا 
شهرک شهید باهنر نیز بوستان خطی اجرا و آسفالت 

شود.
y  اهتمام شورای شهر مشهد برای عمران و آبادانی 

مناطق کم برخوردار جدی است
هم چنین رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک 
های  شهرک  حدفاصل  گفت:  مشهد  شهر  شورای 
شهیدان رجایی و باهنر که ورودی مناسب و درخوری 
شرایط  و  طراحی  از  امروز  نبود،  مشهد  شهر  برای 

بسیار خوبی برخوردار شده که نشان از اهتمام ویژه 
شورای پنجم و مدیریت شهری مشهد برای عمران و 

آبادانی مناطق کم برخوردار شهر است.
بسیار  اظهارکرد:  مراسم  این  در  بهاروند  مجتبی 
خرسندیم که در این محور شاهد چنین پارک خطی 
و آسفالت و شرایط مناسبی برای تردد وسائل نقلیه 
بعنوان  محور  این  اینکه  بیان  با  هستیم.بهاروند 
و  از شرایط  اخیر  ورودی شهر مشهد، در سال های 
وضعیت ناخوشایندی برخوردار بود، گفت: با تالش 
از  امروز  شهری  مدیریت  عرصه  در  مردم  خادمان 
مناسبی  شرایط  و  برخوردار  خوبی  بسیار  طراحی 
شورای  ویژه  اهتمام  از  نشان  که  شده  حکمفرما 
پنجم و مدیریت شهری مشهد برای عمران و آبادانی 

مناطق کم برخوردار شهر است.
شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
بهره برداری محور  و  افتتاح  از  شهر مشهد همچنین 
هفته   3 الی   2 طی  طرق  شهرک  به  بسک آبادی 
پیش رو خبرداد و خاطرنشان کرد: مطالبات مردمی 
آغاز  شورا  انتقالی  دوره  از  محور  این  ساخت  برای 
این موضوع  پیگیری  ما هم قول مساعد  و  بود  شده 
را با شهروندان مطرح کردیم و این وفای به عهد مایه 

خوشحالی و مسرت است.  
y  بهره برداری از بوستان خطی زندگی و بهسازی

و آسفالت معبر حدفاصل شهرک شهید باهنر و 
شهیدرجایی

طی مراسمی بوستان خطی زندگی و بهسازی و 

آسفالت معبرجنوبی حدفاصل شهرک شهید باهنر تا 
شهرک شهید رجایی با هزینه ای بالغ بر 47 میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
مشهد   6 منطقه  شهردار  حیدری،  ا...  حجت   
شهردار  حضور  با  امروز  عصر  که  مراسم  این  در 
گفت:  شد،  برگزار  مشهد  شهر  شورای  اعضای  و 
به  18000مترمربع  طول  به  زندگی  خطی  بوستان 
تا  باهنر  معبرجنوبی حدفاصل شهرک شهید  همراه 
شهرک شهید رجایی به طول 1800 متر با 7000 تن 

آسفالت روکش شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها بیش 
از 47 میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: در کنار 
زیرسازی و روکش آسفالت، 22 هزارمترمربع فضای 
آبهای  آوری  جمع  کانال  متر   2300 همراه  به  سبز 

سطحی اجرا شده است.
است  این  مان  تالش  مجموع  در  داد:  ادامه  وی 
که پروژه های عمرانی با سرعت بیشتر اجرا شود زیرا 
شد  خواهد  ها  هزینه  کاهش  باعث  کار  در  سرعت 
که سرعت در اجرای همین پروژه 2 میلیارد و 500 

میلیون ریال صرفه جویی به دنبال داشته است.
حیدری با اشاره به اینکه تاکید شهردار و شورای 
شهر مشهد اجرای پروژه های عمرانی در مناطق کم 
منطقه  در  که  دیگری  پروژه  گفت:  است،  برخوردار 
تا  بسکابادی  مسیر  بهسازی  است،  اجرا  حال  در   6
برداری  بهره  به  ماه  امیدورایم خرداد   طرق است که 

برسد.

وعده شهردار مشهد در مراسم بهره برداری از بوستان خطی زندگی و آسفالت یک خیابان:

 امسال 3.5 میلیون مترمربع از معابر مشهد آسفالت خواهد شد

نایب رئیس شورای شهر مشهد در پی گزارشات مردمی، 
و  آبگرفتگی  معضل  و  کرد  بازدید   82 رسالت  خیابان  از 
را  خیابان  این  ساکنان  برای  شده  ایجاد  خانگی  فاضالب 

بررسی نمود.
شماره  نظارتی  کمیته  رئیس  موحدی زاده،  حمیدرضا 
از خیابان رسالت  بازدید  5 شورای شهر مشهد در حاشیه 
گزارش  اظهارکرد:  و  پرداخت  ما  خبرنگار  با  گفتگو  به   82
های مردمی مختلفی درمورد مشکل آبگرفتگی و همچنین 
بهداشت  تهدید  و  ساکنان  رنجش  موجب  که  فاضالبی 
در  لذا  و  کردیم  دریافت  بود،  شده  خیابان  این  محیطی 
مشکالت  این  منشاء  نظارتی،  کمیته  بازدیدهای  قالب 
در  که  فاضالبی  درخصوص  شد.موحدی زاده  بررسی 
رسالت 82 تجمیع می شود، گفت: متاسفانه این فاضالب 
نشات گرفته از خیابان باالدست رسالت 82 یعنی خیابان 
یوسف زاده است که به خیابان مهرمادر خواجه ربیع منتهی 

می شود و شیب این معبر به سمت رسالت است.
آماده سازی  پیشتر  که  وسیعی  زمین  اینکه  بیان  با  وی 
شده، در حدفاصل این دو خیابان قرار گرفته ولی با مالک 
افزود:  است،  شده  زمان  مرور  شامل  و  نشده  توافقی  آن 
به  و  را رصد خواهد کرد  این موضوع  کمیته نظارتی حتما 
شهردار منطقه نیز تاکید کردیم مسائل موضعی حوزه خود 
را به صرف یک بازدید رها نکند و تا وصول نتیجه پیگیری 

نماید.
مشهد  شهر  شورای   5 شماره  نظارتی  کمیته  رئیس 
مستقیم  پیگیری  و  میدانی  بازدید  کرد:  خاطرنشان 
خرسندی  موجب  مسئوالن  سوی  از  شهروندان  مشکالت 
آنها می شود و حال اگر این پیگیری به نتیجه مطلوبی نیز 
منتهی گردد، اعتماد و دلگرمی آنها را به ارمغان می آورد؛ 

برطرف  برای  راه حلی  دنبال  به  باید  بازدیدها  کنار  در  لذا 
نمودن مشکالت باشیم.

کمیته  شد  مقرر  بازدید  این  در  افزود:  موحدی زاده 
و  آب  اداره  آیا  که  دهد  انجام  منسجمی  پیگیری  نظارتی 
فاضالب مشهد امکان اجرای طرحی برای ساماندهی این 
معضل دارد و یا شهروندان و ساکنان محل را به ایجاد چاه 

های جذبی تشویق کنیم.
های  مغازه  و  منازل  اکثر  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
خیابان یوسف زاده فاضالب خود را به خیابان روان کرده اند 
های  خیابان  و  خیابان  این  ساکنان  سالمتی  امر  این  که 
قالب  در  امیدواریم  می اندازد؛  خطر  به  را  دست  پایین 
پروژه  بتواند  فاضالب  و  آب  شرکت   ،3 تبصره  اعتبارات 

مناسبی تعریف کند.
اشاره  آبهای سطحی  به موضوع  ادامه  موحدی زاده در 
انجام   82 رسالت  از  لوله گذاری  قبال  اینکه  بیان  با  و  کرد 
ادامه  در  گفت:  است،  رفته  امید  شهرک  سمت  به  و  شده 
مسیر، این لوله از زیر زمینی عبور کرده که اکنون مالک آن 
معترض شده و به دلیل همین اعتراضات، طرح ابتر مانده 
است.وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید بدنبال راه 
حلی برای حل این مشکل بود؛ همچون بررسی امکان این 

لوله به طرح اگو شهرک امید. 

خبر
گرهی که به دست بزرگ مالکان منطقه می تواند باز شود
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فوتبال  فدراسیون  از  انتقاد  با  کشورمان  فوتبال  داوری  پیشکسوت 
گفت که نمی تواند در جایی که استقالل رأی ندارد، کار کند.

در  حضورش  شایعه  خصوص  در  ترکی  محسن  تسنیم،  گزارش  به 
اظهار داشت:  رفعتی  داود  به جای  فوتبال  فدراسیون  داوران  دپارتمان 
به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و صحبتی با من نشده است. 
صحبت ها برای چند ماه قبل بود و آن هم مربوط به جانشینی به جای 
اما  بود،  داوران  کمیته  در  حضور  برای  صحبتی  نمی شد.  رفعتی  آقای 

پیشنهادهای مطرح شده را قبول نکردم.
y در فضای فعلی فدراسیون فوتبال نمی توان کار کرد

وی در خصوص اینکه آیا قبول نکردن پیشنهاد حضور در دپارتمان 
داوران یا کمیته داوران فدراسیون فوتبال دالیل شخصی داشته یا مربوط 
شخصی  موضوع  خیر،  گفت:  است،  داوری  به  مربوط  فنی  مسائل  به 
کار  فوتبال، نمی توان  اما در فضای فعلی موجود در فدراسیون  نبوده، 
مثبتی انجام داد و با این شکل و شمایل نمی توان کاری کرد. دالیل من 
ساختاری است و افرادی در فدراسیون حضور دارند که اجازه کار کردن 
نمی دهند.پیشکسوت داوری فوتبال کشورمان در واکنش به این مسئله 
می کند،  ارزیابی  چطور  را  کشور  فوتبال  داوری  در  موجود  شرایط  که 
خاطرنشان کرد: قطعًا در ارزیابی مان نمی توانیم بگوییم شرایط خوب یا 
خیلی خوب داریم. دلیل آن هم مشکالتی است که ناشی از مسائل امروز 
یا دیروز هم نیست. در هفت هشت سال گذشته، اتفاقاتی رخ داده که 
حاصل آن را امروز می بینیم و مشکالت به این سادگی از بین نمی رود. 
به  دوباره  تا  کرد  کار  محکم  و  گذاشت  وقت  سالی  سه  دو  باید  حداقل 
شرایط مناسبی برسیم. ممکن است برخی مسائل در کوتاه مدت تأثیر 
مثبت بگذارد، اما داوری کشور نیاز به پشتوانه سازی دارد که در سالیان 
اخیر این پشتوانه سازی انجام نشده است. البته بوده اند نفراتی که به 
اما  گذاشته ایم،  جوانگرایی  را  کار  این  نام  و  آمده اند  جوان  داور  عنوان 
اینگونه نبوده است.ترکی ادامه داد: آقایان با نام توسعه داوری و اینکه 
می خواهیم از همه جای کشور داور داشته باشیم، هدف های دیگری را 
دنبال کردند. حتی اگر از همه جای دنیا افرادی را بیاورید، نام آن توسعه 

داوری نیست. آن ها می خواستند همه استان ها را راضی نگه دارند و از 
تا بتوانند رأی استان ها را  همه جا افرادی را به بدنه داور اضافه کردند 
در مجمع فدراسیون فوتبال برای خودشان داشته باشند. همانطور که 
می دانید، رئیس کمیته داوران خودش عضو هیئت رئیسه است و برای 
عضویت در هیئت رئیسه باید از مجمع رأی بیاورد. در چنین شرایطی 
به عنوان  و فقط  نبودند  بدنه داوری اضافه کردند که داور  به  را  افرادی 
کمک داور فعالیت می کنند. کمک داورانی که شاید سطح باالیی نداشته 
باشند، اما برای راضی نگه داشتن استان ها، یکی دو کمک داور از آن 
برابر  اکنون سه چهار  باعث شده  انتخاب شدند. همین مسئله  استان 
داوران، کمک داور داریم و داور مطرحی هم نداریم. در هفته های پایانی 
لیگ هم این ضعف خودش را نشان داد که کمیته داوران مجبور بود با 
5، 6 داور ثابت مسابقات را چیدمان کند. این داوران بعضًا اشتباهات 
داور  نمی توانستند  نبود،  جایگزینی  داور  چون  اما  داشتند،  فاحشی 

دیگری را انتخاب کنند.
y کمیته داوران استقالل رأی ندارد

وی در ادامه انتقاداتش از بدنه مدیریتی فدراسیون فوتبال که باعث 
تضعیف داوری کشور شده است، گفت: پشتوانه سازی و پشتیبانی الزم 
از داوران صورت نمی گیرد.  از سوی کمیته داوران و فدراسیون فوتبال 
مثالً وقتی اشتباهی از سوی داوری رخ می داد، بعضًا با یک تماس از 
سوی نماینده مجلس یا فردی سیاسی، کمیته داوران تصمیم به تغییر 
داور مسابقه می گرفت. این مسئله نشان می دهد کمیته داوران استقالل 
اتفاقات و اشتباهاتی که در داوری رخ می دهد، به همین  رأی ندارد و 
باید  تعیین می کنم محسن ترکی  اگر مِن متخصص،  دلیل است. مثالً 
مسابقه ای را قضاوت کند، باید این اتفاق رخ دهد. وقتی دخالت وجود 
دارد و انتخاب تخصصی جای خود را به مسائلی از این دست می دهد، 
را کنار عدم  این عدم حمایت  افزود:  نیز صورت می گیرد.ترکی  اشتباه 
انضباطی  کمیته  به  موضوعی  مثالً  که  بگذارید  دیگری  حمایت های 
می رفت، اما برخوردی با خاطیان صورت نمی گرفت یا آرای صادر شده 
به سرانجام نمی رسید. یکی از مشکالت بزرگ داوری کشورمان مسائل 

سازمانی است که حتی کمیته داوران از داوران خود حمایت نمی کند. 
را  آن  دهد  رخ  اشتباهی  اگر  حتی  شرایطی،  هر  تحت  و  همیشه  فیفا 
کمیته  خود  حتی  و  می کنند  ذبح  را  داور  اینجا  اما  نمی کند،  رسانه ای 
داوران مسائل را رسانه ای می کند.پیشکسوت داوری فوتبال کشورمان 
یادآور شد: بعضًا شاهد این بودیم که کمیته یا دپارتمان داوران خودشان 
اعالم می کردند که داوری را یک درجه نزول داده ایم که این موضوع کامالً 
غلط است. حتی اگر چنین مسئله ای باشد، نباید با رسانه ای شدن آن به 
داوران فشار بیاوریم، اما کمیته داوران فدراسیون فوتبال که مسئولیت 
داوری کشور را به عهده دارد، برای کاهش دادن به هجمه ها و فشارها، 
بارها این کار را انجام داد. رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه تلویزیونی 
کند  عذرخواهی  تلویزیون  در  که  می خواهد  داوری  دپارتمان  رئیس  از 
و همین مسائل دالیلی می شود که نتوانم با این مجموعه کار کنم. من 
نمی توانم این کارها را انجام دهم و باید استقالل رأی داشته باشم. اگر 
رأی  استقالل  باید  می گیرم،  داور  انتخاب  مورد  در  تخصصی  تصمیم 
داشته باشم و اگر از من بخواهند بابت کار تخصصی ام عذرخواهی کنم، 

یک روز هم نمی توانم به کارم ادامه دهم.
y سیاست از بدنه ورزش جدا شود

مهم ترین  داشت:  اظهار  خود  صحبت های  جمع بندی  در  ترکی 
مسئله ای که می خواهم به آن اشاره کنم، ابراز امیدواری برای روزی است 
که سیاست از بدنه ورزش و فوتبال ما جدا شود و ورزش دست ورزشی ها و 
فوتبال دست فوتبالی ها بیفتد. اکنون نه تنها فوتبال ما دست سیاسی ها 
آقا باالسر آن ها نیز سیاسی ها هستند و رئیس فدراسیون  افتاده، بلکه 
حتی برای انتخاب سرمربی تیم ملی، استقالل ندارد که این برای فوتبال 
ما بسیار بد است. زمان کارلوس کی روش هم رئیس فدراسیون استقالل 
رأی نداشت و به او می گفتند کی روش بیاید، بماند یا برود. صدمات این 
به مجموعه  بدنه فوتبال کشور می خورد. من کاری  به  نهایت  ماجرا در 
فوتبال  از  روز  یک  سیاسیون  امیدوارم  اما  ندارم  رشته ها  سایر  و  ورزش 
بروند. به این دلیل که این افراد، خیلی سمت رشته های ورزشی دیگر 

نمی روند و برای آن ها ُبعد زیادی ندارد.

اخبار
حضور 4 کوراش کار استان در تیم ملی

کوراش  ملی  تیم  اردوی  مرحله  اولین  پایان  در 
ملی  تیم  به  رضوی  خراسان  کار  کوراش   4 جوانان، 
ملی  تیم  اردوی  مرحله  اولین  پایان  کردند.در  پیدا  راه 
درون  انتخابی  مراحل  یافتن  پایان  با  و  جوانان  کوراش 
به  موفق  رضوی  خراسان  کار  کوراش  جوانان  اردویی، 
اعزام  جهت  استان  سهمیه  هفت  از  سهمیه   4 کسب 
در  آمادگی  اردوی  این  شدند.در  آسیایی  مسابقات  به 
علی  کیلوگرم،   90 کامیابی،  امین  کیلوگرم،   81 وزن 
صبوحی، 100 کیلوگرم، مرتضی مختار زاده و در وزن 
100+ کیلو، فرزین شاهباز از خراسام رضوی به تیم ملی 

راه پیدا کرند.

پایان مسابقات دارت بانوان در مشهد
مسابقات دارت قهرمانی آزاد بانوان خراسان رضوی 

جام رمضان در مشهد برگزار شد.
دو  در  مسابقات  از  دوره  این  های  کننده  شرکت 
سطح حرفه ای و نیمه حرفه ای طبق بخشنامه اعالمی 
این  پایان  در  که  پرداختند  رقابت  به  کشوری  قوانین  و 
رقابت ها  در رده حرفه ای، ملیکا موسوی زاده به مقام 
اول دست یافت.سارا زارعیان دوم شد و زهرا یزدان خواه 
به صورت مشترک در جایگاه سوم  نیز  پاکیزه  و مرضیه 
ایستادند.در رده نیمه حرفه ای نیز مهدیه سلمانی ژیال 
آقا رضایی به ترتیب اول و دوم شدند و مقام سوم مشترک 

نیز به معصومه دور اندیش و مریم زعفرانی رسید.

برگزاری مسابقات شطرنج سریع خراسان 
رضوی

جام  ریتد  سریع  شطرنج  مسابقات  برتر  نفرات 
رمضان هیات شطرنج خراسان رضوی در سال جاری 
معرفی شدند.این دوره از مسابقات در 7 دور به روش 
رضوی  خراسان  شطرنج  هیئت  محل  در  سوئیسی 
و  رضا  آقایان  داوری  به  و  باز  شطرنج   70 حضور  با 
علیرضا پاشانجاتی برگزار شد.در این دوره از مسابقات 
امیر رضا  بهمنی، سید  امیر محمد  سیاوش وجدانی، 
به  جد  موسوی  سجاد  سید  و  محمدی  رضا  رضوی، 
ترتیب به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.همچنین در 
مهران  قوچان،  از  رفعت  حسن  ها،  شهرستان  بخش 
از  رودی  امامی  حسین  و  خواف  از  رودی  صالحدید 
خواف به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

شد  قهرمان  نیا  حامدی  وصال  نیز  بانوان  بخش  در 
و سوم  ترتیب دوم  به  کیانا معاضدی  و  مهرسا دهنوی 
علیرضا  پیشکسوتان،  سنی  رده  در  شدند.همچنین 
مظهری و محمود الله توکلی به ترتیب به مقام های اول 
این مسابقات  یافتند.گفتنی است؛ جدول  دوم دست 
جهت محاسبه درجه بین المللی به فدراسیون جهانی 

شطرنج و ایران ارسال می گردد.

محسن ترکی:
امیدوارم سیاسیون از فوتبال بروند گفت وگوخبر

مدافع تیم فوتبال پدیده شهر 
خودرو اعالم کرد که چند پیشنهاد 
خوب دارد، ولی هنوز تصمیمی برای 

فصل آینده نگرفته است.
محمدحسین مرادمند با اشاره به پایان فصل و قرار گرفتن 
پدیده در رده چهارم جدول گفت: ما از نتایجی که گرفتیم 
راضی هستیم، ولی کمترین حق پدیده رسیدن به مقام نایب 
قهرمانی بود. ما باید سپاهان را در اصفهان شکست می دادیم 
که متأسفانه بدشانس بودیم، ولی در مجموع خوشحالیم که 
به احتمال فراوان سهمیه لیگ قهرمانان را به دست خواهیم 

آورد و برای اولین بار یک تیم از مشهد آسیایی می شود.
مدافع تیم فوتبال پدیده شهر خودرو همچنین به تمجید 
از عملکرد بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم پرداخت و 
اظهار داشت: باید دست تک تک بازیکنان پدیده را بوسید 

که با هزینه بسیار کم نسبت به دیگر مدعیان، توانست چنین 
جایگاهی را به دست بیاورد.وی در مورد عملکرد خودش در 
ترکیب تیم پدیده شهر خودرو نیز تأکید کرد: همین که سالم 
را شکر می کنم، چون در زمین مسابقه معلوم  هستم خدا 
نیست یک ثانیه بعد چه اتفاقی رخ می دهد. من از کار کردن 
با یحیی گل محمدی لذت بردم و چیزهای زیادی از این مربی 
یاد گرفتم، همچنین از بودن کنار هم بازی هایم لذت بردم.
مرادمند درباره اینکه چه تصمیمی برای فصل آینده دارد، 
تصریح کرد: زمان زیادی تا شروع فصل جدید باقی مانده 
است و فعالً در حال استراحت هستم. من چهار سال برای 
پدیده بازی کردم و این تیم را مثل خانه خودم می دانم. در 
حال حاضر پیشنهادهای خوبی دارم، ولی هنوز تصمیمی 
نگرفته ام. فعالً می خواهم استراحت کنم، اما طی روزهای 

آینده یک تصمیم خوب خواهم گرفت.

پایان  به  نشیب هایش  و  فراز  همه  با  برتر  لیگ 
دو  فرسایشی،  مسابقات  این  پایان  در  و  رسید 
به  مشترک  طور  به  سال   30 باالی  و  برزیلی  مهاجم 
آقای گلی این مسابقات رسیدند. استنلی کی روش مهاجم 30 ساله و 
با  و فوالد خوزستان  تیم های سپاهان  را مهاجم 35 ساله  پری  لوسیانو 
برتر  لیگ  گلزن فصل هجدهم  بهترین  به صورت مشترک  زده  16 گل 
شدند و پس از این دو هم علی علیپور از پرسپولیس با 14 گل در جای 

دوم قرار گرفت.
حضور یک مهاجم 30 ساله غیر ایرانی دیگر به اسم آنتونی استوکس 
آن هم فقط با 11 گل زده بعد از علیپور در جدول گلزنان، این مطلب را 
می رساند که فوتبال ایران از نداشتن مهاجمان تمام کننده رنج می برد. 
در لیگ های شانزدهم و هفدهم علی علیپور عنوان آقای گلی لیگ برتر 
و کی روش، سومین  از شیمبا  بعد  او  این فصل  در  که  آورد  به دست  را 
گلزن برتر فصل شد. این نشان می دهد فوتبال ایران در سالهای گذشته 

نتوانسته مهاجمان گلزن جدیدی تربیت کند.
ایرانی در باالی جدول گلزنان  حضور 3 مهاجم باالی 30 سال غیر 
برای  خوبی  پیام  زیاد،  چندان  نه  گل های  تعداد  با  هم  آن  برتر  لیگ 
ایرانی  تمام کننده غیر  به مهاجمان  وابستگی  این  ندارد.  ایران  فوتبال 
در سالهای آینده می تواند حتی به تیم ملی ایران هم صدماتی وارد کند. 
آمار گل های زده تیم های حاضر در لیگ برتر نیز در مقایسه با لیگ های 

معتبر دنیا و حتی منطقه، نشان از فقر گلزنی در فوتبال ایران دارد.
تعداد گل های زده تیم های باالی جدول در لیگ های منطقه

* عربستان: النصر 69، الهالل 66، التعاون 61، االهلی 68 گل
* قطر: السد 100، الدحیل 52

* امارات: الشارجه 55، االهلی 56
تعداد گل های زده تیم های باالی جدول در لیگ های معتبر اروپایی

بایر مونیخ 88، دورتموند 81، الیپزیک 63، لورکوزن  * بوندسلیگا: 
69

* لیگ برتر: منچستر سیتی 95، لیورپول 89، چلسی 63، تاتنهام 
67، آرسنال 73

* اللیگا: بارسلونا 88، اتلتیکو مادرید 55، رئال مادرید 63، والنسیا 51
* سری A: یوونتوس 69، ناپولی 68، اینتر 53، آتالنتا 73، رم 64

* لوشامپیونه: پاری سن ژرمن 104، لیل 67، لئون 67، سنت آتین 
58

و تعداد گل های زده تیم های باالی جدول در لیگ برتر ایران 
و   32 پدیده   ،40 استقالل   ،46 سپاهان   ،36 پرسپولیس   *

تراکتورسازی 42
و  منطقه  لیگ های  با  ایران  لیگ  در  زده  گل های  تعداد  مقایسه 
و  گلزن  مهاجم  نداشتن  و  گلزنی  فقر  بر  نیز  اروپایی  معتبر  لیگ های 
تمام کننده در فوتبال ایران صحه می گذارد. اتفاقی که باعث می شود 
مهاجمان نه چندان مطرح خارجی با 16 گل در ایران بتوانند آقای گل 

شوند.

فقر گلزن در لیگ  برتر حق پدیده نایب قهرمانی بود

با شایستگی قهرمان شدیم
مهاجم ایرانی تیم سیدنی استرالیا قهرمانی با این 

تیم در A لیگ را وصف نشدنی توصیف کرد.
در دیدار نهایی برای تعیین قهرمان فصل 2019 
لیگ استرالیا دو تیم پرت گلوری و سیدنی برابر هم 
قرار گرفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان 
این  و  شود  کشیده  پنالتی  ضربات  به  بازی  تا  رسید 
حریف  توانستند  قوچان نژاد  یاران  که  بود  ضربات 
قهرمانی  عنوان  به  و  دهند  شکست  را  خودشان 
در  قهرمانی  از  بعد  قوچان نژاد  یابند.رضا  دست 
دارم.  فوق العاده ای  احساس  گفت:  استرالیا  لیگ 
توصیف  لیگ  در  قهرمانی  از  بعد  را  حسم  نمی توانم 
بازیکنان  و  اضافه شدم  تیم  به  زمستان  در  کنم. من 
نمی دانستم  آوردند.  عمل  به  من  از  خوبی  استقبال 
باید انتظار چه چیزی را داشته باشم و قطعًا به زمان 
در  دهم.  وفق  شرایط  به  را  خودم  بتوانم  تا  دارم  نیاز 
به  را  خودشان  تالش  تمام  همه  قهرمانی  این  راه 
بازی های  در  داشتیم  توان  در  چه  هر  و  دادند  خرج 
خودمان نشان دادیم و با شایستگی عنوان قهرمانی 
صحبت های  پایانی  بخش  در  آوردیم.او  دست  به  را 
و  اعتماد کامل داشتیم  تیم  بازیکنان  به  خود گفت: 
شود،  کشیده  پنالتی  به  بازی  اگر  حتی  می دانستم 
نهایت  در  که  دارد  را  قهرمانی  و  بردن  توان  ما  تیم 
همین هم شد. البته پنالتی خیلی بستگی به شانس 
بودن،  تیم خوب  بر  دادیم که عالوه  ما نشان  و  دارد 

شانس هم داریم.
y تعریف و تمجید ساره بیات از رضا قوچان نژاد*

رضا  از  اینستاگرامی،  پست  یک  در  بیات  ساره 
قوچان نژاد به عنوان یک فوتبالیست و داماد خانواده 
سینمای  بازیگر  بیات،  کرد.ساره  تعریف  بیات، 
قوچان نژاد،  رضا  از  اینستاگرامی  پستی  در  ایران، 
منجر  که  پنالتی  ضربه  خاطر  به  خود  خواهر  همسر 
شد،  استرالیا  لیگ  در  سیدنی  باشگاه  قهرمانی  به 
زدن  گل  صحنه  از  فیلمی  انتشار  با  کرد.او  تمجید 
رضا قوچان نژاد نوشت: »رضا...تو بهترین فرزند برای 
خانواده مهربانت، بهترین همسر برای خانم زیبایت، 
برای  داماد  بهترین  عشقت،  فرزند  برای  پدر  بهترین 
خدا  هستی.  کاریت  عرصه  در  بهترین  و  ما  خانواده 
قهرمان.  رو  تیمت  و  آفریدی  افتخار  بازم  که  رو شکر 

دمت گرم.«

زاویه

لیگ برتر بسکتبال کشور در فصل 97 - 98 با حضور 
خمینی  امام  بندر  پتروشیمی  چون  مطرحی  تیم های 
)ره(، شیمی در، رعد پدافند دزفول، شهرداری گرگان، 
صنعت  آویژه  زمینی،  نیروی  تهران،  پگاه  آهن،  ذوب 
ماه  آبان  سوم  از  آبادان  نفت  پاالیش  و  مشهد  پارسای 
سال گذشته آغاز و پس از گذشت 18 هفته در بیست 
و هفتم اسفند ماه 97 پایان یافت. با توجه به شکست 
تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسا در مرحله پلی آف در 
به  از صعود  بازماندن  و  تیم شهرداری گرگان  با  مصاف 
جمع چهار تیم نهایی، به رتبه ششمی در جمع 9 تیم 
لیگ برتر بسنده کرد و سهم استان خراسان رضوی از 
این دوره مسابقات حضور در جمع 4تیم نهایی نبود. این 
تیم مشهدی با حضور سید ابوالفضل سیدی، احسان 
دلیر، شهریار قلی زاده، سجاد ابراهیمی، مجید صادقی، 
امین بهشتی، علیرضا رحماندخت، امیرحسین تاتاری، 
حسین محمد زاده، علی مداح، حسین رحمتی، صالح 
فروتن، نوید خواجی زاده و حامد بیگی و با سرمربیگری 
شرکت   امسال  بسکتبال  برتر  لیگ  در  قیاسی  محمد 
داشت. در همین راستا گفتگوی اختصاصی با محمد 
قیاسی سرمربی تیم لیگ برتری بسکتبال آویژه صنعت 

پارسا انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
y صعود 4تیم نهایی از ابتدا قابل پیش بینی بود

محمد قیاسی با اشاره به سطح مسابقات لیگ برتر 
به  امسال  برتر  لیگ  سطح  متاسفانه  گفت:  بسکتبال 
بد  بود. چرا که شرایط  تر  پایین  نسبت سال های قبل 
اقتصادی باعث شد، تیم ها دیر بسته شوند. به طوری-

که علیرغم تقسیم بازیکنان ملی، با افزایش نرخ دالر در 
ابتدای فصل، غالبا توانایی جذب بازیکنان خارجی را از 
دست بدهند. اختالف چهار تیم مرحله نهایی، چه به 
لحاظ بودجه، بازیکنان و کادر تیمی با سایر تیم-های 
تا نهم بسیار محرز و از هفته دوم و سوم، صعود  پنجم 
نزدیک  با  کرد:  تصریح  وی  بود.  مشخص  کامال  آن ها 
شدن به اواخر فصل مسابقات و ادامه لیگ، رفته رفته 
رقابت بین تیم های پنجم تا نهم بیشتر و بیشتر شد. به 
و  بازی های بسیار حساس  برگزاری  گونه ای که شاهد 
پارسا  آویژه  تیم صنعت  نهایت  در  بودیم.  نزدیک به هم 
نسبت به ذوب آهن در بازی رفت و برگشت با اختالف کم 

باخت و رتبه ششم را از آن خود کرد. 
y !بودجه بسکتبال و والیبال قابل مقایسه نبود

عنوان  پارسا  صنعت  آویژه  بسکتبال  تیم  سرمربی 

شورای  حتی  اما  نمی دانم  را  دلیلش  که  اگرچه  کرد: 
اسالمی شهر و شهرداری مشهد هم نسبت به بودجه و 
کمکی که به این رشته ها اختصاص می دهد، بودجه ای 
ورزش  به  را  والیبال  ورزش  بودجه  سی ام  یک  معادل 
بسکتبال اختصاص داده است. کمک شورای اسالمی 
شهر مشهد از میزان اعتبار ده میلیارد ریالی بودجه تیم 
بسکتبال آویژه صنعت پارسا، فقط یکصد میلیون تومان 
بود. می بایست سهم و حق بسکتبال و بسکتبالیست ها 
را از  بودجه  مصوب شهرداری و شورای شهر برای ورزش 

قهرمانی و حرفه ای بدهند.
y نمی توانیم از االن برای تیم برنامه ریزی  کنیم

 قیاسی با اشاره به روند برنامه ریزی مدیران باشگاه 
با  داد:  ادامه  تیم داری  آینده  برای  پارسا  صنعت  آویژه 
تیم  برای  نمی توان  اکنون  اقتصادی،  اوضاع  به  توجه 
برنامه ریزی کرد. این موضوع هرساله بدتر می شود. روند 
برنامه ریزی را بودجه و اسپانسری که تعیین می شود، 
چهار  سال،  سه  دوسال،  برای  نه  می کند.  مشخص 
سال و پنج سال که حتی برای یک سال هم نمی توان 
برنامه ریزی دقیق و تصمیم قطعی اتخاذ کرد. همه ما در 
این جامعه زندگی می کنیم و هیچ چیزی واقعا مشخص 

نیست و باید در لحظه باید تصمیم گرفت. 
y شهرداری بیشتر از این ها می توانست کمک کند

از  با ارزیابی حمایت مسئولین استان  وی در رابطه 
و  استان  و جوانان  اداره کل ورزش  بیان کرد:  تیم  این 
هیات بسکتبال آن چه که در حد توان داشتند، چه در 
زمینه سالن، پایگاه اطالع رسانی و پخش تلویزیونی و... 

را در اختیار تیم قرار دادند. اما از قسمت بودجه شهری 
مربوط به شهرداری مشهد و شورای اسالمی شهر، کمک 
چندانی صورت نگرفت. در صورتی که خیلی بیشتر از 
این ها می توانست کمک کنند.سرمربی تیم بسکتبال 
آویژه صنعت پارسا و مربی تیم های پایه فرش مشهد با 
اشاره به ارزیابی بسکتبال استان خراسان اظهار کرد: در 
رده های پایین بازیکنان تیم ملی بازیکنان خیلی خوبی 
بازیکنان  زمانی که  اسپانسر،  نبود  دلیل  به  ولی  داریم 
به سطح باالتری دست می یابند، هیچ جایی ندارند و 
نمی شود کاری برایشان انجام داد و این مشکل است. 
ولی کار پایه و بازیکنان در رده های نوجوانان و جوانان، 

در همه رده ها فعالیت بسیاری دارند.
y  رئیس هیات بسکتبال از پتانسیل نیروها بهره کافی

را ببرد
هیات  آینده  رئیس  اینکه  خصوص  در  قیاسی 
باشد،  داشته  باید  هایی  ویژگی  چه  استان  بسکتبال 
نیز گفت: رییس هیات بسکتبال باید مورد تایید اداره 
کل ورزش و جوانان بوده و ارتباط خوبی با شهرداری و 
شورای اسالمی شهر داشته باشد. مشکالت ما عالوه بر 
مشکالت مالی، بحث نیروی انسانی است. می بایست 
بتواند نیروهای انسانی خوبی را به کار گیرد که قاطعیت، 
اعتبار ورزشی و به اصالح حرفش برو داشته باشد و به 
جذب  بسکتبال  برای  خوب  اسپانسر  نیز  مادی  لحاظ 

کند. 
حیطه  در  باشگاهی  تیم های  به  کمک  افزود:  وی 
وظایف و چارچوب کاری فدراسیون نیست و نمی تواند 

کاری انجام دهد. ولی کمیته مسابقات امسال در زمینه 
تغییر زمان و روز بازی و اضافه کردن بازیکنان و ... با ما 

همکاری زیادی انجام داد.
y می توانستیم پنجم هم شویم

صنعت  آویژه  بسکتبال  برتری  لیگ  تیم  سرمربی 
خیلی  را  برتر  لیگ  مسابقات  ششم  رتبه  کسب  پارسا، 
خوب ارزیابی کرد و افزود: روز اولی که تیم شروع کرد، 
هدف اولیه، کسب رتبه در میانه جدول بود. در مجموع 
نسبت به بودجه و امکاناتی که در اختیار تیم قرار گرفت، 
حالی  در  بود.  خوب  خیلی  اول  سال  برای  ششم  رتبه 
نشان  خود  از  فوق العاده تری  خیلی  بازی  تیم  اگر  که 
می داد، می توانست رتبه پنجم را نیز کسب نماید. اما 
ششم  رتبه  همین  داشت،  که  بودجه ای  با  نهایت  در 
رتبه ما بود. محمد قیاسی در پاسخ به این سوال که آیا 
زمان آن نرسیده که بسکتبال استان خراسان رضوی، 
قدرتمندانه تر در مسابقات حاضر شود اذعان کرد: هر 
بیشتری  اقتدار  با  مسابقات  در  که  دارد  دوست  تیمی 
و  رضوی  خراسان  استان  در  متاسفانه  اما  یابد،  حضور 
بودجه ها  اکثر  به نحوی است که  شهر مشهد، شرایط 
والیبال  و  فوتبال  ورزشی  رشته های  به  اسپانسرها  و 
اختصاص داده می شود. وی خاطر نشان کرد: متاسفانه 
نه تنها تیم ما که کل بسکتبال در مراودات با شورای شهر 
ضعیف است. به نحوی که این رقم برای تیم والیبال در 
حدود سه الی چهار میلیارد تومان بوده است و حداقل از 
این مبلغ هم بیشتر به تیم پدیده و ... کمک شده است. و 

هوای این رشته ها را بیشتر از بسکتبال دارند.

سرمربی تیم آویژه صنعت پارسا:

 شهرداری و شورای شهر هوای والیبال را بیشتر از بسکتبال دارند!

کاهش ارزش پول ملی بعد از بحران در بازارهای مختلف 
حاال کیفیت لیگ برتر را به شکل جدی تهدید می کند.

مهرداد محمدی بازیکن تیم فوتبال سپاهان با قراردادی 
که شاید خالص دریافتی آن کمتر از 100 هزار دالر باشد، 
راهی لیگ پرتغال و تیمی متوسط در این لیگ شد تا یکی 
لیگ  ایران،  فوتبال  پوش  ملی  نه  و  کیفیت  با  بازیکنان  از 
برتر را ترک کند.پذیرش پیشنهادی با این عدد در دو سال 
گذشته به شوخی بیشتر شبیه بود اما حاال با توجه به تغییر 
ارزش پول ملی و البته الغرتر شدن بودجه تیم های فوتبال، 

یک تهدید جدی به شمار می رود.
ملی  پول  ارزش  کاهش  با  که  بود  گذشته  سال 
لیگ  دوم  درجه  بازیکنان  از  برخی  شدن  لژیونر  شاهد 
برتر)بازیکنان با کیفیت باال اما به دور از تیم ملی( به لیگ 
های  لیگ  به  انتقال  بودیم؛  اروپا  سوم  و  دوم  درجه  های 
لهستان و اسلواکی و بلژیک و از این دست که تنها توجیه 
اقتصادی به دلیل کاهش ارزش پول ملی داشت و حاال به 
برای  عادی  رویه  تواند یک  این موضوع می  نظر می رسد 

فوتبال ایران شود.
همانگونه که در ابتدای امسال بازار پیاز به دلیل تفاوت 
به  داخل  تولیدات  شدن  ریز  سر  و  خارج  و  داخل  قیمت 
و  شد  بینی  پیش  قابل  التهابی  دچار  همسایه  کشورهای 
بازارهای دیگر مانند خشکبار و  التهاب به سراغ  البته این 
را  نیز چنین وضعیتی  فوتبال  برتر  لیگ  رفت،  نیز  سوخت 

تجربه خواهد کرد.
y !هفتاد و پنج درصدی ها می روند

ستاره هایی که سال های گذشته با قراردادی بیش از 
 400 به  نزدیک  رقمی  و  ماندند  می  ایران  در  میلیارد  یک 
برای دریافت همین رقم  هزار دالر دریافتی داشتند، حاال 

توان  از  که  دارند  میلیاردی   5 حداقل  قراردادی  به  نیاز 
باعث  موضوع  همین  است؛  خارج  برتری  لیگ  های  تیم 
مالی  درآمد  و  پیشرفت  انگیزه  با  محمدی  مهرداد  تا  شده 
پیشنهاد لیگ پرتغال را بپذیرد و البته بازیکنان دیگری این 
روزها احتماال با آغوش باز به استقبال پیشنهاد لیگ های 
شرق اروپا، کشورهای درجه دوم خلیج فارس مانند کویت 
و عمان و یا حتی ترکیه و آذربایجان خواهند رفت. اتفاقی 
که مشابه آن در نیم فصل برای بازیکنانی مانند میالد نوری 
انعقاد  برای  بازیکن  دو  این  و  داد  رخ  نیز  حاتمی  فرزاد  و 

قرارداد به لیگ سطح پایینی مانند عراق مراجعه کردند.
y کیفیت پایین لیگ، باشگاه ها بی بهره

نکته غم انگیز این اتفاق اما پایین آمدن قطعی کیفیت 
بازیکنان معمولی لیگ حاال مشتریانی دست  لیگ است. 
این کشورها  به  و سفر  دارند  نقد در کشورهای مختلف  به 

برای بازیکنان دستاوردهای زیادی خواهد داشت.
بود؛  خواهد  ها  باشگاه  انفعال  اما  انگیزتر  غم  نکته 
اکثریت بازیکنان لیگ برتری قراردادهای یک یا دوساله با 
راه  این  از  تواند  می  باشگاهی  کمتر  و  دارند  خود  باشگاه 
درآمدزایی کند. اتفاقی که البته استقاللی ها فعال به خوبی 
انتقال  بابت  دریافتی  هیچ  سپاهان  اما  کردند  آغاز  را  آن 

ستاره خود به پرتغال نخواهد داشت.
کم  قطعا  آینده  سال  در  ایران  فوتبال  ستاره  کم  لیگ 
کنار  در  موضوع  این  و  شد  خواهد  تر  کیفیت  بی  و  ستاره 
دیگر  و  درآمدزایی  مشکالت  دهنده،  آزار  های  حاشیه 
مسائل می تواند به تدریج باعث قهر معدود اسپانسرهای 
که  اتفاقی  فوتبال شود.  از  و بخش خصوصی  مانده  باقی 
شروع یک دومینو برای ضعیف شدن فوتبال ایران خواهد 

بود.

سوژه
دردسر جدید فوتبال؛ 

فصل کوچ هفتاد و پنج درصدی ها!

خبرنگارسمیه سادات حسینی
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 پاسخ ظریف به توییت جنجالی ترامپ
را  آنچه  که  امیدوارند  ترامپ  و   .B تیم  نوشت:  توییتر  در  ظریف 
بیاورند.  دست  به  دادند،  انجام  متجاوزان  دیگر  و  چنگیز  اسکندر، 
ایرانیان در طول هزاران سال در حال ایستادگی بوده اند، در حالی 
که همه متجاوزان رفته بودند. تروریسم اقتصادی و نسل کشی، ایران 
را متوقف نخواهند کرد. هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید. سعی کنید 

احترام بگذارید؛ جواب می دهد!

 عذرخواهی خانم نماینده از قربانیان اسیدپاشی
آسیب دیدگان  با  دیدار  در  که  مبارکه  نماینده  سعیدی  زهرا 
ابراهیمی یکی  به مرضیه  اسیدپاشی در حاشیه جلسه علنی دیروز 
دست  از  »شما  بود  گفته  اصفهان  اسیدپاشی  حادثه  قربانیان  از 
است«،  مانده  سالم  صورتت  از  نیمی  و  رفته ای  در  قسر  اسیدپاش 
امروز در موافقت با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت 
برای  مشکالتی  قبلی  قانون  در  گفت:  آن،  از  ناشی  دیدگان  بزه  از 
قربانیان اسیدپاشی ایجاد شده بود که این قانون در قانون مجازات 
تا بتواند از قربانیان حمایت کند، اما این قانون  اسالمی ادغام شد 
نتوانست که قربانیان این عمل غیرانسانی را تحت حمایت قرار داده 
به  عمل  این  مرتکبین  برای  داشت  وجود  آن  در  که  مجازات هایی  و 
 / برساند.  خود  زشت  عمل  سزای  به  را  آن ها  بتواند  که  نبود  حدی 

خبرآنالین

 6 کیلو پودر خارش زا، سوغات مظفر الدین شاه از 
فرنگ

فرنگستان،  از  شاه  مراجعه  از  »پس  می نویسد:  تاج السلطنه 
زحمت  اسباب  العاده  فوق  پولی  بی  و  برهم  و  درهم  خیلی  امورات 
مستبد  )وزیر  اتابک  ضد  بر  دربار،  اهالی  از  دسته  یک  بود.  شده 
معزول  را  او  که  می کردند  )تحریک(  »آنتریک«  مظفرالدین شاه( 
ایران در این موقع، صفحه شطرنج شده بود و این  نمایند. مملکت 
چه  هر  کدام  هر  و  بودند  مبارزه  مشغول  جدیت  کمال  با  حریفان، 
می توانستند می کردند. جیب ها و بغل های خود را مملو از طال نموده 
و رعایا را در کمال سختی فشرده و مملکت را دچار یک نوع خرابی 
غیرقابل آبادی می کردند. در این وقتی که هر کسی فکر خود بود و 
به هر قسمی، قطعه قطعه مملکت را ویران می نمودند، برادر تاجدار 
من هم مشغول کار خودش بود و شبانه روز خودش را صرف حرکات 
جمله،  از  بود.  غرق  عمیق  غفلتی  خواب  یک  در  می نمود.  بیهوده 
یک گردی از فرنگستان با خود آورده بود که به قدر بال مگسی اگر 
در بدن کسی یا رختخواب کسی می ریختند، تا صبح نمی خوابید و 
مجبور بود مدام بدن خودش را بخاراند. دو َمن )حدود شش کیلو( 
از این گرد را آورد، اتصال )دائم( در رختخواب عمله خلوت )نوکران 
دربار( می ریخت، آن ها به حرکت آمده، حرکات مضحک می کردند و 

او می خندید! /خراسان

 زیرآب دایی را زدند
در حالی که گفته می شد دایی گزینه جدی هدایت تراکتور است، 
نکونام  انتخاب  البته  زدند.  راهنما  نکونام  جواد  سمت  به  تبریزی ها 
امکان  این است که دیگر  آنچه قطعی شده  اما  فعالً قطعی نیست، 
ندارد علی دایی سرمربی تراکتورسازی شود. درباره علی دایی شایعه 
دیگری هم شنیده می شود. می گویند از خارج از محدوده فوتبال به 
با علی دایی همکاری نکنند.  برتری توصیه شده  باشگاه های لیگ 
سایپا  از  اخراج  از  بعد  دایی  افشاگری  با  بی ارتباط  توصیه  این  گویا 
غایب  نوزدهم  لیگ  در  که  زدند  جوری  یک  را  دایی  زیرآب  و  نیست 

خواهد بود/ خبرورزشی

 پیشنهاد افزایش قیمت نان به شورای امنیت
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه شورای آرد و 
نان استان تهران که امروز )دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه( برگزار شد، 
اقتصادی  این است که کشور در شرایط جنگ  اظهار کرد: واقعیت 
قرار دارد و البته می دانیم که قیمت تمام شده نان بیش از آن چیزی 
افزود: چرخه تولید  است که بدست مصرف کنندگان می رسد. وی 
و  تولیدکننده  برای  اقتصادی  نظر  از  پذیر  توجیه  باید چرخه ای  نان 
مصرف کننده باشد. محسنی بندپی گفت: همه ما مسئولیم و نگاه 
باید تدبیر  باید کنار گذاشت و همه برای حل این مشکل  بخشی را 
آرد  نقل  و  حمل  قیمت  افزایش  کرد:  تصریح  تهران  استاندار  کنیم. 
منطقی است و در نظر داریم تا کرایه حمل آرد را از 1100 به 1500 
تومان افزایش دهیم. وی افزود: به زودی پیشنهاد افزایش قیمت نان 

را به شورای امنیت کشور خواهیم داد. /باشگاه خبرنگاران

 قیمت خودرو کاهش می یابد؟
حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصوبه اخیر 
مجلس مبنی بر لغو حقوق ورودی خودرو های هیبریدی به مدت پنج 
سال تأثیر بسزایی در کاهش قیمت خودرو های داخلی و همین طور 
توازن بازار دارد. خودروسازان باید در شرایط رقابتی بتوانند اقدامات 
الزم نسبت به تولید خودور های هیبریدی را فراهم کنند و از طرفی 
بنزینی  خودرو های  قیمت  تا  می شود  موجب  مجلس  مصوبه  این 
یابد. فرضا اگر قیمت  آینده کاهش  ساخت داخل نیز طی ماه های 
حدود  کشور  داخل  در  خارجی  هیبریدی  خودروی  یک  تمام شده 
تقاضایی  دیگر  کشور  داخل  در  باشد،  تومان  میلیون   200 تا   190
تومان  میلیون   200 قیمتی  ِرنج  با  بنزینی  داخلی  خودروی  برای 
وجود نخواهد داشت که از این طریق می توان به رقابتی شدن بازار و 

نیز کاهش قیمت خودرو های داخلی در ماه های آینده امیدوار بود.

 لیست احتمالی فراکسیون والیی برای هیئت رئیسه 
مجلس مشخص شد

فراکسیون  مجلس،  در  سیاسی  فعال  فراکسیون های  از  یکی 

جلساتی  در  تاکنون  فراکسیون  این  که  است  والیی  نمایندگان 
و  رئیس  عنوان  به  را  حاجی بابایی  حمیدرضا  کرده،  برگزار  که 
به  ترتیب  به  نیز  را  مصری  عبدالرضا  و  فرهنگی  محمدحسین 
برگزیده  دوم  و  اول  نواب  برای  فراکسیون  این  گزینه های  عنوان 
است، البته این فراکسیون، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، احمد 
امیرآبادی فراهانی، اکبر رنجبرزاده و اسدالله عباسی نیز به عنوان 
در  مجلس  هیئت رئیسه  دبیران  برای  فراکسیون  این  گزینه های 
سال آخر مجلس دهم انتخاب شده اند. طبق گفته برخی اعضای 
فراکسیون نمایندگان والیی گزینه های این فراکسیون که در لیست 
 31( سه شنبه  روز  جلسه  در  و  نیست  نهایی  هنوز  آمده،  مذکور 

اردیبهشت( با حضور تمامی اعضا نهایی می شود/تسنیم
 

 نظر رئیس پلیس راهور ناجا درباره تصادف 
خودروی پورشه

در  پورشه  خودروی  تصادف  درباره  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
اصفهان با پراید و مرگ راننده پراید:پلیس بر اساس قانون خودرو ها 
را توقیف و به پارکینگ فرستاده است و پرونده این حادثه به مرجع 
قضائی رفته است. امیدواریم با توجه به فیلم منتشر شده در فضای 
را برای وی  مجازی و اظهارات مقصر حادثه، قاضی اشد مجازات 

در نظر بگیرد.
 

 استیضاح سلطانی فر به صحن علنی مجلس رفت
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی استیضاح وزیر 
ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس و ارسال گزارش آن 
به هیات رئیسه برای بررسی استیضاح در صحن علنی مجلس خبر 

داد. /فارس
 

 آشنا هشدار داد: فریب ترام پ را نخورید!
ترامپ  دونالد  به سیاست های  اشاره  با  رئیس جمهوری  مشاور 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا درباره ایران، تصریح کرد: او 
باید بداند ایرانیان در مقابل دوگانه یا جنگ یا تحریم می ایستند و 
کمر همت خود رابرای رفع همه تحریم ها می بندند. حسام الدین 
فریب  »هشدار؛  نوشت:  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در  آشنا 
جنگ  صدای  پر  و  تهی  میان  طبل  بر  چنان  او  نخورید؛  را  ترام پ 
می کوبد و کاهش احتمال جنگ را گران می فروشد که ما را راضی 
بداند  باید  او  دهیم.  رضایت  تحریم  تحمل  به  جنگ  ترس  از  کند 
کمر  و  می ایستند  تحریم/  یا  جنگ  یا  دوگانه/  مقابل  در  ایرانیان 

همت خود رابرای رفع همه تحریم ها می بندند.«
 

 توصیه کیهان به صداوسیما: افشاگری کن!
را »میلی« معرفی  کیهان نوشت: دشمنان یک روز رسانه ملی 
می کنند، چون - به تعبیری- مطابق میل دشمن رفتار نمی کند. 

یک روز، بهره از یک لهجه در یک سریال و فیلم را توهین به بخشی 
سانسور  از  سند،  بدون  روز  یک  می کنند.  معرفی  ایران  مردم  از 
واقعیت در آینه صدا و سیما سخن می گویند. یک روز بیان واقعیت 
حمالت  این  قبال  و...در  می نمایند  معرفی  توهین  و  تحریف  را 
تا  گرفت  پی  باید  شیوه ای  چه  کرد؟  باید  چه  معاندانه  مواضع  و 
دشمن در رسیدن به اهداف منحوس خود از راه باز بماند؟ صداو 
سیما مجموعه ای بزرگ است که در دو صورت می تواند در قامت 
در  حداکثری  مشارکت  و  حضور  شود.  ظاهر  رسانه ای  ابرقدرت 
میدان انتخابات و... یکی از تجلیات تهییج رسانه ای است که موید 
سرمایه بزرگ مخاطب است. این سرمایه به رسانه ملی اعتماد به 
نفس و مجال عمل و زمینه بقا داده است. با بهره از هنرمندان برتر 
و حفظ جذابیت در برنامه سازی با اتکا به برنامه ریزی علمی و بر 
پایه نقشه راه باید سرمایه کالن مخاطب حفظ شود. سرمایه ای که 
رسانه های بیگانه و معاند از آن بی بهره اند! دوم: جذب و حفظ و 
و  اتفاق سربازان  این  با  افزایش قدرت علمی عناصر حزب اللهی! 
را  نظام  دیداری  و  شنیداری  رسانه  تنها  متعهد،  فرهنگی  افسران 

قدرت می دهند و محصوالت آن را محتوای اسالمی می بخشند.
سوم: صدا و سیما باید از این پس در قبال افشای چهره های 
بگذارد.  کنار  را  تعارف  کند.  دربایستی عمل  رو  بی  معاند داخلی 
پر  و  هنگام  به  دشمن،  رسانه ای  موضع گیری های  تحلیل  به  باید 
افشاگر و حرفه ای  باید حکم رسانه  شدت ظاهر شود. رسانه ملی 

را پیدا کند.
 

 موسویان دسِت تیم بولتون را رو کرد
. نتانیاهو  دیپلمات پیشین کشورمان هدف اصلی محور بولتونـ 
را تغییر نظام ایران بدون جنگ دانست و گفت: جنجال های یکی 
بیش تر جنبه جنگ  آمریکایی  ناو  اعزام  از جمله  دو هفته گذشته 
روانی دارد و تیم بولتون ـ. نتانیاهو هم درمقطع فعلی، برنامه آغاز 
مرحله ای  دو  طرح  یک  اجرای  آن ها  حال  درعین  ندارند.  جنگ 
در  را  ترامپ  جمهوری  ریاست  اول  دور  پایان  تا  هشتگانه  درابعاد 

دستور کار قرار داده اند.
 

 تکذیب توافق فراکسیون والیی درباره ریاست 
مجلس

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی گفت: فراکسیون تاکنون 
هیچ توافقی درباره ریاست مجلس نکرده است. سیدحسین نقوی 
حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی در گفتگو با فارس، 
با رد هرگونه توافق درباره ریاست مجلس و ائتالف درباره انتخابات 
نکرده ایم.  توافقی  هیچ  تاکنون  گفت:  مقننه،  قوه  رئیسه  هیات 
توافقی  تاکنون هیچ  نمایندگان والیی  فراکسیون  اضافه کرد:  وی 
نکرده است و صبح روز یکشنبه هفته آینده نتیجه نهایی را اعالم 
نماینده مردم گرمسار  خواهم کرد. گفتنی است، غالمرضا کاتب 

در مجلس طی مصاحبه ای اعالم کرده: گویا قرار بر این شده که 
فراکسیون  با  والیی  نمایندگان  فراکسیون  و  گیرد  صورت  ائتالف 
مذاکرات  به مجموعه  توجه  با  بدهند.  واحد  لیست  مستقالن یک 
ریاست مجلس  از کاندیداتوری  بابایی  آقای حاجی  صورت گرفته 
انصراف داد و نهایتا علی الریجانی به عنوان گزینه نهایی انتخاب 

خواهد شد.
  

 ابتکار: بحث حجاب از مردان شروع می شود
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اتفاقات 
دانشگاه تهران گفت: نسبت به متلک و تعرض به خانم ها واکنش 
می کنند.  برخورد  شود،  دیده  مویشان  اگر  اما  نمی دهند،  نشان 
»معصومه ابتکار«، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در 
خصوص »اتفاقات دانشگاه تهران« گفت: ماجرای دانشگاه تهران 
باید صدای اعتراضات،  البته همیشه  موضوع موردی بوده است، 
گذاشت.  احترام  و  شنید  را  دانشجو  خواسته های  و  مطالبات 
دغدغه جوانان این است که می خواهند از حقوق خود دفاع کنند 
اعمال  برای شان  گاهی  که  محدودیت هایی  می کنند،  احساس  و 
که  می کنند  تصور  دانشجویان  است.  قانون  از  فراتر  می شود، 
محدودیت ها مانع می شود که بتوانند فعالیت های اجتماعی خود 
ادامه داد:  او  انجام دهند.  و فعال اجتماعی  به عنوان دانشجو  را 
حجاب  موضوع  نمی کند.  ایجاد  محدودیت  حجاب  داریم  اعتقاد 
اعتقادی  ُبعد  مورد  در  اعتقادی.  ُبعد  یک  و  دارد  قانونی  ُبعد  یک 
از  یکی  بین نسلی  و گوی  باید گفتگو کرد. موضوع گفت  حجاب 
از طرف معاونت در  محور های فعالیت در زمینه خانواده بوده که 

حال انجام است.
 

 دستور اقتصادی رئیس جمهور به دستگاه های 
اجرایی

و  وزارتخانه ها  به  جمهور،  رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
سرمایه  موانع  رفع  و  تولید  رونق  زمینه  در  تا  داد  دستور  سازمان ها 
گذاری در کشور و آموزش مهارت های عملی با هدف رونق تولید و 
اشتغالزایی اقدام کنند. رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی دستور 
رفع  و  خارجی  و  داخلی  گذاری  سرمایه  فرآیند  تسهیل  برای  تا  داد 
و غیرضرور  پاگیر  و  و دست  زاید  مقررات  زمینه  در  ویژه  به  آن  موانع 
واگذاری  همچنین  و  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  سرمایه  جذب  و 
بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع نمایند. 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  هم چنین، 
تامین شرایط مناسب  با توجه به وضعیت بارش ها در سال جاری و 
اقدام کند. وزارت  برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری 
جهاد کشاورزی در جهت حصول خودکفایی در محصوالت اساسی 
کشاورزی برای تولید آن ها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از 
منبع: تابناک طریق کشور های همسایه اقدام کند.  
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