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صدور کارت اتباع برای 
اولین بار اجرایی می شود

سفر وزیر خارجه تاجیکستان به کشورمان چه پیامی دارد؟ 

  تهران و دوشنبه 
مصمم درترمیم روابط
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رفت. دو طرف در این دیدار بر گسترش ...

۱۶ خرداد ماه آخرین مهلت 
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در این شماره می خوانیم

بی جنبه ها در 
ورزشگاه های ایران!

)حتی  ایران  فوتبال  در  درگیری  روزها  این 
شاهد  می زند.  را  اول  حرف  زنان!(  فوتبال 
زمین  کنار  در  بزن  بزن  و  درگیری ها  بدترین 
آن  مثل  نیز  خونین  رینگ های  در  که  هستیم 
بازیکنان  جرم  که  اتفاقی  نمی کنیم.  پیدا  را 
از  کم تر  آن  آمدن  وجود  به  در  نیز  مربی ها  و 

تماشاگران نیست.
بدجور  روزها  این  که  اتفاقی 

چهره ورزش کشور را زشت 
خشونت  است،  کرده 

خشونتی  است؛ 
جرم  آن  در  که 

بازیکنان و مربی ها کم تر از 
آن  نیست.  تماشاگران 

واسطه  به  که  مربی 
در  داور  سوت  هر 
مثل  زمین  کنار 
هنرمند هالیوودی 
می کند،  برخورد 
به  که  بازیکنی 
روی  تمرکز  جای 
به  مدام  فوتبال، 

فکر خطا گرفتن و خطا کردن است، آن بازیکنی 
که مدت ها قبل از شروع بازی می گوید به شهر 
ما نیایید چون خون به پا می شود، آن مسؤولی 
ورود  و  نظرات  زمینه  درستی  به  نمی تواند  که 
خاطیان  با  و  کند  کنترل  را  تماشاگر  خروج  و 
برخورد کند نیز به یک اندازه مقصر هستند. آیا 
فوتبال اینقدر مهم است که به خاطرش کسی 
هموطن خودش را بزند، کور کند و یا خودروی 

او را آتش بزند؟
در این راستا مربی ها و بازیکنان تا چه اندازه 
هستند.  ورزشگاه ها  در  تلخ  اتفاقات  مقصر 
فرهنگ باخت اصطالحی است که در فوتبال 
یعنی  می شود.  شنیده  زیاد  اروپا 
شامل  تیم  یک  که  رفتاری 
باخت  از  بعد  مربی  و  بازیکن 
که  می دهند  نشان  خود  از 
شخصیت  دهنده  نشان 
مائوریسیو  باشگاه است. 
ساری با ۶ گل به سیتی 
می بازد.  گواردیوال 
در  سیتی  و  لیورپول 

رقابت میلی متری...

ورزش با چاشنی خشونت؛ 

در تقارن روزهای ابتدای خرداد با هوای دلپذیر بهاری به دانشگاه فردوسی مشهد رفتیم. جایی که شاید در قسمتی از آینده و 
گذشته تعداد کثیری از ما نقش به سزایی داشته و دارد. دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه کشور از نظر قدمت و پس 
از دانشگاه تهران و تبریز قرار دارد و بزرگترین قطب علمی شمال و شمال شرق کشور است.  از همان ابتدای درب ورودی و تابلوهای 

مسیریابی، نام دانشکده های مختلف و خوابگاه ها و ادارات جلب توجه می کند...

گفتگوی اختصاصی    با دانشجویان خارجی زبان دانشگاه فردوسی 

زبان فارسی؛ دریچه ای رو به گسترش فرهنگ

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

با وجود نارضایتی های بی پاسخ شهروندان از سامانه پارک حاشیه ای در مشهد 
عضو شورای شهر عملکرد الیت را باعث ساماندهی عادالنه دانست:

موجب  الیت   
نارضایتی؟ یا  عدالت 

در صفحه 2بخوانید

قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی 
منصوب شد دوشنبه 13  خرداد  1398 /0 28 رمضان 1440 / سال سوم  

شماره 470 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه  7  بخوانید
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
منصوب شد

با حکم تولیت آستان قدس رضوی، قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

حجت االسالم  سوی  از  حکمی  صدور  با 
خاکسار  مصطفی  مروی،  احمد  والمسلمین 
قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم  سمت  به  قهرودی 

رضوی منصوب شد.
همچون  مسئولیت هایی  قهرودی  خاکسار 
رضوی،  قدس  آستان  مستضعفان  امداد  معاونت 
ریاست سازمان حج و زیارت، معاونت مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( و فرماندهی 

سپاه سیستان و بلوچستان را در کارنامه دارد.
از  پیش  امین  گفتنی است، سید رضا فاطمی 

این عهده دار این مسئولیت بود.

بازداشت مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی

فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی بازداشت شد.

به گزارش ایسنا، فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش 
دادستان  دستور  به  رضوی  خراسان  جوانان  و 
سال  مهرماه  از  که  فتاحی  شد.  بازداشت  سمنان 
و جوانان  وزیر ورزش  با حکم سلطانی فر،  گذشته 
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
مالی  مسائل  برخی  واسطه  به  شده بود،  منصوب 
اداره  در  مدیریتش  دوران  پرونده های  به  مربوط 
کل ورزش و جوانان سمنان، به دستور دادستانی 
استان  این  در  سابقش  معاونین  از  یکی  همراه  به 
فتاحی، کوروش صبوریان،  از  بازداشت شد.پیش 
مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی بود 
که او هم به فاصله یک روز پس از مراسم تودیع اش 

به دستور دادستانی بازداشت شد.

خبر

سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، روز 
با محمدجواد  از گفت وگو  جمعه وارد تهران شد و پس 
حسن  دیدار  به  شنبه  روز  ایرانیش،  همتای  ظریف، 
گسترش  بر  دیدار  این  در  طرف  دو  رفت.  روحانی 
عرصه  در  به ویژه  سیاسی  و  اقتصادی  همکاری های 
ترانزیت کاال و مبارزه با تروریسم تاکید کرده اند. حسن 
برای  ایران  آمادگی  اعالم  دیدار ضمن  این  در  روحانی 
»ارائه خدمات فنی – مهندسی« و »مشارکت بیشتر در 
اجرای پروژه های تاجیکستان«، بر »گسترش همکاری 
در مسیر مبارزه با تروریسم« نیز تاکید کرده است. وزیر 
خارجه تاجیکستان نیز در این دیدار، از جمله خواستار 
همچنین  و  ترانزیت  بخش  در  همکاری ها  توسعه 
استفاده از خدمات فنی – مهندسی شرکت های ایرانی 
»مبارزه  برای  کشور  دو  همکاری  گسترش  بر  و  شد 
خارجه  وزیر  کرد.  تاکید  افراط گرایی«  و  تروریسم  با 
روحانی  حسن  از  تهران  به  خود  سفر  در  تاجیکستان 
است  قرار  که  »سیکا«  سران  اجالس  در  شرکت  برای 
کرده  دعوت  کند  کار  به  آغاز  دوشنبه  در  خرداد   25
است. کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا، موسوم 
جمهوری  رئیس  ابتکار  به  و   1992 سال  از  سیکا،  به 
قزاقستان تأسیس شد و در حال حاضر بیش از بیست 
و  تهران  روابط  دارند.  عضویت  آن  در  آسیایی  کشور 
محی الدین  سفر  دنبال  به   1394 زمستان  از  دوشنبه 
به  تاجیکستان«  اسالمی  »نهضت  حزب  رهبر  کبیری، 
می رسد  نظر  به  است.  بوده  همراه  تنش هایی  با  ایران 
احیای روابط میان دو کشور می تواند گام مهمی برای 
قلمداد  مرکزی  آسیای  در  کشور  دو  اهداف  پیشبرد 
کشورهای  برخی  خوشایند  چندان  که  روابطی  شود. 

این منطقه نیست.
y پیشینه روابط

ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که استقالل 
آغاز،  همان  از  و  شناخته  رسمیت  به  را  تاجیکستان 
قرار داد. پس  توجه  را مورد  این کشور  با  روابط  توسعه 
فاصله  در  تاجیکستان  در جریان جنگ داخلی  آن،  از 
سال های 1992 تا 1997، ایران تالش های فراوانی را 
برای میانجی گری و پایان دادن به درگیری ها انجام داد 
که نمود آن، برگزاری مذاکرات صلح دولت تاجیکستان 
جنگ  یافتن  پایان  پی  در  بود.  تهران  در  مخالفان  و 
برای  را  خود  تالش  ایران  نیز  تاجیکستان  در  داخلی 
جهت دهی  کشور  این  اقتصادی  حوزه  در  شدن  فعال 

نمود که مشارکت در پروژه های زیرساختی این کشور، 
مشخصًا در حوزه های سدسازی و راه سازی، مهم ترین 
به  نگاهی  حال،  این  با  می رفت.  شمار  به  آن  جنبه 
از زمان فروپاشی  تاجیکستان  و  ایران  روند کلی روابط 
میان  روابط  سطح  که  می دهد  نشان  تاکنون،  شوروی 
دو کشور همواره با پتانسیل های موجود فاصله فراوانی 
دو سال  طی حدود  ویژه  به  موضوع  این  است.  داشته 
از گذشته به چشم خورده و روابط تهران و  اخیر بیش 
است.  داده  قرار  سردی  از  حالتی  در  عمالً  را  دوشنبه 
جواد  محمد  که  زمانی  جاری،  سال  ماه  فروردین 
ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در جریان 
تاجیکستان  از  مرکزی  آسیای  به  خود  منطقه ای  سفر 
کشور  دو  روابط  وضعیت  نبودن«  »عادی  نکرد،  دیدار 
در  که  آنگونه  این،  بر  افزون  شد.  مسجل  ناظران  برای 
گزارشهای رسمی و نیمه رسمی آمد، در اجالس امسال 
سازمان همکاری شانگهای نیز همچون سالهای پیش، 
شد  سبب  که  بود  ایران  عضویت  با  دوشنبه  مخالفت 
این  بر  نگیرد.  قرار  کار اجالس  این موضوع در دستور 
اساس، نگاهی به زمینه ها و عوامل سردی روابط میان 
دو کشور و راه های برون رفت از وضعیت موجود ضروری 

به نظر می رسد.
y  دلیل سردی روابط تهران- دوشنبه

سالهای  همان  از  که  عواملی  مهمترین  از  یکی 
عاملی  عنوان  به  شوروی  فروپاشی  از  پس  نخست 
»حساسیت زا« در نگاه رهبران آسیای مرکزی نسبت به 
روابط با ایران معرفی شد، وجهه مذهبی نظام جمهوری 
از  خارج  و  داخل  در   – ادعا  این  طرح  و  ایران  اسالمی 
بر  نفوذ  اعمال  ایران قصد دارد ضمن  بود که   – منطقه 
جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی، زمینه روی 
فراهم  کشورها  این  در  را  اسالمی  دولتهای  آمدن  کار 
بی طرفانه  رویکرد  تاجیکستان،  خاص  مورد  در  سازد. 
ایران در جریان جنگ داخلی و تالش های عینی برای 
پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور، سبب شد تا 
پس از پایان جنگ، این نگرانیها تا حد زیادی برطرف 
موضوع  تاکنون،  پیش  سال  دو  از  حال،  این  با  شود. 
به  تاجیکستان  اسالمی  نهضت  حزب  با  ایران  روابط 
از  مذکور  ادعاهای  دوباره  شدن  مطرح  برای  عاملی 
دولت  است.  شده  تبدیل  تاجیکستان  دولت  سوی 
تاجیکستان در سال 2015 در اقدامی که با انتقادات 
یک  را  اسالمی  نهضت  حزب  شد،  مواجه  فراوانی 
»سازمان تروریستی« اعالم کرده و نسبت به بازداشت 
ایران  دعوت  راستا،  همین  در  کرد.  اقدام  آن  رهبران 
از محی الدین کبیری، رهبر این حزب برای شرکت در 
دولت  سوی  از  تهران،  در  اسالمی  وحدت  کنفرانس 

توقف  دستور  صدور  شد.  مواجه  اعتراض  با  دوشنبه 
امام خمینی در دوشنبه در سال  فعالیت کمیته امداد 
201۶ از سوی دولت تاجیکستان، اقدام دیگری بود که 
با دستاویزهای مشابهی همچون »فعالیت های  باز هم 
این  بر  گرفت.  انجام  کشور  این  در  ایران  غیرمجاز« 
اهداف  به  نسبت  دوشنبه  سوءظن  موضوع  اساس، 
ایران در تاجیکستان و طرح مجدد این عامل در سایه 
دو  طی  روابط  سردی  عامل  مهم ترین  مذکور،  تحوالت 
سال اخیر بوده است. موضوع دیگری که طی این دوره 
مسائل  بود،  مؤثر  تاجیکستان  و  ایران  روابط  سردی  بر 
به  که  بود  زنجانی  بابک  مالی  فساد  پرونده  به  مربوط 
واسطه ارتباطات مالی و اقتصادی وی با تاجیکستان، 
به دولت دوشنبه نیز ارتباط پیدا می کرد. مطرح شدن 
نام تاجیکستان در پرونده زنجانی و ابهامات موجود در 
این زمینه، دیگر عاملی بود که سبب شد فضایی منفی 
بر روابط دو کشور حاکم شود. اگر ماهیت این موضوع 
دوم را بیشتر اقتصادی بدانیم، می توان مسائل دیگری 
را نیز که در عرصه اقتصادی میان دو کشور بروز کرده، 
در  سردی  شیب  شدن  تندتر  بر  مؤثر  عوامل  عنوان  به 
روابط به فهرست افزود؛ از جمله خودداری تاجیکستان 
نیروگاه  و  سد  پروژه  در  خود  مالی  تعهدات  به  عمل  از 

»سنگ توده«.
y ریشه مسئله در کجاست؟

هرچند سردی روابط ایران و تاجیکستان در دو سال 
دیدی  در  اما  کرده،  پیدا  بیشتری  ظهور  و  بروز  اخیر 
سطح  به  را  روابط  که  کلی  روند  نمی توان  وسیع تر، 
داد.  تقلیل  فوق الذکر  موارد  به  تنها  را  رسانده  کنونی 
در همین راستا، ریشه ها و عوامل زمینه ای این موضوع 

را می توان در چند سطح مورد بررسی قرار داد. از یک 
نیز  و  مشترک  مرز  نداشتن  می رسد  نظر  به  دیدگاه، 
که  بوده  عواملی  از  یکی  تاجیکستان  اقتصادی  ضعف 
بایسته در رویکردهای  به طور  تاجیکستان  سبب شده 
قرار  توجه  مورد  مرکزی  آسیای  در  ایران  منطقه ای 
روابط  سطح  با  مقایسه  در  ویژه  به  عامل  این  نگیرد. 
مشخص تر  شکلی  به  قزاقستان  و  ترکمنستان  با  ایران 
می رسد  نظر  به  دیگر،  عبارت  به  است.  مشاهده  قابل 
در رویکرد منطقه ای ایران، برقراری روابط با کشورهای 
مزیت  دارای  که  کشورهایی  و  )ترکمنستان(  همسایه 
منظر  این  از  آنها  با  روابط  و  بوده  اقتصادی  نسبی 
توجیه پذیر است )قزاقستان و البته باز هم ترکمنستان( 
در اولویت قرار داشته است. اگر یک مقایسه منطقه ای 
را نیز به تحلیل افزوده و فعالیت سیاست خارجی ایران 
در خاورمیانه و حتی آسیای جنوبی را با آنچه در مورد 
آسیای مرکزی روی داده مقایسه کنیم، ابعاد بی توجهی 
آشکار  پیش  از  بیش  حتی  تاجیکستان  با  رابطه  به 
می شود. به عبارت دیگر، کلیت منطقه آسیای مرکزی 
هیچگاه از وزن و جایگاه الزم در سیاست خارجی ایران 
تاجیکستان  به  توجه  ترتیب،  این  به  و  نبوده  برخوردار 
کمترین«  میان  در  »کمترین  نیز  منطقه  این  قالب  در 

بوده است! 
کمتر  شاید  که  عاملی  موضوع،  همین  با  پیوند  در 
مشخصًا  می رسد  نظر  به  اما  شده  بحث  آن  درباره 
چندگانگی  بوده،  تاثیرگذار  تاجیکستان  با  روابط  در 
نهادهای تصمیم ساز و اجرایی ایرانی در این کشور بوده 
سوءتفاهمات  البته  و  ابهامات  اصلی  منشاء  خود  که 
سایه  در  دیگر،  عبارت  به  می رود.  شمار  به  موجود 

تدوین  برای  خارجی  سیاست  دستگاه  کلی  بی میلی 
یک استراتژی مدون در روابط با تاجیکستان، نهادهای 
و...  اقتصادی  فرهنگی،  عرصه های  در  فعال  مختلف 
به  و شروع  وارد عرصه شده  کارهای مختلف  با دستور 
که بخش عمده  است  آن  تلخ  کردند. حقیقت  فعالیت 
آنچه به سوءتفاهمات درباره وجود یک دستور کار نفوذ 
نیز  زده  دامن  تاجیکستان  در  ایران  مذهبی  سیاسی- 
همین  »جزیره ای«  و  ناهماهنگ  فعالیتهای  حاصل 
بخش  که  آنجا  از  نیز  اقتصاد  عرصه  در  نهادهاست. 
پراکنده  صورت  به  گرفته  صورت  فعالیتهای  عمده 
اقتصادی  مدیریت  و  استراتژی  لوای یک  تحت  و  بوده 
معلق  همچون  نتایجی  اکنون  نشده،  انجام  مشخص 
به  را  ایران  به  تاجیک  طرف  تعهدات  پرداخت  ماندن 
همراه داشته است. عامل دیگر، حساسیت قدرت های 
ایران  روابط  توسعه  به  نسبت  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
وجود  با  که  است  این  حقیقت  است.  تاجیکستان  و 
روابط همواره مساعد ایران با روسیه، روس ها هیچ گاه 
– دستکم تا همین دو سال اخیر – نظر مساعدی نسبت 
خود  به  نزدیک  منطقه  در  ایران  فعالیت  افزایش  به 
نداشته اند. در این میان، از آنجا که زمینه توسعه روابط 
ایران و تاجیکستان از دو جنبه، یعنی اسالم و فرهنگ 
مشترک فراهم بوده، این حساسیت حتی بیش از دیگر 
کشورهای منطقه نیز بوده است. اگر نگاهی به عقب تر 
موضوع  در  ایران  میانجی گرایانه  تالش های  بیاندازیم، 
جنگ داخلی تاجیکستان نیز تا زمانی که با هماهنگی 
نداشت.  موفقیت  برای  بختی  نشد،  همراه  روسها 
مسلط  قدرت  عنوان  به  روسیه  رویکرد  فقط  البته  این 
منطقه ای در آسیای مرکزی است، اگرنه مخالفت آمریکا 
با هرگونه توسعه نفوذ منطقه ای ایران و تالش برای مهار 
نبوده است. هم راستا  این عرصه بی تأثیر  نیز در  تهران 
با این روند، عربستان سعودی نیز از یک سو از سردی 
روزافزون روابط تهران- دوشنبه استفاده کرده و از سوی 
دیگر، خود به سردی بیش از پیش این روابط دامن زده 
ایران را  و دامنه اقدامات خود علیه جمهوری اسالمی 
شمالی  همسایگی  حوزه  به  جنوبی،  و  غربی  حوزه  از 
ایران نیز کشانده است. در این چارچوب، ریاض تالش 
کرده ضمن بهره گیری از ضعف اقتصادی تاجیکستان، 
از طریق اعطای کمک های مالی به این کشور و دیگر 
انواع ارتباطات اقتصادی، به توسعه روابط با این کشور 
– به هزینه ایران – اقدام کند و البته موفق نیز بوده است. 
به  تاجیکستان  رئیس جمهور  رحمان،  علی  امام  سفر 
از  ایران،  با  تنش ها  اوج گیری  زمان  در  درست  ریاض، 
افزایش  پیامی مشخص درباره  به عنوان  ناظران  سوی 

روزافزون فعالیت سعودی ها در دوشنبه تفسیر شد.

سفر وزیر خارجه تاجیکستان به کشورمان چه پیامی دارد؟ 

  تهران و دوشنبه مصمم درترمیم روابط 

خبر
۱۶ خرداد ماه آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
استعفای  مهلت  آخرین  گفت:  استان،  انتخابات  ستاد  رییس  و 
داوطلبان مشمول ماده 29 قانون انتخابات که از شش ماه قبل آغاز 

شده، 1۶ خرداد ماه سال جاری است.
انتخابات  قانون  اینکه تبصره ۶ ماده 29  بیان  با  حسن جعفری 
مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور را موظف کرده تا حداقل هفت 
این  برای استعفا مشمولین  را  نام داوطلبان مراتب  از ثبت  ماه قبل 
ماده رسانه ای کند، اظهار داشت: در همین راستا تاکنون عالوه بر 
انجام مکاتبات اداری با فرمانداری ها چندین نوبت اعالم رسانه ای از 
استانداری  کشوری  تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  مدیرکل  طریق 

صورت گرفته است.
رییس ستاد انتخابات استان گفت: با توجه به اینکه 4 روز تا پایان 
مهلت مقرر برای استعفا مشموالن ماده 29 قانون انتخابات مجلس 
همچنین  و  آن  مفاد  تا  است  ضروری  مانده؛  باقی  اسالمی  شورای 
هم طرازی ها به طور کامل تبیین و بار دیگر از طریق رسانه ها اعالم 

عمومی شود.
به  اشخاص  از  برخی  قانون  این  طبق  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
نمایندگی مجلس  برای  از داوطلب شدن  واسطه مقام و شغل خود 

شورای اسالمی محروم هستند. 
اظهار  و  پرداخت  استان  سطح  در  افراد  این  معرفی  به  جعفری 
داشت: روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات کل، ادارات عقیدتی 
معاونان  و  جانشینان  و  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  سیاسی 
فرمانداران،  استاندار،  مشاوران  و  معاونان  استانداران،  آنها، 
و  روسا  شهرداری ها،  مناطق  روسای  و  شهرداران  بخشداران، 

و  مسلح  نیروهای  در  شاغالن  دولتی،  سازمان های  سرپرستان 
وزارت اطالعات و اعضای شورای اسالمی شهرها از جمله این افراد 

هستند.
دائمی،  جمعه  ائمه  داد:  ادامه  استان  انتخابات  ستاد  رییس 
قضات شاغل در امر قضا و روسای دادگستری شهرستان ها و استان، 
آنها، مدیران  مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل و معاونان 
آنان،  معاونان  و  استانداری  کل  ادارات  و  دفاتر  سرپرستان  و  کل 
روسا و سرپرستان ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و 
معاونانشان و روسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
اعم از دولتی و غیردولتی و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها از 

دیگر گروه های مشمول این قانون می باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
دولتی  شرکت های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیئت  اعضای  افزود: 
و  بانک ها   شعب  روسای  مناطق  سرپرستان  دولت،  به  وابسته  و 
و  استان  مرکز  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  دفاتر  سرپرستان 
شهرستان ها، مدیرمرکز صداوسیمای جمهوری اسالمی در استان، 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  روستاها،  اسالمی  شورای  اعضای 
و  استان  تعاون  و  اصناف  اتاق های  روسای  و  کشاورزی  و  معادن 
حوزه  در  نگهبان  شورای  ناظران  و  اجرایی  های  هیات  اعضای 
قانون   29 ماده  مشموالن  سایر  خود،  مسئولیت  تحت  انتخابیه 

انتخابات مجلس شورای اسالمی هستند.
از  یک  هر  ماده  این   5 تبصره  طبق  اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
مسئوالن استانی و شهرستانی نظیر روسای ستاد اقامه نماز و امر به 
معروف و نهی از منکر نیز باید برای ثبت نام به عنوان نماینده مجلس 

از سمت خود استعفا بدهند، گفت: تمام این اشخاص که داوطلب 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی می باشند باید به هنگام ثبت نام 
گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست، 

مقام و مشاغل یادشده را ارائه نمایند.
 وی اظهار داشت: به موجب تبصره یک این ماده تمام مقامات 
دارای عناوین هم طراز نیز مشمول این قانون بوده و تشخیص این 

هم طرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
در ادامه به معرفی مقامات هم طراز استانی مشمول ماده 29 قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی پرداخت و خاطرنشان کرد: معاون 
دیه  ستاد  مدیرعامل  و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز 
تأمین اجتماعی، معاون  و مدیرکل سازمان  استان، رئیس، معاونان 
صندوق تأمین اجتماعی، معاونان فرمانداران، قائم مقام مدیرعامل 
کل  مدیران  دولتی،  بیمارستان های  روسای  دولتی،  شرکت های 

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و مدیران عامل شهرهای جدید از 
جمله این افراد هستند.

جعفری ادامه داد: معاونان مراکز حوزه ستادی وزارت آموزش و 
پرورش، روسای مراکز تربیت معلم، معاونان استاندار، روسای امور و 
مراکز زیر نظر مستقیم وزیر، مشاور استاندار )دارای حکم انشایی و 
بانک های غیر  بدون حکم کارگزینی(، سرپرستان مناطق و روسای 
بانک های  و شهرستان ها، معاونان مدیریت شعب  استان  دولتی در 
به  وابسته  سازمان های  مدیره  هیئت  اعضای  استان،  غیردولتی 
شهرداری ها  فرمانداری ها،  بخشداری ها،  سرپرستان  شهرداری ها، 
و شهرداری های منطقه، مدیر بازارچه مرزی استان و روسای دفاتر 
تحت نظر بالفصل رئیس جمهور از دیگر مقامات هم طراز ذیل ماده 

29 قانون انتخابات می باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون انتخابات کسانی که طبق 
قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش 
و  است  شرط  استعفا  قبول  باشد؛  مربوطه  مسئوالن  سوی  از  آن 
به قبول فرماندهی کل  نیز منوط  استعفای پرسنل نیروهای مسلح 

قوا می باشد.
به  تمایل  کسانیکه  کرد:  تاکید  استان  انتخابات  ستاد  رییس 
داوطلبی دارند و مشمول یکی از موارد مذکور اند بایستی در مهلت 

مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام نمایند.
شماره های  با  کشور  وزارت  از  ارسالی  نامه های  است؛  گفتنی 
27199 و 2375۶ مورخ 98/2/15 و 98/2/10 به  فرمانداری های 

استان منعکس شده است.

512/1اداره 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

1- برابررای شماره 139860306006000273 – 1398/2/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد حسین خرقانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 26 صادره 
از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و دامداری وصل به آن به مساحت 27301/15 متر مربع  )بیست و هفت هزار و سیصد و یک 
متر و پانزده صدم متر مربع( قسمتی از پالک 336- اصلی واقع در اراضی چهارتخته رودخانه دهستان رخ واقعی در بخش 5 تربت حیدریه از محل مالکیت قهری 
متقاضی 2- برابر رای شماره 139860306006000274 – 1398/2/10هیات فوق الذکر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی خرقانی فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 8 صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و دامداری وصل به آن با مشخصات فوق 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 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم: 98/3/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

512/2اداره 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

برابررای شماره 139860306006000226 – 1398/1/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی کمیته امداد امام خمینی بشماره ملی 14001913795 در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 784/50 متر مربع  )هفتصد و هشتاد و چهار متر و پنجاه صدم متر مربع( قسمتی از پالک 3047- اصلی 
واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی 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 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/2/28، نوبت دوم: 98/3/13 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

512/3آگهي ابالغ  دعوتنامه افراز
نظرباینکه آقای علی اصغر صاحبی فرزند یار محمد نسبت به 290 سهم مشاع از 512  سهم از ده هزار سهم ششدانگ پالک 2390 فرعی 
از 276-اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد درخواست افراز مالکیت مشاعی خودرانموده اند لذا نماینده ونقشه برداراین اداره 
درساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/3/27جهت اجراي عملیات افراز به محل وقوع ملك عزیمت  می نمایند.بدینوسیله به  سایرمالکین 
مشاعي که برابراعالم متقاضي مجهول المکان مي باشند دراجراي ماده18آئین نامه اجراي مفاداسنادرسمي ابالغ مي گرددکه درتاریخ 
فوق الذکردرمحل وقوع ملك حضوربهم رسانندبدیهي است عدم حضور مالکین مشاعي مانع ازانجام عملیات افراز نخواهدشد.ضمنا نقشه 

وصورتمجلس افرازي متعاقبا آگهي خواهدشد.
رئیس ثبت اسنادوامالك فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

اولین جلسه مجمع عمومی تشکیل انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی وتصویب اساسنامه
پنجشنبه 23/03/1398

ساعت 15
مشهد،پارک ملت،مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع(

بدین وسیله ازهنرمندان هنرهای تجسمی  محترم استان خراسان که عضو )تایید ثبت نام شده( یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود،  
با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در این جلسه شرکت فرمایند.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز  برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
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پیشنهادی  الیحه  نویس  پیش  متن  مطابق 
وزارت راه، اگر مدت قرارداد اجاره از 2 سال کمتر 
نبوده و افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره 
بهای اعالمی کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره 
بها نباشد، موجران از 100 درصد مالیات بردرآمد 
اقتصادآنالین،  گزارش  می شوند.به  معاف  امالک 
وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحوالت اخیر در 
برای  دولت  مداخله  به  ضروری  نیاز  و  اجاره  بازار 
مشوق های  تعریف  نیز  و  مستاجرین  از  حمایت 
به  استیجاری  واحدهای  بیشتر  عرضه  برای  الزم 
»اصالح  الیحه  پیش نویس  مسکن،  اجاره  بازار 
مستقیم«  مالیات های  قانون   52 ماده   11 تبصره 
هیئت  به  قانونی  تشریفات  طی  و  بررسی  برای  را 
معافیت  نبودن  است.مؤثر  کرده  ارائه  وزیران 
قانون  فعلی  متن  در  شده  گرفته  نظر  در  مالیاتی 
یکساله  عرف  مسکن،  اجاره  بازار  به  کمک  برای 
ایران  کشور  در  مسکن  اجاره  قراردادهای  بودن 
بلندمدت،  قراردادهای  انعقاد  به  تمایل  عدم  و 
به  جا  هزینه  جمله  از  مالی  گزاف  هزینه های 
و  مستاجرین  برای  جدید  قرارداد  انعقاد  و  جایی 
موجرین )مستاجرین هزینه های بیشتری را تقبل 
هزینه های  و  غیرمستقیم  هزینه های  می نمایند(، 
برای  سکونت  محل  جایی  به  جا  از  ناشی  روانی 
نااطمینانی  از  ناشی  نامطلوب  اثرات  مستاجرین، 
مستاجران،  زندگی  بر  بها  اجاره  افزایش  میزان  از 
انعقاد  گذاری  پایه  و  سازی  فرهنگ  برای  تالش 
دادن  اجاره  به  تشویق  اجاره،  مدت  بلند  قرارداد 
واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان از دالیل 

توجیهی ارائه این الیحه است.

مالکان  نویس،  پیش  متن  این  اساس  بر 
مجتمع های مسکونی دارای سه واحد استیجاری 
بنا  مسکن  مصرف  الگوی  رعایت  با  که  بیشتر  یا 
شده  ساخته  شهرسازی  و  راه  وزارت  اعالم  به 
اجاره  از  ناشی  شخص  هر  درآمد  یا  می شوند  یا 
مجموع  تا  تهران  در  مسکونی  واحدهای  یا  واحد 
تا مجموع 200  و در سایر شهرها  150 مترمربع 
اجاره  مدت  طول  در  مفید،  زیربنای  مترمربع 
اجاری  امالک  بردرآمد  مالیات  درصد   100 از 
میزان  اوالً  آنکه  بر  مشروط  می باشند،  معاف 

افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای 
اعالمی از سوی »کمیته ملی تعیین نرخ افزایش 
عمران  کمیسیون  نماینده  از  متشکل  بها«  اجاره 
کمیسون  نماینده  اسالمی،  شورای  مجلس 
وزارت  نماینده  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصاد 
وزارت  نماینده  کمیته(،  )رئیس  شهرسازی  و  راه 
نماینده  کمیته(،  )دبیر  دارایی  و  اقتصادی  امور 
شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین 
نماینده  کشور،  کل  دادستانی  نماینده  امالک، 
بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف 

کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
اجاره  قرارداد  در  اجاره  مدت  حداقل  دومًا، 
دوسال  از  کمتر  بار  هر  در  معافیت  مشمول  واحد 
تمدید  عدم  متقاضی  مستأجر  اینکه  مگر  نباشد 
مدت قرارداد اجاره بوده باشد. و سوما یک نسخه 
در  شده  تنظیم  یا  رسمی  از  )اعم  اجاره  قرارداد 
اظهارنامه  ارائه  زمان  در  امالک(  معامالت  بنگاه 

مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
این الیحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد 

هیئت دولت است.

خبرجزئیات پیشنهاد جدید وزارت راه برای ساماندهی اجاره مسکن
کدام اصناف بیشترین پرونده های ابطالی 

را داشته اند؟
پروانه های  عمده  مشهد:  اصناف  اتاق  رئیس 
بوده،  )فروشگاه ها(  توزیعی ها  حوزه  در  ما  ابطالی 
اما  بودیم؛  روبه رو  با مشکالتی  نیز  تولیدی  در بخش 
محمود  ایسنا،  گزارش  است.به  نبوده  جدی  بسیار 
بنانژاد در خصوص میزان پروانه های صادره و ابطالی 
میزان  معمول  طور  به  کرد:  اظهار  گذشته،  سال  در 
پروانه های صادره ما بیش از پروانه های ابطالی بوده 
رده  از  واحدهایی  ابطالی  پروانه های  بخش  در  اما 
ادامه  هستند.وی  قدیمی  بسیار  که  می شوند  خارج 
داد: عمده پروانه های ابطالی ما در حوزه توزیعی ها 
)فروشگاه ها( بوده، در بخش تولیدی نیز با مشکالتی 
روبه رو بودیم؛ اما بسیار جدی نبوده است.رئیس اتاق 
و  افزود: در سال 97 حدود 1۶ هزار  اصناف مشهد 
751 مورد پروانه صادره داشتیم و این رقم در بخش 
ابطالی نیز ۶445 مورد بوده است.بنانژاد در خصوص 
پروانه های صادره و ابطالی در سال 98، تصریح کرد: 
 513 و  صادره  پروانه   1258 تاکنون  سال  ابتدای  از 

مورد نیز پروانه ابطالی داشتیم.

 کاهش محسوس قیمت خودروهای
 100 تا ۴00 میلیون تومانی

با  خودروهایی  در  چند  هر  خودرو  قیمت  ریزش   
است  اندک  تومان  میلیون   ۶0 تا   50 قیمتی  رنج 
چهارصد  تا   100 قیمتی  رنج  با  خودروهایی  در  اما 
گزارش  به  دارد.  محسوس  وضعیتی  تومانی  میلیون 
 133 محدوده  از   LX پارس  پژو  قیمت  خبرآنالین، 
میلیون تومان با کاهشی دو میلیون تومانی به 131 
پژو 207  این اساس  بر  تومان رسیده است.  میلیون 
دنده ای نیز کاهش قیمت 4 میلیونی را تجربه کرده 
 138 به  گذشته  هفته  اواسط  در  میلیون   142 از  و 
با  بازار  نیز در  امروز پژو 2008  میلیون تومان رسید. 
تجربه کاهش 23 میلیون تومانی از 3۶0 میلیون به 
مشخص  بازار  وضعیت  رسید.  تومان  میلیون   337
بسیار  گران تر  خودروهای  در  قیمت  ریزش  می کند 
عنوان  به  است.  بوده  خودروها  سایر  از  محسوس تر 
هفته  در  تومان  میلیون   417 از   C3 سیتروئن  مثال 
گذشته به 375 میلیون تومان رسید. با این حال نبود 
همین  رد  است  شده  سبب  خودروخا  برخی  عرضه 
میلیون   15 حدود  آن  کاهشی  محدوده  قیمتی  رنج 
تومان باشد. به عبارت دیگر قیمت کیاسراتو 2000 
میلیون   310 به  تومان  میلیون   325 از  اتوماتیک 
کاهش  از  خودرو  بازار  فعاالن  است.  رسیده  تومان 
قابل توجه خرید و فروش خبر می دهند و برخی نیز 
با دعوت از مردم برای نخریدن خودرو، اعالم کرده اند 
حباب  درصد  سی  تا  بازار  در  نیز  کنونی  قیمت های 

دارد.

باید به مردم یارانه گوشت پرداخت شود
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
قیمت  التفاوت  مابه  جبران  برای  می گوید  مجلس 
باید  ارز دولتی،  با  نیمایی در مقایسه  ارز  با  گوشت 

به مردم یارانه گوشت پرداخت شود.
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  قربانی  علی 
محاسبات مجلس با اشاره به گرانی برخی کاالهای 
اساسی از جمله گوشت، گفت: برای بررسی مسئله 
با رئیس سازمان  گرانی کاالهای اساسی، نشستی 
 ۶ تا   5 که  شد  بیان  و  برگزار  کشور  بودجه  و  برنامه 
از  و چای  از جمله گوشت  از کاالهای اساسی  قلم 

فهرست دریافت ارز دولتی خارج شده اند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 

مجلس ادامه داد: به واسطه خروج ۶ قلم از فهرست 
ارز  دالر  میلیارد   2 عبارتی  به  یارانه ای،  ارز  دریافت 
شده  خارج  فهرست  از  دالر  میلیارد   14 از  دولتی 
با ارز نیمایی  است و کاالهای مربوط به این بخش 

تهیه می شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و 
گرمه در مجلس دهم شورای اسالمی بیان داشت: 
از  گوشت  خروج  برای  دولت  دلیل  عمده ترین 
التفاوت  مابه  بود که  این  فهرست کاالهای اساسی 
قیمت گوشت وارداتی با گوشت داخلی بسیار زیاد 
دیگر  سوی  از  و  می شود  رانت  ایجاد  باعث  و  بوده 
بیان شد دولت از عهده تهیه همه کاالهای اساسی 

با ارز 4 هزار و 200 تومان بر نمی آید.
با  کمیسیون  جلسه  در  داشت:  اظهار  وی 
میلیارد   2 باید  کردند  مطرح  نمایندگان  نوبخت، 
خارجی  اساسی  کاالهای  فهرست  از  که  دالری 
می شود و مابه التفاوت نرخ کاالهای مربوطه با ارز 
برسد،  مردم  به دست  نحوی  به  تهیه شود،  نیمایی 
ارائه  کننده ای  قانع  پاسخ  زمینه  این  در  دولت  اما 

نکرد.
آتی  نشست  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قربانی 
تهیه  زمینه  در  دقیق تری  اطالعات  باید  دولت 
کاالهای اساسی و پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز 
دولتی و نیمایی ارائه دهد، گفت: باید ما به التفاوت 

قیمت ها به نوعی به مردم رسانده شود چرا که با باال 
رفتن قیمت دالر و افزایش قاچاق دام قیمت گوشت 
اقتصادی  شرایط  با  و  رسیده  تومان  هزار   100 به 

حاکم بر کشور امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
ومحاسبات  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
این  آتی  هفته  نشست  اینکه  بیان  با  مجلس 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزرای  حضور  با  کمیسیون 
اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه برای تصمیم گیری نهایی در زمینه 
بیان  می شود،  برگزار  اساسی  کاالهای  قیمت 
داشت: باید مابه التفاوت قیمت گوشت ارز نیمایی 

با ارز دولتی در قالب یارانه به مردم داده شود.

هواپیمایی آسمان
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نيمسال اول 1398
مشهد- تهران: روزانه

شنبه ها : ساعت: 17:00 و 22:10
يكشنبه ها : ساعت : 18:30

دوشنبه ها :  ساعت16:20 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- يزد :روزانه بجز يكشنبه ها 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

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

مشهد- نوشهر: شنبه ها13:10 يكشنبه ها 
ودوشنبه 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- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 

1830 و جمعه ها ساعت : 1320
مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 

07:30
مشهد – آبادان : يك شنبه ها ساعت :19:30 

چهارشنبه ها  ساعت: 15:10
مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 17:10

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
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حوادث
پلمپ سه مرکز مداخله گردر امور پزشکی در سبزوار 
 مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: 
نظارت  کارشناسان  مستمر  های  بازرسی  پی  در 
مرکز  سه  مردمی،  های  گزارش  پیگیری  و  درمان  بر 
و  شناسایی  شهر  این  در  پزشکی  امور  در  گر  مداخله 

پلمب شدند. 
سبزوار  خبرنگاران  جمع  در  سروش  داوود  دکتر 
افزود: این مراکز در امور حذف موهای زائد با لیزر، جوان 
سازی پوست با دستگاههای هیدرودرم، میکرودرم، 
بخار تراپی، تناسب اندام و الغری، رشد و تقویت مو به 
صورت غیر مجاز و بدون داشتن مدرک قانونی فعالیت 

می کردند. 
مرکز  دو  نیز  گذشته  هفته  اینکه  بیان  با  وی 
بود  شده  پلمب  سبزوار  در  مجاز  غیر  گر  مداخله 
هماهنگی  با  متخلف  مرکز  سه  این  داشت:  اظهار 
مرجع  به  متخلفان  و  شده  موم  و  مهر  دادستان 

قضایی معرفی شدند. 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  شهروندان  گفت:  وی 
در  صالحیت  فاقد  افراد  و  مراکز  غیرمجاز  فعالیت 
حوزه درمان با شماره ۴۴۰۱۱۰۶۶ تماس حاصل نمایند 
تا در اسرع وقت نسبت به تعطیلی و معرفی خاطیان 

به مراجع قضایی اقدام الزم صورت گیرد. 
خانه   ۱۹۴ درمانی،  و  بهداشتی  مرکز   ۳۷
دانشگاه  پوشش  زیر  بیمارستان   ۶ و  بهداشت 
در  ساکن  جمعیت  به  سبزوار  پزشکی  علوم 
شهرستانهای جوین، جغتای، خوشاب و داورزن در 
و درمانی  غرب خراسان رضوی خدمات بهداشتی 

می کنند.  ارائه 

کشف بیش از 8 کیلوگرم مواد مخدر در مرز دوغارون 
 فرمانده انتظامی تایباد گفت: کیلو و 5۰۰ گرم مواد 
تایباد  دوغارون  مرز  در  فشرده  هروئین  نوع  از  مخدر 

کشف و ضبط شد. 
وی تصریح کرد: این مقدار مواد افیونی در داخل یک 
دستگاه خودروی سواری سمند که به مقصد مشهد 

در حرکت بود جاسازی شده بود. 
پرونده  تشکیل  با  ایرانی  تبعه  یک  ارتباط  این  در 

راهی مراجع قضایی و خودرو وی نیز توقیف شد. 
 

پلمپ یک واحد تولیدی آبلیموی غیربهداشتی در 
مشهد 

بهداشت  معاونت  کار  و  محیط  سالمت  مدیر   
گزارشات  پیرو  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از  مشترک  بازرسی  تیم  بازدید  به دنبال  و  مردمی 
کارشناسان بهداشت محیط و نیروی انتظامی از یک 
کارگاه تولید آبلیمو واقع در منطقه تحت پوشش مرکز 
کاماًل  شرایط  به  توجه  با  مشهد   5 شماره  بهداشت 
آبلیموی  تولید  به  اقدام  و  کارگاه  محل  غیربهداشتی 
تقلبی بدون لیمو و استفاده از اسید و آب و نمک و مواد 
واحد  این  شده،  تولید  موارد  ضبط  ضمن  نگهدارنده، 

تولیدی پلمپ شد. 
 این کارگاه با تولید آبلیموی تقلبی و با جعل لیبل 
 ۱۰ و  ۳ لیتری  و درج آن اقدام به توزیع آن در گالن های 

لیتری در سطح بازار می کرد. 
انواع  بطری   5۰ اسید،  لیتر  هزار   ۲ بازدید  این  در   
حال  در  که  آبلیمو  لیتر  هزار   ۱۶ و  رنگ  و  اسانس 
بسته بندی و انتقال به بازار بودند، جمع آوری و پس از 

تکمیل پرونده، مسئول کارگاه جهت اقدامات قانونی 
به مراجع قضایی معرفی شد.  

 
 سیالب جان یک سبزواری را گرفت

خراسان  در  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فردی  شدن  مصدوم  و  تن  یک  شدن  غرق  از  رضوی 
شهرستان  این  روستا های  از  یکی  سیالب  در  دیگر 

خبر داد. 
هاشمی  محمد  سید  سرهنگ  ایلنا،  گزارش  به 
اهالی  توسط  خبری  اعالم  پی  در  داشت:  اظهار 
سیالب  گسترش  بر  مبنی  خسروجرد  روستای 
در  خودرو  چند  شدن  گرفتار  و  روستا  این  داخل  به 
بالفاصله  فرماندهی،  این  کنترل  مرکز  به  سیالب، 
نیرو های  همراه  به  شهرستان  این  انتظامی  ماموران 

امدادی به محل اعزام شدند. 
نیرو های  به  محلی  اهالی  اظهارات  افزود:  وی    
خودرو  دستگاه   5 سیل  که  بود  آن  از  حاکی  امدادی 
 ۲۰۶ پژو  خودرو  داخل  فقط  و  برده  خود  با  را  سواری 
گرفتار  سیالب  در  و  داشته  حضور  سرنشین  دو 

شدند. 
انتظامی در ادامه گفت: بالفاصله تالش  این مقام 
نیرو های امدادی و انتظامی و اهالی محل، آغاز شد و 
نیرو های امدادی خودرو موردن ظر را در حالی که بر اثر 
برخورد با دیواره پل به شدت دچار خسارت بود، پایین 
دست روستا پیدا و ۲ سرنشین آن را از داخل انبوه گل 

و الی بیرون کشیدند. 
به  اشاره  با  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده    
به  را  مصدوم   ۲ هر  بالفاصله  امدادی  نیرو های  اینکه 

مراکز درمانی منتقل کردند، اظهار داشت: متاسفانه 
از  قبل  وارده  جراجات  شدت  دلیل  به  جوان  زن 

رسیدن به بیمارستان فوت کرد. 
می رود  انتظار  گفت:  پایان  در  هاشمی  سرهنگ    
شهروندان در مواقع نزول باران های شدید از تردد در 

مناطق پر خطر و مسیل ها خودداری کنند. 

دستگیری کالهبردار ۱۵میلیار ریالی در نیشابور 
این  در  تقوی  محمدکاظم  سردار  ایلنا   گزارش  به 
مبنی  هایی  گزارش  دریافت  پی  در  گفت:  خصوص 
اعالم  و  نیشابوری  شهروند  چند  از  کالهبرداری   بر 
شکایت مالباختگان، موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: در بررسی 
شد،  مشخص  پرونده  این  باخته  مال  هفت  اظهارات 
عنوان  به  را  مبالغی  شاکیان  اعتماد  جلب  با  متهم 
خرید  از  پس  تا  است  کرده  دریافت  گذاری  سرمایه 
سود  همراه  به  را  دریافتی  وجوه  بازار  در  کاال  فروش  و 

مربوط به آنان پرداخت کند. 
و  جعل  با  مبارزه  کارآگاهان  داشت:  اظهار  وی 
در  متهم  شدند  متوجه  آگاهی  پلیس  کالهبرداری 
قبال پرداخت نکردن مبالغ تعهد، خود چک هایی را به 
عنوان ضمانت و بدون پشتوانه مالی به شکات تحویل 

داده است. 
با  کارآگاهان  کرد:  عنوان  ادامه  در  تقوی  سردار 
ساله   ۳8 فردی  که  متهم  قضائی،  مقام  هماهنگی 
است و اعتراف کرد را دستگیر کرده و به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد

استاندار خراسان رضوی گفت: طرح»همیاران 
آب« باید مردم محور و خاصه کشاورز محور شود.

به گزارش فارس علیرضا رزم حسینی ظهر امروز 
استاندار  دفتر  در  که  آب«  نشست»همیاران  در 
خراسان رضوی برگزار شد، گفت: آنچه که در زمینه 
آب دارای اهمیت است، این است که در مدیریت آن 

باید به یک سند برسیم.
استاندار خراسان رضوی بر اتخاذ یک هدف در 
»همیاران  طرح  با  رابطه  در  و  تاکید  آب  خصوص 
کاهش  طرح  این  از  هدف  کرد:  تصریح  آب«، 
محصول کشاوری، کاهش اشتغال در کشاورزی و 
نمی خواهیم  ما  نیست،  آب  مصرف  کردن  محدود 

مصرف آب مردم تحت تاثیر قرار گیرد.
ما مدیریت صحیح  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مصرف آب و اجماع بر سر این مسئله است، بیان 
کرد: برای اینکه اوضاع استان در حوزه آب و خاک 
و  صحیح  برنامه  یک  نیازمند  نشود،  این  از  بدتر 

هماهنگ کردن دستگاه ها هستیم.
رزم حسینی با اشاره به اینکه این نشست ها باید 
ناظر  دستگاه  باید  دانشگاه  و  شود  برگزار  ماه  هر 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  باشد،  خصوص  این  در 
به اینکه مدیریت ها در در دانشگاه طوالنی مدت تر 
دانشگاه  در  سال   30 دانشگاه  اساتید  و  هستند 

حضور دارند، باید ناظر این طرح باشند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: الزم است که 
دستگاه های مذکور منابع را کنترل کنند، این طرح 
یک طرح اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است که 
کشاورز هم باید همکاری کنند که در صورت نبود 

همکاری آنان طرح با مشکل مواجه می شود.
باید مردم محور و  با تاکید بر اینکه طرح را  وی 
خاصه کشاورز محور کنیم، گفت: نکته ای که امروز 
با آن مواجه هستیم وجود این ابهام است که آیا در 
فالن منطقه تا 15 سال آینده آب وجود دارد یا خیر 

که این نیازمند بررسی و مدیریت است.
رزم حسینی با بیان اینکه امید است با همکاری 
پیاده  به درستی  را  طرح  این  بتوانیم  دستگا ه ها 
کنیم، بر نگاشتن پیوست رسانه ای طرح تاکید کرد.
 کسری بیش از یک میلیارد مترمکعب آب واقعیت 

ندارد
خراسان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
به اینکه  اشاره  با  نشست  این  ادامه  در  رضوی 
که  آنچه  با  می شود  داده  که  اطالعاتی  متاسفانه 
متفاوت است، گفت: کسری  دارد،  واقع وجود  در 
یک میلیارد و 80 مترمکعب آن هم هر ساله قطعا 

واقعیت ندارد.
گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  جمشیدی  رضا 
گزارش داده اند که حجم میزان کسری 350 تا 700 

میلیون مترمکعب بوده است.
 نباید تخصیص جدید در خصوص آب صورت گیرد

در ادامه مدیرعامل آب منطقه ای خراسان رضوی 
نباید تخصیص جدید در خصوص آب  تاکید کرد: 
به درستی  که  کنیم  قانع  را  کشاورز  تا  شود  انجام 

مصرف کند تا همیشه آب داشته باشد.
محمد عالیی اظهار کرد: ما با بدمصرفی و اسراف 
مشکل داریم، سرانه مصرف آب در مشهد 19۶ لیتر 

در سال است که باید به 18۶ لیتر برسانیم.

خبر
استاندار خراسان رضوی گفت:

طرح همياران آب بايد مردم محور شود

خراسان  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 
رضوی گفت:  همزمان با اجرای طرح آمایش 14و طرح 
برای  اتباع  و  مهاجرین  بهداشت  و  سالمت  غربال گری 
اولین بار صدور کارت کار با عنوان خوداظهاری در حال 

رخ دادن است.
قاسمی  علی  سید  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
اقدامات  و  با موضوع خدمات  امروز در نشست خبری 
آمایش  طرح  آغاز  خصوص  در  اتباع  حوزه  در  اجرایی 
و  ناموسی  مساله  یک  قدس  افزود:  استان،  اتباع   14
دهیم  اجازه  نباید  است  اسالم  جهان  در  استراتژیک 
خبیثانه  سیاست های  تاثیر  تحت  قدس  موضوع  که 

استکبار قرار گرفته و به فراموشی سپرده شود.
اتباع  مسئوالنه  و  پرشور  حضور  به  اشاره  با  وی 
از  قدردانی  ضمن   قدس  روز  راهپیمایی  در  خارجی 
پررنگ  این حضور  این حماسه تصریح کرد:  وقوع  این 
شرایط  و  اوضاع  از  اتباع  صحیح  درک  نشان دهنده 

منطقه به  ویژه ایران است. 
قاسمی اظهار کرد: بسیار جای خرسندی است که 
مهاجران و پناهندگان پا به  پای مردم ایران در صحنه های 
مختلف از جمله قبل از انقالب، در فرآیند پیروزی آن و 
در  تروریستی  گروه های  توسط  نیابتی  جنگ های  در 
عراق و سوریه حضور داشتند. همچنین در حوزه تحریم 
ما  با  همسایه  کشورهای  از  برخی  اینکه  علیرغم  نیز 
همراهی دارند اما کشور افغانستان تنها کشوری است 

که مردم آن در دور زدن تحریم ها به ما کمک می کنند.
آمایش  با شروع طرح  اینکه  بیان  با  کرد:   ابراز  وی 
و  سالمت  حوزه  در  طرح   این  با  دیگر  اتفاق  چند   14
آمایش  طرح  کرد:  بیان  می شود  همراه  اتباع  اشتغال 
استان شروع  در 15  تاریخ هفتم خرداد 1398  از   14
را  خانواده ها  سرپرست  فراخوان   18/3/98 تاریخ  تا  و 

ادامه دارد.
قاسمی عنوان کرد: اولین گام همراه با صدور کارت 
آمایش 14 برای پناهندگان و مهاجران، بحث غربالگری 
سالمت و بهداشت آن ها است که برای انجام این مسئله 
پزشکی  علوم  دانشکده  با  که  متعددی  جلسات  طی 
جهت  که  شد  این  بر  تصمیم  کردیم،  برگزار  مشهد 
این مراکز در  به مراکز بهداشتی  اتباع  دسترسی آسان 

مناطق مهاجرنشین شناسایی و معرفی شوند.
وی ادامه داد: بحث کنترل فشار خون اتباع خارجی 
انجام  همزمان  صورت  به  خراسانی  اتباع  شهروندان  و 
شده و  ما نیز به صورت همزمان با توافقات انجام شده، 
کار  اولویت  در  را  پناهندگان  بهداشت  سطح  ارتقای 
قرار داده ایم. داده  که این فرآیند را به صورت اجباری 
برگزار کرده ایم که کرده که در راستای کمک به جامعه 

پناهندگان کمک خواهد کرداست.

بهره برداری سامانه  به  با توجه  قاسمی عنوان کرد: 
کشور  وزارت  معاونت  توسط  گذشته  هفته  در  »سیام« 
همسان سازی  و  خدمات رسانی  تسریع    شاهد  حتما 

اطالعات هستیم.
خراسان  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  کل  مدیر 
حوزه  برای  که  بعدی  نکته  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
اتباع بسیار با اهمیت است و همیشه مورد مطالبه آنان 
است،  خوداظهاری  عنوان  با  کار  کارت  صدور  بوده، 
وقوع  حال  در  بار  اولین  برای  اتفاق  این  کرد:   تصریح 
است و بخشی از آن متاثر از طرح سرشماری شاغلین 
برای  رسانه ها  توسط  خوبی  استقبال  که  بوده  اتباع 

اطالع رسانی آن انجام شد.
صدور  بحث  اهمیت  حائز  نکته  داد:  توضیح  وی 
طرح  در  است،  اتباع  مشاغل  خوداظهاری  و  کارت 
آمایش 14 بحث خوداشتغالی مالک عمل است و ثبت 
اطالعات در سامانه و صدور کارت کار در طرح آمایش 

14 پیش بینی شده است. 
قاسمی مطرح کرد: استان خراسان رضوی با جای 
سکونت  حیث  از  خود    در  پناهنده  هزار   320 دادن 

کشور  مهاجر پذیر  استان  دومین  مهاجران  پذیرش  و 
محسوب شده که از این تعداد 140 هزار نفر آن ها در 
نفر  هزار  پنج  بین  این  از  که  شده  حاضر  آمایش  بحث 
عراقی، 300 نفر تبعه پاکستانی و چهار هزار و 800 نفر 
نیز از اتباع سایر ملل در استان خراسان رضوی ساکن 

هستند.
و  دانشجو  نفر  هزار  شش  حدودا  داد:    آمار  وی 
دانش   71 حدود  دانش آموزان  نفر  هزار   71 تعداد  
 ،97 سال  در  و  هستند  خدمات  دریافت  حال  در  آموز 
اقشار آسیب پذیر حدود هشت هزار و 934 نفر واقشار 
غیرآسیب پذیر هزار و 410 نفر، بیماران خاص 140 نفر 
و در مجموع آمار ما 10 هزار و 484 نفر در سال 97 بود. 
اکه آمار دانشجویان در سال 98 تاکنون به شش هزار و 

110 نفر رسیده است.
خراسان  خارجی  پناهندگان  و  اتباع  امور  مدیرکل 
رضوی ابراز کرد: پنج گروه در طرح آمایش 14 داریم؛ 
برگه  که  است  افرادی  شامل  طرح  این  در  گروه  اولین 
تردد معتبر دارند، گروه بعدی شامل همسران و فرزندان 
تردد  برگه  نیز  آن ها  برای  که  است  ایرانی  بانوان  اتباع، 

صادر می شود.
را   14 امایش  طرح  در  مشمول  بعدی  گروه  وی 
و   12 آمایش  کارت  دارندگان  کرد:  معرفی  این گوکه 
که  هستند  کسانی  نیز  آخر  گروه  و  بوده   11 هویت 
تشکیل  را   10 هویت  و   11 آمایش  کارت  دارندگان 
مراجع  از  تردد  حکم  اینکه  به شرط  البته  می دهند 

قضایی و خروج از کشور را نداشته باشند. 
حوزه  در  درصدی   100 تا   20 تخفیف  از  قاسمی 
و  داد  خبر   آسیب پذیر  گروه   20 برای  شهری  خدمات 
دریافت  را  شهری  خدمات  بهای  افراد  این  از  گفت: 

نمی کنیم.
خراسان  خارجی  پناهندگان  و  اتباع  امور  مدیرکل 
طرح  شهری  خدمات  هزینه های  کرد:  عنوان  رضوی 
آمایش 14 از 120 تا 450 هزار تومان در نوسان است.

 3 خانواده های  برای  مبلغ  این  داد:  ادامه  قاسمی 
نفره مبلغ 190 هزار تومان، برای خانواده های 4 نفره  
و ۶  نفره   5 برای خانواده های  تومان،  مبلغ 225 هزار 
نفره به ترتیب 2۶0 هزار تومان و 295 هزار تومان است. 
وی این مبلغ را برای خانواده  های 7 و 8 و 9 نفره به 

ترتیب مبالغ 330 هزار تومان و 3۶5 هزار تومان و 400 
هزار تومان و در نهایت برای خانواده های 10 نفره 435 
طرح  این  مشمولین  شد:  یادآور  و  دانست  تومان  هزار 
می توانند با مراجعه به پرتال سایت اداره کل امور اتباع 
و پناهندگان خارجی، اطالعات دقیق تر را کسب کنند.

زمان های  در  افراد  چنانچه  کرد:  بیان  قاسمی 
ارائه  در  ما  نکنند،  مراجعه  ثبت نام  برای  مشخص شده 
این  از  نمی توانند  و  خورد  خواهیم  مشکل  به  خدمات 
که  شده  زیادی  تالش های  شوند.  برخوردار  خدمات 
گواهینامه  و  سالمت  بیمه  بحث  طرح  این  با  همزمان 

راهنمایی و رانندگی پیگیری شود. 
افزود:  رضوی  خراسان  اتباع  امور  کل  مدیر 
بیمه سالمت در حال شکل گیری  اصالحاتی در بحث 
اضافه  بیمه  این  به  را  بخشی  آن  اساس  بر  که  بوده 
برای صدور  زیادی   نیز  نشست های تخصصی  و  کنند 
گواهینامه رانندگی اتباع  پیگیری کرده  و مکاتباتی نیز 
انجام شده که مشکل اصلی در تهران بوده و  با تهران 
در استان مشکلی با دستگاه های مرتبط وجود ندارد.   

امنیتی  زیرساخت های  فقدان  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  پناهندگان  سرراه  بر  بزرگ  مانع  اقتصادی  و 
بازگشت  حوزه  در  کرد:  تصریح  است،  افغانستان 
پناهندگان به کشور مبدا خود، آمار قابل توجهی نداریم 
کشور  این  در  ناامنی ها  افزایش  نیز  آن  اصلی  دلیل  و 
خود  پاسگاه های  افغانستان  دولت  که  به طوری   است، 

در هرات را تخلیه کرده است. 
و  امنیتی  زیرساخت های  عدم  داد:  ادامه  قاسمی 
اقتصادی و بهداشتی باعث شده پناهندگان و مهاجران 
افغانستانی رغبت چندانی برای بازگشت به کشور خود 

نداشته باشند. 
و  کارگران  سرشماری  آمار  با  ارتباط  در  وی 
و  بوده  کشوری  آن  اطالعات  داد:  ادامه  کارفرمایان، 
ارائه  تکلیف شده است که این آمار به صورت کشوری 
شود و ما تنها مکلف به برگزاری این سرشماری هستیم.

خراسان  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  کل  مدیر 
برای  مبنی  نگهبان  شورای  الیحه  خصوص  در  رضوی 
و  مادر  طرف  از  متولد  ایرانی  فرزندان  تابعیت  اعطای 
این  کرد:  اظهار  خراسان،  استان  در  فرزندان  این  آمار 
الیحه در دستور کار شورای نگهبان است و تا زمانی که 
آن  اجرای  برای  دستورالعملی  هیچ  ما  نشود،  تصویب 
نداریم اما بخش زیادی از مشکالت را حل خواهد کرد. 
به دلیل اینکه بخش از ازدواج ها شرعی بوده اما فرآیند 
قانونی را طی نکرده است، بنابراین آمار دقیقی در این 
زمینه وجود ندارد و ما تنها بخش محدودی را شناسایی 
کرده ایم، حدود چهار هزار تا چهار هزار و 500 نفر ثبت 

قانونی خود را طی کرده اند. 

در نشست خبری شروع طرح آمایش 14 مطرح شد:

صدور کارت اتباع برای اولین بار اجرایی می شود
خبر

  معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:
ثبت اطالعات فشار خون بيش از 3 ميليون 

نفر در سامانه سيب
  معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: از ابتدای 
پویش ملی کنترل فشار خون تاکنون اطالعات فشار 
سامانه  در  نفر  هزار   300 و  میلیون   3 از  بیش  خون 
سیب و بیش از 55 هزار نفر در سامانه خوداظهاری 

فشار خون ثبت شده است.
به گزارش ایران پزشک، علی رضا رییسی در نشست 
شورای هماهنگی رؤسای مراکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی دستگاه های اجرایی که با حضور وزیر بهداشت 
در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: برای اولین 
بار در کشور پویش ملی کنترل فشار خون اجرا می شود 
و در لحظه کل کشور را از طریق داشبوردهای مدیریتی 
رصد و نظارت می کنیم.وی ادامه داد: شواهد علمی و 
مدیریتی بسیار زیادی برای اجرای پویش ملی کنترل 
فشار خون در کشور وجود دارد و نتایج این طرح تاکنون 
بسیار دلگرم کننده بوده است. از روز 27 اردیبهشت این 
طرح همزمان با روز جهانی فشار خون در فاز اول که 
مربوط به اطالع رسانی و ارائه آموزش به کاربران طرح 
بود، آغاز شد و پزشکان، پرستاران، دانشجویان و سایر 
گروه ها از نظر هماهنگی با پویش ملی کنترل فشار خون 

آموزش های الزم را فرا می گیرند.
   سنجش فشار خون در خانه های بهداشت و مراکز 

جامع سالمت
بیان  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  اجرایی  دبیر 
کرد: حدود 18 هزار خانه بهداشت، ۶700 پایگاه و 
مرکز جامع خدمات سالمت شهری و روستایی، 240 
کلینیک ویژه و 1002 بیمارستان دولتی و خصوصی 
بینی  پیش  و  می کنند  کمک  طرح  این  به  کشور  در 
در  سیار  و  ثابت  پایگاه   24۶1 حداقل  که  کرده ایم 
جهت  بازارها  و  مساجد  مانند  پرتردد  تجمعات  محل 

سهولت در دسترسی مردم ایجاد شود.
   مشارکت بین بخشی در پویش ملی فشار خون

فشار  کنترل  ملی  پویش  داشت:  اظهار  رییسی 
خون بدون مشارکت بین بخشی به موفقیت نمی رسد. 
تمرکز  همگانی  و  جمعی  مشارکت  بر  طرح  این  در 
کرده ایم و جلب مشارکت مردم، نهادها و سازمان ها و 
آگاهی بخشی عمومی در کنار ثبت، درمان و مراقبت و 
پیشگیری از پرفشاری خون مهمترین هدف ما است.

اعالم  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
و  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  از  بسیاری  آمادگی 
افزود:  خون،  فشار  کنترل  ملی  پویش  در  غیردولتی 
عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های ثابت 
مانند صنایع، خانه های  نیز  و سیار، سایر دستگاه ها 
سایر  و  مسلح  نیروهای  احمر،  هالل  کارگری، 
وزارتخانه ها اعالم آمادگی کرده اند که واحدهای خود 

را در اختیار این طرح قرار دهند. 

در  گفت:  نثار"  "جان  ســردار 
ایام پایانی ماه مبارک رمضان قرار 
فرصتی  این  در  که  امیدوارم  داریم، 
باشیم؛  برده  را  استفاده  نهایت  داده  ما  به  خداوند  که 

مخصوصا مرزبانان که ثواب دوچندان می برند.
آمادگی  از  تقدیر  ضمن  استان  مرزبانی  مقام  عالیترین 
نیروها در هنگ مرزی تایباد عنوان کرد: خدا را شاکریم و 
جای هیچ نگرانی نیست، نیروهای جان برکف مرزبانی در 
استان خراسان رضوی ضمن آمادگی صد در صد در حفظ 
های  گروهک  تجاوز  هرگونه  با  تقابل  آمادگی  مرز،  حریم 

معاند و تکفیری را دارند.
این  از  ادامه گفت: بخش مهمی  " در  نثار  سردار" جان 
آسایش و آرامشی که مردم دارند به برکت حضور مرزبانان 
برگزاری  نباشد قطعا  و مرزها  امنیت در شهرها  اگر  است؛ 

مراسمات امکان پذیر نیست یا اگر هم باشد با نگرانی های 
بزرگ  تجمعات  در  مردم  که  این  شود،  می  برگزار  فــراوان 
مهمی  بخش  کنند،  می  شرکت  آرامش  کمال  در  میلیونی 

از آن مدیون تالش های شبانه روزی شما مرزبانان است.
منطقه  در  امنیت  مسئله  به  توجه  ضمن  ادامه  در  وی 
را  اول  حرف  امنیت  نظر  از  تایباد  شهرستان  امروز  افزود: 
این  امنیتی  نیروهای  و  مرزبانان  مدیون  را  این  و  زند  می 
امنیتی  نیروهای  اتحاد  و  همبستگی  هستیم،  شهرستان 
این شهرستان با یکدیگر تا به این زمان مشت محکمی برای 

بدخواهان نظام جمهوری اسالمی بوده است.

از  فطره  زکات  وجوب  زمان 
غروب شب عید فطر است و مراجع 
تقلید، تأخیر پرداخت آن را بعد از نماز 
عید جایز نمی دانند، اما اگر کسی نماز عید را نخواند، باید 
فطریه را تا ظهر عید پرداخت کند. ولی اگر دسترسی به 
فقیر ندارد، می تواند مقداری از مال خود را به نیت فطره 
هر  برای  یا  دارد  نظر  در  که  مستحقی  برای  و  کرده  جدا 
مستحقی کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می دهد نیت 

فطره کند.
مطابق اعالم دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله 
 1398 سال  برای  فطره  زکات  مبلغ  خامنه ای  سیدعلی 

حداقل  8 هزار تومان مانند سال گذشته است.
فطریه عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلمان 
طعام  به عنوان  که  اقالمی  و  برنج  و  گندم  جو،  از  اعم 

صورت گرفته  محاسبات  اساس  بر  می شوند.  محسوب 
میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه  سه کیلو گندم، 
فطریه  عنوان  به   مبلغ  این  پرداخت  و  است  تومان   8000
کفایت می کند. اما هم وطنان می توانند با توجه به برنجی 
آن  قیمت  معادل  یا  آن  از  کیلو  سه  می کنند،  مصرف  که 
پرداخت  صورت  هر  در  البته  بپردازند.  فطریه  به عنوان  را 

حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند.
اعالم دفتر مقام معظم رهبری، مبلغ کفاره   بر اساس 
و  تومان  مبلغ 2500  با عذر شرعی،  روزه  روز قضای  یک 
کفاره  یک روز قضای روزه  عمدی، مبلغ 150 هزار تومان 

تومان است.

ارتباطات  اداره  سرپرست 
مردمی شهرداری مشهد گفت:در 
 137 جاری،  سال  نخست  دوماهه 
شهرداری  مردمی  ارتباطات  مرکز  در  تماس   25 و  هزار 

مشهد، 137، ثبت شده است.
 710 و  هزار   54 پیگیری  افزود:  نجیب  امین  محمد 
تماس گرفته شده از سوی شهروندان با این مرکز در این 
مدت، منجر به گره گشایی از 14 هزار و 780 مشکل ریز 

و درشت شهری در گوشه و کنار شهر شده است.
وی تصریح کرد: در میان مراجع مختلف، منطقه دو 
با سه هزار و 73۶ درخواست و سازمان اتوبوسرانی با یک 
هزار و 388 پیام، دارای بیشترین تعداد درخواست های 
سازمان های  و  مناطق  میان  در  شده  ثبت  مردمی 

شهرداری بوده اند.

مردمی  درخواست های  درصد  کرد:55   ابراز  دانایی 
 15 شهری،  زیست  محیط  و  خدمات  معاونت  حوزه  در 
درصد در حوزه معاونت فنی و عمران، حدود 12 درصد 
در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و حدود 11 درصد 

نیز در حوزه معاونت شهرسازی و معماری بوده است.
و  هزار  دو  روزانه  میانگین  صورت  کرد:  به  بیان  وی   
در  پاسخگویی  و  پیگیری  دریافت،  شامل  عملیات   284
گرفته  صورت  شهروندان  تماس های  روی  بر  مرکز  این 

است.
با  گذشته  ماه  دو  طی  رکورد  کرد:  اظهار  دانایی 
برقراری یک هزار و 332 تماس از سوی شهروندان در روز 

25 فروردین ماه ثبت شد.

ثبت 137 هزار تماس در مرکز 137 شهرداری مشهدميزان فطريه 98  اعالم شدرتبه اول امنيت منطقه از آن مرزبانی تايباد
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مهناز اصغری

جاکتابی

بل  هاینریش  از  دیگری  کتاب  معرفی  به  اینبار   
این  نام  پردازم.  می  جهانداری  کیکاووس  ترجمه  با 
کتاب "بیلیارد در ساعت نه و نیم" است که  هشتمین 
و  شد  منتشر   1959 سال  در  که  باشد  می  بل  رمان 
فیلمی  داستان،  این  از  اقتباس  با   19۶5 درسال 
تنها  است  قانون  خشونت  که  جایی  »در  عنوان  با 

خشونت کمک می کند«، ساخته شد.
از خانواده فهمل که  به زندگی سه نسل  داستان 
پردازد.  می  هستند  معروفی  و  ماهر  های  آرشیتکت 
شخصیت اصلی  فهمل پسر، روبرت است که هر روز 
می  بیلیارد  بازی  به  هتلی  در  نیم  و  نه  ساعت  راس 
پردازد و خاطرات زمان جنگش را برای پسری به نام 

هوگو نقل می کند.
روز  شود  می  روایت  ما  برای  داستان  که  روزی 
تولد هشتادسالگی فهمل پدر، اولین آرشیتکت این 
سنت  صومعه  ساخت  با  که  کسی  است.  خانواده 
آنتونی برای خود کسب اعتبار و آبرو می کند. صومعه 
و  کند  می  ویران  آنرا  جنگ  زمان  در  پسرش  که  ای 

یوزف، نوه اش در حال بازسازی آن است اما ...
های  راوی  زبان  از  را  خود  نماد  از  پر  داستان  بل 
در  خاطراتی  کند.  می  بیان  شان  خاطرات  و  متعدد 
مورد ساختن و ویران کردن  بناها، ارزش ها و انسان 
های در زمان جنگ جهانی دوم. خاطرات بره هایی 
ننشینند.  گرگ  ی  سفره  سر  اند  خورده  قسم  که 
و  هستند  هم  هنوز  نویسنده  دید  از  که  هایی  گرگ 
قشری  به  بدل  را  انسان  شان  سفره  سر  خوردن  نان 

و غالفی می کند.
یکی از این بره ها در مورد خاطرات می گوید: بی 
به  وادار  شده  منجمد  که  را  ای  خاطره  نباید  جھت 
ذوب شدن کرد؛ در آن صورت این تکه ھای یخ تبدیل 
به آب کثیف و لزجی می شود و می چکد. ھیچ چیز 
را نباید دوباره زنده کرد؛ از ذھن نرم و نازک شده ی 
نباید خواست که شدت وحدت احساسات  بالغ  آدم 

کودکانه را دوباره احیا کند و به تجربه دربیاورد!

چاپخانه داران  اتحادیه  رئیس 
خصوص  در  رضـــوی  ــان  ــراس خ
در  دولتی  نادرست  سیاست های 
در  که  کاغذهایی  نیست  معلوم  اصال  گفت:  کاغذ،  توزیع 
که  است  طبیعی  و  رفته  کجا  به  گرفته  قرار  افراد  اختیار 

بخشی از آن توسط ناشران به فروش رفته باشد.
علی مغانی افزود: وضعیتی که در توزیع کاغذ به وجود 
آمد سبب شد که صنعت چاپ و چاپخانه داران به طور کلی 

تعطیل شوند.
ویاظهار داشت: همه بخش هایی که به نوعی در ارتباط 
این  توزیع  برای  دولت  اما  دارند  اتحادیه  هستند  کاغذ  با 
کاال به آنها توجه نکرده و حاال وضعیت این می شود که ما 
شاهد صف های چندین متری برای خرید یک بسته کاغذ 

A4 هستیم.

مغانی تأکید کرد: دولت باید با دادن اختیار به اتحادیه ها 
و تعاونی های صنفی مسئله توزیع کاغذ را مدیریت کند که 
در صورت در اختیار قرار دادن ارز 4200 تومانی یا نیمایی 

بتوان مسئله قیمت محصوالت چاپی را مدیریت کرد.
فــروش  بــه  روی  مشهد  در  کتابفروشی  یــک  وقتی 
لوازم التحریر و فیلم می کند تنها معنی که می تواند داشته 
باشد نبود توجیه اقتصادی در کتاب است و همه یک علت 
مشکالت  آمدن  وجود  به  پی  در  قیمت ها  رفتن  باال  را  آن 

کاغذ شده اند.
برای  که  مشکالتی  بهانه  به  کنونی  قیمت  افزایش  این 
کاغذ به وجود آمده می تواند آخرین تیری باشد که شاغالن 

در این بخش را خانه نشین کند.

با  رضوی  خراسان  استاندار   
بیان اینکه » فضاهای بالاستفاده 
انجام  به  تواند  می  شهرستان ها  در 
اختصاص  معلمان  تربیت  برای  آموزشی  فعالیت های 
یابد«، گفت: هر شهرستانی که امکانات زیرساختی برای 
مجوز  باشد،  داشته  فرهنگیان  دانشگاهی  واحد  ایجاد 
خواهد  صادر  دانشگاه  امنای  هیأت  توسط  آن  تأسیس 

شد. 
امنای  اساس مصوبه هیأت  بر  کرد:  نشان  وی خاطر 
دانشگاه فرهنگیان استان، در هر شهرستانی که امکانات 
واحد  راه اندازی  مجوز  باشد،  داشته  وجود  آموزشی 

دانشگاهی صادر خواهد شد. 
علی رضا رزم حسینی در جلسه هیأت امنای دانشگاه 
فرهنگیان استان که در دفتر استاندار برگزار شد، اظهار 

کرد:  نظام تعلیم و تربیت یکی از مهمترین شاخص هایی 
است که در توسعه گرایی هر کشوری نقش موثری دارد و 

آثار آن را می توان در جامعه شاهد بود.
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  معلمی  شغل  افزود:  وی 
است، بنابراین همه مسئوالن باید در مسیر اعتالی جامعه 
فرهنگی گام برداشته و از هر اقدامی در این راستا حمایت 

کنند. 
دانشگاه  تأسیس  از  رضوی  خراسان  استاندار 
تعلیم  نظام  در  ارزشمند  اقدام  یک  عنوان  به  فرهنگیان 
مهندس  نفر  یک  شاید  گفت:  و  کرد  یاد  کشور  تربیت  و 
فیزیک یا شیمی بسیار خوبی باشد، اما چنین کسی لزوما 
شغل  یک  معلمی  که  چرا  بود  نخواهد  خوب  معلم  یک 
حرفه ای است و برای ورود به این عرصه باید آموزش های 

الزم را به صورت تخصصی پشت سر گذاشت.

نائب رئیس مجمع هماهنگی 
محفل  سومین  در  مهاجرین 
با  که  افغانستانی  اتباع  قرآن  با  انس 
حضور مسؤوالن اداره کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی 
برگزار شد در خصوص صدور  استانداری خراسان رضوی 
مربوطه  ارگان های  تالش  از  گفت:  اربعین  ویزای  به موقع 
کمال تشکر را داریم و می خواهیم که مشکالت و نواقص در 

بحث صدور ویزای اربعین به موقع حل شود.
محمدحسین خاوری افزود: بنا داریم امسال دسته جات 
عزاداری مهاجرین افغانستانی را در ایام اربعین به صورت 
در  جمعی  به صورت  بتوانند  تا  کنیم  ساماندهی  کاروانی 
اماکن مقدس عتبات عالیات اقامه عزا کنند و از ارگان های 
همکاری  تقاضای  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  مربوطه 

داریم.

و  اتباع  اداره  مدیرکل  قاسمی  علی  سید  ادامه  در 
مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در این محفل 
قرآنی گفت: جامعه افغانستان جامعه ای هم کیش ماست 
و  افغانستانی ها  رشادت های  و  خدمات  نمی توانیم  ما  و 
پاکستانی ها را در قبل و زمان انقالب، 8 سال دفاع مقدس و 

همچنین مدافعین حرم را فراموش کنیم.
وی تاکید کرد: مدافعین حرم تنها برای دفاع از یک نام 
و مقبره به جبهه های سوریه و عراق نرفتند بلکه برای دفاع از 
بشریت و کرامت انسانی رفتند و مدافعین حرم در همین یک 

واژه خالصه نمی شود.
با  قاسمی در خصوص تحریم ها گفت: چندین کشور 
توجه به تحریم ها ما را حمایت می کنند و نمی گذارند فشار 
زیادی بر ما وارد شود، اما ملت افغانستان به عنوان تنها ملت 

در کنار دولت افغانستان ما را حمایت می کند.

مشكالت صدور ويزای اربعين اتباع افغانستانی مرتفع می شودامكانات زير ساختی شهرستانها؛ شرط تاسيس دانشگاه فرهنگيان پای سياست نادرست دولتی در ميان است

دلپذیر  هوای  با  خرداد  ابتدای  روزهای  تقارن  در 
که  جایی  رفتیم.  مشهد  فردوسی  دانشگاه  به  بهاری 
شاید در قسمتی از آینده و گذشته تعداد کثیری از ما 
نقش به سزایی داشته و دارد. دانشگاه فردوسی مشهد 
به عنوان سومین دانشگاه کشور از نظر قدمت و پس از 
دانشگاه تهران و تبریز قرار دارد و بزرگترین قطب علمی 

شمال و شمال شرق کشور است. 
 از همان ابتدای درب ورودی و تابلوهای مسیریابی، 
نام دانشکده های مختلف و خوابگاه ها و ادارات جلب 
دانشجویان  کل  اداره  بین،  این  در  اما  می کند،  توجه 
بین الملل مسیری بود که کمی بیشتر ذهن را به چالش 
این  که  شدیم  متوجه  پرس-وجو  کمی  با  می کشید. 
خارجی  دانشجویان  آمدن  گردهم  برای  کانونی  مکان 
برای مدتی قرین به نه ماه است که پس از آموزش زبان 
ادامه  به  دانشگاه  مختلف  دانشکده های  در  فارسی 

تحصیل می پردازند.
به روبروی اداره در آن طرف خیابان رفتیم. جایی در 
خیابان ادب که تابلوی بزرگ دانشکده ادبیات و علوم  
دوطبقه  ساختمانی  باالی  در  شریعتی  دکتر  انسانی 
خودنمایی می کرد. هرچند دسترسی به این اشخاص 
و یا حتی شماره تماس شان کار آسانی نبود، چرا که با 
یا برای مدتی  پایان رفتن ترم تحصیلی،  توجه به رو به 
با  صحبت  به  تمایلی  یا  و  بودند  بازگشته  کشورشان  به 
رسانه ها نداشتند اما لحظاتی را به گفتگو با تعدادی از 

این دانشجویان پرداختیم .
   ادبیات فارسی، دریایی که می شود در آن غرق شد

در ابتدا به سراغ "بنیامین کفیاچن" اهل کالیفرنیا 
رفتیم. جوانی موقر با ته چهره ای غربی که زبان فارسی 
از   می کرد.  بیان  امریکایی اش  لهجه  با  روان  نسبتا  را 
فارسی  ادبیات  انتخاب  و  عالقه  دلیل  با  رابطه  در  او 
به   عالقمند  کودکی  زمان  از  داد:  پاسخ  پرسیدیم، 
آشنایی با زبان های دیگر بودم و شناخت دیگر زبان ها 
جذابیت خاصی برایم داشت. اما ما در آمریکا با مشکل 
این  همه جا  در  و  روبروایم  جامعه  در  مطلق   تک زبانی 
زبانی  آموزش  راه  تنها  و  است  جریان  در  واحد  زبان 
جامعه  مثل  کوچکی  اجتماعات  در  حضور  دیگر، 

مهاجرین است.
اندکی  آگاهی  اروپایی  زبان های  از  داد:  ادامه  او 
اسپانیایی  زبان  دبیرستانم  چهارسال  در  و  داشتم 
خواندم اما پیشرفت چشمگیری در آن نداشتم. چرا که 
برای یادگیری موفق، اول عالقه و پس از آن قرارگیری 
در فضای اجتماعی مناسب الزم است. عموما در آمریکا 
درستی  اطالعات  خاورمیانه  تاریخ  و  فرهنگ  از  کسی 

ندارد و گمان بر این می رود که زبان گفتاری خاورمیانه 
غالبا عربی و یا شاید ترکی باشد. در زمان تحصیل در 
کالج از طریق دوستان پاکستانی ام زبان اردو را کشف 
کردم که برای من جذابیت خاصی داشت و تالش کردم 
آن  در  بیاموزم.  مکالمه ای ساده  در حد  را  زبان  آن  که 
زمان اطالعی از وجود زبان فارسی نداشتم، از طریق 
دانشگاه و با گذراندن دو ترم عربی و همچنین با توجه 
به مطالعات فلسفی و دینی که از چند سال قبل داشتم 
سالگی  بیست ویک  همان  در  و  آشنا  اسالم  دین  با 

مسلمان شدم.
بنیامین گفت: پس از آن وقتی به مساجد می رفتم، 
مردمی را می دیدم که با زبان متفاوتی سخن می گویند. 
زبانی که لحن شیرینی داشت. پس از مسلمان شدن و 
آگاهی از ایرانی بودن آنها، دیدگاه خاصی پیدا کردم. 
زبان  یک  انتخاب  مورد  در  مرا  تصمیم  موضوع  این 
تمرین  و  مطالعه  از  پس  و  رساند  قطعیت  به  خارجی 
متوجه شدم فارسی همان زبانی است که شاید همیشه 

به آن عالقه داشته ام.
دانشگاه  در  زبان  آموزش  با  را  فارسی  بنابراین 
سال  دو  تقریبا  از  پس  و  کردم  شروع  کالیفرنیا 
با  و  کنم  فارسی صحبت  پایینی  در سطح  می توانستم 
و خواندن شعر که دروس  ادبیات معاصر  زبان،  همین 

اختصاصی آن رشته بود را شروع کردم.
توانستم  اولین شعرهای فارسی که  بنیامین گفت: 
سهراب  اشعار  ببرم  لذت  آنها  از  و  بخوانم  روان  بیان  با 
سپهری و پس از آن قیصر امین پور و فاضل نظری بود. 
با گذر زمان و تسلط بیشتر سراغ شاعرانی چون حافظ 
دوست  را  شاهنامه  کالسیک  شعر  در  رفتم.  سعدی  و 
سبک  به  مختلف  سبک های  تعدد  وجود  با  و  دارم 

خراسانی عالقه بیشتری دارم.

دریایی  فارسی  ادبیات  من  نظر  از  داد:  ادامه  او 
است که می شود در آن غرق شد و آنقدر گسترده است 
من  دارد.  وجود  آن  در  کشف  برای  چیزی  همیشه  که 
گمان می کنم اگر همه عمر هم روی آن متمرکز باشم 

نمی توانم همه آن را بدانم .
میان  در  بنیامین  که  دیگری  جالب  مطلب 
آئین  درواقع  که  بود  این  کرد  بیان  ما  با  صحبت هایش 
اصال  و  است  زنده  و  پویا  بسیار  ایران  جامعه  در  شعر 
و  باشی  نخوانده  شعر  و  باشی  زبان  فارسی  نمی شود 

عالقه اش به شعر را مدیون زبان فارسی است.
خارجی  دانشجویان  برای  مطلب  درک  بودن  دشوار     

زبان
رفتیم.  ما"  "فن لونگ  سراغ  به  بنیامین  از  پس 
فن لونگ فردی آرام و کم حرف، با ظاهری کامال شرقی 
مسلمان  از  پس  که  نامی  با  دانشگاه  در  را  او  و  بود 
اسحاق"   " می زدند.  صدا  بود  کرده  انتخاب  شدنش 

نامی بود که خود را با آن به ما معرفی کرد.
و  است  فارسی  ادبیات  رشته  دانشجوی  اسحاق 
حدود سه سالی می شود که مشغول مطالعه و تحقیق 
با  آشنایی اش  نحوه  رابطه  در  او  از  است.  دانشگاه  در 
و  بوستان  کتاب  دو  گفت:  و  پرسیدیم  فارسی  زبان 
در  خاصی  جایگاه  و  اهمیت  دارای  سعدی  گلستان 
این  من  شدند.  ترجمه  چینی  زبان  به  و  هستند  چین 
کتاب ها را خواندم  و لذت بردم. آشنایی با این دو کتاب 
از  پس   . بود  فارسی  زبان  به  من  گرایش  اصلی  دلیلی 
با اشتیاق بیشتری  شاهنامه فردوسی و حافظ  آن نیز 

و مثنوی را که به زبان چینی ترجمه شده  بود خواندم.
اسحاق با اشاره به نحوه فراگیری زبان فارسی گفت: 
به واسطه آشنایی مختصری که با زبان عربی داشتم و 
اشتراک حروفی که بین این دو زبان رایج است راحت تر 

از آنچه که تصور می کردم زبان فارسی را آموختم. 
او از ادبیات فارسی به عنوان ادبیاتی با قدمت زیاد 
ایران  قدمت  و  تاریخی  سابقه   : میگوید  و  می کند  یاد 
نیز  ایران  ادبیات  رو  این  از  و  نیست  پوشیده  کسی  بر 

هم پای قدمت ادبیات چینی است.
پیش  من  کرد:  بیان  مشکالتش  درباره  اسحاق 
به  مشغول  تهران  دانشگاه  در  فردوسی  دانشگاه  از 
ادامه  آنجا  در  مشکالتی  بخاطر  اما  بودم،  تحصیل 
با  که  دارم  تقاضا  ادبیات  دانشکده  اساتید  از  ندادم. 
خارجی  یک  برای  مطلب  درک  بودن  دشوار  به  توجه 
ما،  با درک شرایط  و  آن  و هم زمان حفظ مطالب  زبان 
را  کمتری  سخت گیری  دانشجویان  این  با  نوعی  به 
لحاظ کنند. من در خوابگاه و در کنار دوستان ایرانی ام 
زندگی می کنم و دانشگاه فردوسی امکانات تحصیل و 

رفاهی خوبی را برای ما فراهم کرده است.
   زبان فارسی، کارخانه تولید اصطالحات

بنیامین  همسر  حسنوا"  "آمنه  سراغ  به  او  از  پس 
توجه  با  که  بود  تاجیکستان  از  دختری  آمنه  رفتیم. 
بسیار  دارد،  فارسی  با  تاجیک  زبان  که  اشتراکاتی  به 
در  فارسی  زبان  مدرس  او  می کرد.  صحبت  شیوا 
است  انگلیسی  ادبیات  زبان  کارشناس  و  تاجیکستان 
و  می برد  کار  به  عامیانه  کامال  اصطالحاتی  گاها  و 
نحوه تسلطش بر زبان فارسی را این گونه توضیح داد: 
فیلم ها  و  بودم  عالقمند  فارسی  زبان  به  سالگی  ده  از 
حدود  تا  و  می دیدم  زیادی  فارسی  زبان  برنامه های  و 
با اصطالحات فارسی آشنایی پیدا کرده  بودم.  اندکی 
را  از حافظ  پدرم غزلی  روان خوانی،  آموزش های  برای 
مشخص می کرد که باید آن قدر تمرین و تکرار می کردم 

که به خوانش بی نقصی برسم.
او گفت: همان طور که می دانید ما با حروف روسی 

می نویسیم.  شده است  برگردان  تاجیکی  شکل  به  که 
خانواده من، با علم به اینکه زبان فارسی گنجینه بزرگی 
فارسی  یادگیری خط  با  و  از کتب معتبر در دنیا است 
اطالعات  به  و  خواند  را  زیادی  کتاب های  می توان 
زیادی دست پیدا کرد، مرا تشویق به آموختن این زبان 

کردند. 
آمنه از تدریس زبان فارسی با عنوان الفبای نیاکان در 
مدارس تاجیکستان سخن گفت و ادامه داد: غالبا همه 
در تاجیکستان شناختی هر چند اندک از ایران دارند. 
اما من تا قبل از ورود به ایران، شعر معاصر فارسی را به 
خوبی نمی-شناختم. همچنین در زبان فارسی، هر روز 
شاهد افزودن کلمات و اصطالحات جدیدی هستیم و به 
گونه ای زبان فارسی کارخانه تولید اصطالحات و کلمات 
است و تنها راه صحیح فراگیری این اصطالحات حضور 

در اجتماع ایرانیان است.
ایران  در  که  فارسی  رمان های  به  عالقه اش  از  او 
علوی،  بزرگ  آثار  چون  شده  آنها  خواندن  به  موفق 
معروفی،  عباس  بهرنگی،  صمد  هدایت،  صادق 
مصطفی مستور و همچنین از جذابیت شعر و ادبیات 

داستانی فارسی سخن گفت.
آمنه در پایان صحبت هایش، نقطه عطف عالقه اش 
بوستان  و  حافظ  غزلیات  خواندن  را  فارسی  زبان  به 
در  ادبیات  به  من  عالقه  گفت:  و  کرد  بیان  سعدی 
حدی است که در حال حاضر هم پس از کسب اجازه 
از اساتید در کالس های شاهنامه و قصاید ناصرخسرو 
در  حضور  به  راغب  همچنین  می کنم.  پیدا  حضور 
تاریخ  و  جهان  حماسه های  و  اساطیر  کالس های 
بیهقی نیز هستم که گاهی از سرعالقه در آن کالس ها 

هم شرکت میکنم.
در مسیر برگشت از دانشکده با دو دانشجوی عراقی 

نیز دقایقی را به گفتگو گذراندیم. 
رشته  ساله  بیست وشش  دانشجوی  صالح"  "ولید 
با  مختصری  نسبتا  شناخت  عراق  در  گفت:  تاریخ 
حافظ  چون  ادیبانی  شناخت  با  و  داشتم  فارسی  زبان 
شد.  بیشتر  عالقه  این  رومی  جالل الدین  و  شیرازی 
وقتی به ایران آمدم با توجه به مدرک کارشناسی تاریخ 
فارسی  ادبیات  نمی توانستم  بودم  گرفته  عراق  از  که 
بخوانم و این چنین شد که مجبور به ادامه تحصیل در 

رشته خودم شدم.
نفت  مهندسی  عراقی  دانشجوی  "زین العابدین" 
دانشگاه  در  فارسی  زبان  ماه  شش  گذراندن  از  نیز 
فردوسی گفت و ادامه داد: زبان فارسی، زبانی شیرین 
گرفتن  قرار  به  توجه  با  و  است  آسان  آن  آموختن  که 
طی  سریع تر  بسیار  روال  این  زبانان  فارسی  جامعه  در 

می شود. 

گفتگوی اختصاصی صبح امروز با دانشجویان خارجی زبان دانشگاه فردوسی 

زبان فارسی؛ دریچه ای رو به گسترش واژگان
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اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
شهر  شورای  سرمایه گذاری  و 
اینکه  بر  تاکید  با  مشهدمقدس 
یک  به  باید  آبکوه  قند  کارخانه 
شود،  تبدیل  ویژه  شهری  مجموعه 
مهم  این  تحقق  کرد:  خاطرنشان 
آستان  و  شهرداری  تعامل  نیازمند 
خاص  برنامه ریزی  و  رضوی  قدس 
قرار  در دستورکار  امیدواریم  که  است 

گیرد.
امروز  صبح  گزارش  به 
خبرنگار  با  گفتگو  در  احمدنوروزی 
با  جلسه ای  اخیرًا  اینکه  بیان  با  ما 
انصار  کوی  محله  بازآفرینی  محوریت 
کارخانه  رجایی،  شهید  شهرک  در 
قند آبکوه و چند محله دیگر با آستان 
اظهارکرد:  شد،  برگزار  رضوی  قدس 
از  تعیین شده  به خط مشی  توجه  با 
سوی مقام معظم رهبری برای آستان 
به  کمک  درخصوص  رضوی  قدس 
اقشار محروم جامعه و رویکرد مناسب 
اقشار،  این  به  نسبت  قدس  آستان 

جلسه خوبی داشتیم.
وی افزود: مدیریت شهری و آستان 
با  بازآفرینی  کلیات  در  رضوی  قدس 
این  امیدواریم  و  دارند  توافق  یکدیگر 
توافقات هرچه سریعتر اجرایی شده و 

کار مشترک بازآفرینی آغاز شود.
آستان  اینکه  به  اشاره  با  نوروزی 

محالت  اراضی  مالک  رضوی  قدس 
هستند،  موقوفه  و  است  شده  یاد 
سالیان  مردم  دیگر،  سوی  از  گفت: 
سال است که این اراضی را در اختیار 
حال  هستند؛  ساکن  آن  در  و  دارند 
شدن  شناسنامه دار  معضل  دچار 
عدم  و  هستند  ساختمان هایشان 
آنها  مالکیت  وضعیت  بودن  روشن 
اقدام  نتواند  تا شهرداری  سبب شده 

مشخصی انجام دهد.
و  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهر  شورای  سرمایه گذاری 
خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی 
برنامه ای  مشکل،  این  حل  برای 
این  تاکنون  حالیکه  در  شده  تدوین 
مجموعه ورود زیادی در حوزه مسائل 
به  را  اقدام  این  که  نداشته  بازآفرینی 

فال نیک می گیریم.
صحبت های  ادامه  در  نوروزی 
قند  کارخانه  اراضی  موضوع  به  خود 
و  کرد  اشاره  شهری  بافت  در  آبکوه 
افزود: این مجموعه یک فضای بزرگ 
خاصی  برنامه ریزی  و  است  شهری 
به  مجموعه  این  تا  گیرد  صورت  باید 
منازل کوچک و معابر نامناسب تبدیل 
قند  کارخانه  اینکه  بیان  با  نشود.وی 
مجموعه  یک  به  می تواند  آبکوه 
تبدیل شود، خاطرنشان  ویژه  شهری 
تعامل  نیازمند  مهم  این  تحقق  کرد: 

شهرداری  و  رضوی  قدس  آستان 
که  است  خاص  برنامه ریزی  و  مشهد 

امیدواریم در دستورکار قرار گیرد.
از  دیگری  بخش  در  نوروزی 
ارزیابی عملکرد  به  صحبت های خود 
مشهد  شهرداری  بازآفرینی  سازمان 
مجموعه  این  اظهارکرد:  و  پرداخت 
اکنون در دوره سازماندهی و استقرار 
کارهای  همزمان،  البته  که  است 

اجرایی را هم پیگیری کرده است.
با بیان اینکه عملکرد سازمان  وی 
بازآفرینی شهرداری مشهد را به شکل 
کرد،  ارزیابی  خوب  می توان  نسبی 
و  کار  حجم  به  توجه  با  ولی  افزود: 
بیشتر  خیلی  باید  داریم  که  انتظاری 

تالش و برنامه ریزی کنند.
متاسفانه  کرد:  تصریح  نوروزی 

کشور  وزارت  همراهی  عدم  دلیل  به 
تصویب  برای  مشهد  شهرداری  با 
مصوب  بازآفرینی  سازمان  اساسنامه 
نامه  براساس  تکیه  و  شهر  شورای 
تهیه  کشور  وزارت  توسط  که  ناقصی 
بازآفرینی  سازمان  کماکان  شده، 
در  ولی  روبروست  مشکالتی  با 
بخشی  بعنوان  سازمان  این  مجموع، 
کرده  آغاز  را  خود  کار  شهرداری  از 
اصلی  رسالت  به  بتواند  امیدواریم  و 
یک  مدت  ظرف  و  بپردازد  خود 
هدف  محالت  تمامی  برای  سال، 
توانمندی  تسهیلگران  بازآفرینی، 
مشورت  همفکری،  تا  انتخاب  را 
زندگی،  کیفیت  مردم،  مشارکت  و 
 معیشت و ابنیه محالت هدف را ارتقاء 

بخشند.

خبر
بازدید مدیرعامل شرکت عمران از پروژه های 

عمرانی شهر جدید گلبهار

منظور  به  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
از  جدید  شهر  این  عمرانی  پروژه های  احداث  روند  بررسی 

برخی از این پروژه ها بازدید کرد.
بازدید  این  در  گریوانی،  هومن  امروز  صبح  گزارش  به 
که با حضور معاون فنی و اجرایی و برخی دیگر از مدیران 
پارک محله  پروژه های مسجد محله 17،  از  اجرایی شرکت 
15 و ساختمان اداری مترو انجام شد، وی در جریان روند 
پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفته و موانع موجود در عدم 
پیشرفت کار مورد بررسی قرارگرفت.وی در جمع پیمانکاران 
فضاهای  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  پروژه ها  این  ناظران  و 
شهرهای  در  پارک ها  و  مساجد  مانند  تفریحی  و  فرهنگی 
جدید براساس الگوهای شاخص معماری و همگام با اقلیم 
آن منطقه احداث می شود، گفت: در هر دوره زمانی شاهد 
تغییر در احداث این بناها بودیم چنانکه احداث پارک های 
و  آورد  بوم  مصالح  از  استفاده  با  گذشته  سال  در  محله 
بناهای  و  پارک ها  در  ایرانی  اصیل  القاء معماری  همچنین 
خاطرنشان  است.وی  شده  اجرایی  مساجد  مانند  مذهبی 
در  پارک ها  و  مساجد  احداث  گذشته  سال های  طی  کرد: 
سطح شهر جدید گلبهار براساس نیاز و پراکندگی جمعیتی 
نیاز شرکت  یافته که در صورت  در اغلب محله ها گسترش 
کرد. خواهد  اقدام  فضاها  این  افزایش  به  نسبت  عمران 

اینکه  بیان  با  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
بیشترین مراجعه و تقاضاهای مردمی برای احداث فضاهای 
تفریحی و ورزشی برای جوانان گلبهار است، افزود: احداث 
و  ورزش  نمایندگی  مشارکت  با  شهر  در  ورزشی  زمین های 
محله  سراهای  پارک ها  در  که  است  اجرا  حال  در  جوانان 
برای اجتماع های محلی، مسیر دوچرخه سواری و وسایل 
ورزشی ویژه کودکان و همچنین کتابخانه برای تأمین اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان پیش بینی شده است.گریوانی 
در ادامه این بازدید با حضور در محل ساختمان اداری مترو 
با  و اظهار داشت:  را خوب توصیف کرد  روند پیشرفت کار 
توجه به اینکه مترو به عنوان یک نیاز زیرساختی و اساسی 
برای توسعه حمل و نقل عمومی گلبهار محسوب می شود 
در  فایناس  شدن  عملیاتی  خصوص  در  الزم  پیگیری های 
حال انجام است.او اذعان کرد: در حال حاضر پروژه مترو 
گلبهار-مشهد از محل اعتبارات داخلی شرکت عمران فعال 
است که امیدواریم بتوانیم اعتبارات ویژه ای را برای تسریع در 

روند احداث جذب نماییم.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد بر ضرورت  همکاری آستان قدس و شهرداری تاکید کرد:

تبدیل کارخانه قند آبکوه به مجموعه شهری نیازمند تعامل خبرخبر

و  حمل  سازمان  سخنگوی 
نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
از افزایش 4 ساعاته طرح ترافیک 

در هسته مرکزی شهر مشهد خبر داد.
به گزارش صبح امروزمجید بخت آزما گفت: از روز 
شنبه هجدهم خردادماه ساعات طرح ترافیک در هسته 

مرکزی شهر از ساعت 7 تا 23 شب اجرا می شود.
براساس  ترافیک  طرح  ساعات  تغییر  افزود:  وی 
استان  ترافیک  عالی  شورای  و  کشور  وزارت  مصوبه 

خراسان رضوی صورت گرفته است.
ماه  گرفتن  قرار  به  توجه  با  داد:  ادامه  آزما  بخت 
طرح  ساعات  تغییر  خردادماه،  در  رمضان  مبارک 
سعید  عید  تعطیالت  و  رمضان  ماه  از  بعد  به  ترافیک 
تردد  اساس  این  بر  گفت:  آزما  شد.بخت  موکول  فطر 

رضوی  مطهر  حرم  به  منتهی  خیابان های  تمامی  در 
)ره(،  خمینی  امام  خیابان  لشگر،  چهارراه  جمله  از 
چهارراه مدرس، میدان شهدا، خیابان شهید هاشمی 
نژاد، میدان راه آهن، بولوار شهید کامیاب، میدان شهید 
گمنام، بولوار وحدت، میدان شهدای گوهرشاد، میدان 
نخریسی،  چهارراه  شهریور،   17 خیابان  شهریور،   17
خیابان فداییان اسالم، میدان بسیج و خیابان بهار که 

در رینگ محدوده مرکزی شهر قرار دارند، مجاز است.
مرکز  سمت  به  مسیر  حال  عین  در  کرد:  بیان  وی 
شهر با محدودیت همراه است و پالک هایی که رقم آخر 
سمت راست آنها زوج است، در روزهای زوج هفته امکان 
تردد در مرکز شهر را دارند. همچنین پالک خودروهایی 
که رقم آخر سمت راست آنها فرد است، مجوز تردد در 

روزهای فرد را در هسته مرکزی شهر دارند.

مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی 
گفت: هجدهمین دوره نمایشگاه 
پنجشنبه  از  مشهد  باغبانی  تجهیزات  و  گیاه  و  گل 
هفته آینده 23 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی مشهد آغاز خواهد شد.به گزارش صبح 
با  افزود:  بیان این مطلب  با  پناه  امروز، احمدیزدان 
نقاط  از  گیاه  و  گل  تولیدکنندگان  حضور  به  توجه 
از  خارجی  شرکت های  همچنین  و  کشور  مختلف 
... و بخش جذاب  و  آلمان، هلند، ترکیه  کشورهای 
بینی  پیش  بریده،  شاخه  گلهای  تولیدکنندگان 
از  شورتر  پر  امسال  نمایشگاه  از  استقبال  می شود 

سالهای پیش باشد.
بزرگ ترین   98 سال  نمایشگاه  کرد:  تصریح  وی 

و  وسعت  نظر  از  کشور  در  گیاه  و  گل  نمایشگاه 
تعداد شرکت کننده خواهد بود، چرا که قرار است، 
شرکت های داخلی و خارجی تولید خود را در حدود 

30 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی عرضه کنند.
با  همزمان  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
پنجمین  مشهد،  گیاه  و  گل  نمایشگاه  برگزاری 
حدود  فضای  در  نیز  پارکی  تجهیزات  نمایشگاه 
المللی  بین  نمایشگاه  عطار  سالن  متری  هزار   2
سازمان  بود.مدیرعامل  خواهد  دایر  شهر  این 
همیاری شهرداریهای خراسان رضوی بیان داشت: 
هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه و باغبانی مشهد و 
مدت  به  مشهد  پارکی  تجهیزات  نمایشگاه  پنجمین 
5 روز تا 27 خرداد ماه از ساعت 1۶ الی 23 پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
بودجه شورای شهر مشهد گفت: 
371 نقطه مشهد مشکل آبگرفتگی 
دارد و به منظور تکمیل و احداث کانال های جمع آوری 
آب های سطحی در نقاطی که دچار آبگرفتگی و یا تجمع 
آب شده اند، بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش صبح امروزبتول گندمی در جمع خبرنگاران 
مدیریت  کارگروه  در  بحث  مورد  موضوعات  درخصوص 
مشهد  شهر  شورای  در  خبرنگاران  جمع  در  بحران 
گفت: برخی از کانال های جمع آوری آب های سطحی 
نیازمند اجرا و یا تکمیل هستند به همین دلیل آن ها را 
موتور  همچون  تجهیزاتی  خرید  و  گذاشتیم  اولویت  در 
بر  عالوه  و  است  دوم  اولویت  نیز  ژنراتور  و  دیزل  پمپ، 
اعتبار پیش بینی شده به این منظور در بودجه امسال، 

نیازمند هستیم.رئیس  نیز  دیگر  میلیاردتومان  حدود 8 
گفت:  مشهد  شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
الیروبی کانال ها و مسیل ها سومین اولویت تبیین شده 
شهرداری،  گزارش های  براساس  که  بود  جلسه  این  در 
این اقدام همه ساله اجرا می شود، ولی براساس برخی 
برای  اعتبارات درنظر گرفته شده  و  اقدامات  گزارشات، 
نقشه  تهیه  افزود:  نیست.گندمی  کافی  موضوع  این 
است  اهمیت  مورد  بسیار  مشهد  سیالب  خطرپذیری 
لذا این موضوع در سال جاری جزو مطالعات شهرداری 
است و 200 میلیون تومان نیز برای آن اعتبار پیش بینی 
و  اخیر  بارندگی های  در  کرد:  تصریح  است.وی  شده 
داشتیم  آبگرفتگی  مورد   371 حدود  ماه،  فروردین  در 
 ۶ و   4  ،3  ،2 مناطق  به  مربوط  آبگرفتگی  بیشترین  و 

شهرداری بوده است.

از هفته آینده صورت می گیرد:

افزایش 4 ساعته طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر مشهد
با تالش سازمان همیاری شهرداری های استان؛

بزرگ ترین نمایشگاه گل و گیاه کشور خرداد ماه در مشهد برگزار می شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

۳۷۱ نقطه مشهد مشکل آبگرفتگی دارد

فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام خبرداد:
کشف 2 سنگ عتیقه مربوط به دوره 

سلجوقی
 2 گفت:  جام  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سنگ عتیقه مربوط به دوره سلجوقی در تربت جام 

کشف شد.
کیانی  هوشنگ  سرهنگ  امروز  صبح  گزارش  به 
افزود: ماموران پاسگاه صالح آباد با اطالع از فعالیت 
فردی در زمینه قاچاق اشیاء عتیقه این فرد متخلف را 

شناسایی و دستگیر کردند.
هماهنگی  با  انتظامی  ماموران  داد:  ادامه  وی 
مقام قضایی پس از شناسایی محل اختفاء عتیقه ها 
آباد، این مکان را  از روستاهای حوزه صالح  در یکی 
را  عتیقه  سنگی  شیء   2 و  دادند  قرار  بازرسی  مورد 

کشف کردند.
میراث  اداره  اعالم  برابر  کرد:  خاطرنشان  وی 
دارای  و  قدمت  دارای  تاریخی  اشیاء  این  فرهنگی 
میراث  حوزه  در  شناسی  باستان  و  مطالعاتی  ارزش 
میراث  کارشناسان  اعالم  برابر  و  است  فرهنگی 
سنگی  شیء  رضوی  خراسان  استان  فرهنگی 
دوره  به  متعلق  است  ماهی  شکل  به  که  مکشوفه 

سلجوقیان است.
به غیرمجاز  با اشاره  تربت جام  انتظامی  فرمانده 
پیشینه  دارای  آثار  قاچاق  یا  فروش  و  خرید  بودن 
دارای  اشیاء  و  مدارک  اسناد،  کرد:  تصریح  تاریخی، 
گرانبهای  میراث  از  بخشی  جات  عتیقه  و  قدمت 
گذشتگان هستند که باید برای آیندگان حفظ شوند.
دستگیر  متهم  کرد:  خاطرنشان  کیانی  سرهنگ 
و سیر مراحل  پرونده مقدماتی  از تشکیل  شده پس 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

اعالم محدودیت های ترافیکی در 
محورهای منتهی به خراسان رضوی

هجدهم  تا  سیزدهم  از  ترافیکی  محدودیت های 
رضوی  خراسان  به  منتهی  محورهای  در  خرداد 
مدیریت  مرکز  امروز،  صبح  گزارش  به  می شود.  آغاز 
راه های استان خراسان رضوی اعالم کرد تردد انواع 
موتور سیکلت، به جز موتور سیکلت های انتظامی و 
مسیر  در  ضروری  ماموریت های  انجام  برای  امدادی 
مجاز جریان ترافیک، از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 
سیزدهم خرداد تا ساعت ۶ صبح روز شنبه هجدهم 
و  تهران   - سمنان   - مشهد  محورهای  در  خرداد 
تریلرها  کلیه  تردد  است.همچنین  ممنوع  بالعکس 
و  سوختی  مواد  حاملین  استثنای  به  کامیون ها  و 
سیزدهم  روزهای   24 تا   12 ساعت  از  شدنی  فاسد 
قوچان   - مشهد  محورهای  در  خرداد  هفدهم  تا 
و  گلستان  جنگل   - آشخانه   - بجنورد   - شیروان   -

بالعکس ممنوع است.

اخبار

طی چند روز گذشته فایل تصویری از شهروندی در 
فضای مجازی منتشر شد و سپس همان فایل در صفحه 
اینستاگرام امیرشهال عضو شورای شهر منتشر شد، دراین 

متن که خطاب به امیر شهال نوشته شده آمده است:
y چرا پوِل آن 5۰ دقیقه ای که نبوده ام را بایدبپردازم؟

جناب آقای شهال
باسالم واحترام

 10:40 ساعت  حدود   )9/3/1398( دیروز 
روبه روی  درخیاباِن پیام،  را،  خود  نقلیه  وسیله  دقیقه، 
یک ساعت،  پس از  و  پارک کردم  سازمان استاندارد، 
حدود  ترک نمودم.  آن جارا  مراجعه،  اتومبیل ام  به 
به خیابان پیام  کاِردیگری،  برای  مجددًا  بعد،  50دقیقه 
که  سازمان نظام مهندسی،  نزدیک  این بار،  و  برگشتم 
در  فاصله داشت،  جای پارِک قبلی ام  با  حدود500متر 
توقف داشتم.  یک ساعت  حدود  سمِت دیگِرخیابان، 
از  کرد.  اعالِم بدهی  و  آمد  پارک بان  اتماِم کار،  پس از 
جواب شان،  که  پرسیدم  را  رقم ِاعالمی  دلیِل  ایشان، 
بسیار قابل توجه بود. او اعالم نمود حقِّ پارک، از ابتدای 
و  و جابه جایِی خودرو  در خیاباِن پیام حساب شده  پارک 
عدِم حضور درآن 50دقیقه هم، محاسبه شده است! وقتی 
شنیدم:  یک کالم  پرسیدم،  را  اجحاِف آشکار  این  دلیِل 
قانوِن الیت است. بعدهم توضیح داد اگر پس از یک ساعت 
محاسبه نمی شد!جناب شهال!  این مورد  برگشته بودی، 
به شهرداری  هرروز  که  ارقامی  درمقابِل  شاید،  این رقم 
استفاده کنیم،  خدماِت شهرنشینی  از  تا  می پردازیم 
هزینٔه  باید  چه دلیل،  به  اّما  نباشد،  قابل توجهی  رقم 
درآن محل  اصالً  وسیله ی نقلیه ی ِ من،  که  50دقیقه ای 
قاعدتًا  ترک محل،  پس از  بپردازم؟!  را  پارک نبوده 
کرده است.  پارک  جاِی پارِک من،  در  ماشیِن دیگری 
شرکِت الیت، با چه مجوزی، از یک محِل پارک، دومرتبه 
پول دریافت می کند؟امام علی )ع( درباره اهّمیِت توجه به 
می فرمایند:  نهج البالغه   1۶7 درخطبه  حقوِق مردم، 
درحقیقت  آورد،  به جای  را  بندگاِن خدا  حقوق  هرکس 
حدود خداوند را به جا آورده است. لطفًا از مدیراِن الیت 

یا مدیراِن شهری بخواهید معنی حق الّناس را بفرمایند.
 من از پرداخِت این پول، راضی نیستم.

y واکنش شهروندان به این پست
است:  نوشته  پست  این  به  واکنش  در  شهروندی 
بارها الیت برای بیست دقیقه پارک کردن من که رایگان 
است، هزینه سه چهار ساعت را کسر کرده و چند بار با 
پارکبان ها بحث کردم می گویند ممکن است اشتباه شده 

باشد...من احساس می کنم مسوالن الیت برای بیشتر 
زدن ساعات پارک به پارکبانها جایزه می دهند چون این 
موضوع دیگر خیلی زیاد و فراگیر شده است...خیلی از 

دوستام هم همین شکایت را دارند!
است  زوری  پول  کالً  است:  نوشته  دیگری  شهروند 
که از مردم می گیرند ... منم یک درصد هم حتی راضی 
درست  خودش  برای  جیب  یک  فقط  شهرداری  نیستم 

کرده که از مردم پول بگیرد...
y نظر متفاوت رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا با مردم

اگر چه وانش های مردم بیانگر میزان نارضایتی آن ها 
حمل ونقل  کمیسیون  رئیس  اما  است  الیت  سامانه  از 
است:  گفته  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و 
و  هدف  مهم ترین  حاشیه ای  پارک  عادالنه  ساماندهی 
دستاورد الیت بود که محقق شده است.مجتبی بهاروند 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مسئله الیت و نارضایتی 
بارها گفته ایم؛  از آن، اظهار کرد:  از شهروندان  عده ای 
از زمانی که شهرسازی نوین در مشهد آغاز شده است، 
دیده  اصلی  خیابان های  در  پارکینگ  ایجاد  متأسفانه 
نشده است و هم اکنون به شدت با کمبود پارکینگ مواجه 
شهرها  از  بسیاری  مانند  اگر  شرایط  این  در  و  هستیم 
پارک خودروها در کنار خیابان ها را ممنوع کنیم جایی 
بنابراین  داد:  ادامه  نمی ماند.وی  خودروها  پارک  برای 
را ساماندهی کنیم. در  پارک در حاشیه خایابان ها  باید 
غیر این صورت برای نمونه فرد کاسبی است در خیابان 
احمدآباد خودروی خود را از ساعت 8 صبح تا 12 شب 
چارکی  جای  دیگر  و  می کند  پارک  مغازه اش  مقابل  در 
برای خودروی سایر شهروندان نمی ماند که خرید خود را 
 انجام دهند و ین اقدام او این فضا را از سایر شهروندان

 می گیرد.

y 8۰ درصد پارک ها زیر نیم ساعت
بهاروند تصریح کرد: بر این اساس در حال حاضر با 
اجرای این طرح پارک 80 درصد خودروهای ما زیر نیم 
دستاوردهای  مهم ترین  خصوص  در  وی  است.  ساعت 
الیت برای شهر که ادامه فعالیت آن را منطقی می کند، 
ساماندهی  الیت  دستاورد  مهم ترین  کرد:  خاطرنشان 
نیم  پارک هر  اگر یک جای  است.  پارک های حاشیه ای 
افراد  به  ساعت   14 طول  در  برسد،  نفر  یک  به  ساعت 
به  که  است  عدالت  این  و  می رسد  پارک  جای  بسیاری 
جای پارک همه برسد. این مهم ترین دستاورد ساماندهی 
شرکتی  چه  و  الیت  چه  که  است  حاشیه ای  پارک های 
دیگر آن را انجام دهد، اما در مشهد به نام الیت معروف 
شده است.رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای 
اسالمی شهر مشهد افزود: بر این اساس موضع ما این 
است که بتوانیم پارک حاشیه ای خودروها را ساماندهی 
کنیم تا در انحصار افراد خاصی نباشد، چراکه هنگامی 
که فردی برای پارک خودروی خود هزینه پرداخت کند 

انحصار از بین می رود.
y  ما نمی توانیم بگوییم خیابان های دیگر هم باید الیت

داشته باشد
وی در خصوص اعتراض شهروندان به نحوه توزیع الیت 
خیابان هایی  در  الیت  شد:  یادآور  شهر،  خیابان های  در 
بر  داشت.  خواهد  وجود  است،  شده  مصوب  قبل  از  که 
اساس مصوبات باالدستی همچون مصوبه شورای عالی 
ترافیک کشور برخی خیابان ها باید الیت داشته باشد و ما 
نمی توانیم بگوییم خیابان های دیگر هم باید الیت داشته 
باشد.بهاروند ادامه داد: اگر تعیین این موضوع در دست 
من بود می گفتم برخی از کوچه هایی هم که خودروهای 
زیادی در آن ها پارک می کنند نیز مشممول الیت شود تا 

از ترافیک آن ها کاسته شود، اما مصوباتی وجود دارد که 
خارج از آن نه می توانیم الیت را از خیابانی برداریم یا به 
خیابانی اضافه کنیم.وی در خصوص هدف نهایی الیت 
خودروهاست،  از  دریافتی  مبالغ  با  پارکینگ  ساخت  که 
گفت: با وجود این افزایش هزینه ای که پارسال در الیت 
داده شد و امسال اجرایی شده، تازه به قیمت های سال 
1394 بر می گردیم. یعنی در سال 94 ما همین مبلغ را از 
شهروندان دریافت می کردیم. با این مبلغ دریافتی و این 
هزینه ها چگونه می توان با درآمد الیت پارکینگی در مناطق 

مرکزی شهر ایجاد کرد.
y الیت به هدف اصلی خود رسیده است

شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
اصلی  هدف  معتقدم  کرد:  تأکید  مشهد  شهر  اسالمی 
هدف  به  و  است  حاشیه ای  پارک های  ساماندهی  الیت 
و  درآمد  کسب  عنوان  تحت  آنچه  و  است  رسیده  خود 
ساخت پارکینگ گفته می شود، هم اکنون و با این شرایط 
اصالً امکان پذیر نیست. فرض کنید الیت حتی سالی دو 
میلیارد تومان هم سود داشته باشد –که به آن مقدار هم 
نمی رسد- ما با دو  میلیارد حتی در مناطق مرکزی شهر 
پارکینگ  نمی توانیم یک زمین صد متری برای ساخت 
بخریم.وی با بیان اینکه باید واقعیت ها را در نظر بگیریم«، 
گفت: این هدف الیت که ساخت پارکینگ است با شرایط 
کنونی و این تعرفه ها قابل انجام نیست، اما اگر مانند سایر 
نقاط دنیا قیمت ها به گونٔه دیگری بود می شد این کار را 

انجام داد. 
y اتوبوس سوار شوید له و لورده نمی شوید

ناکارآمدی  و  مشکالت  نقش  خصوص  در  بهاروند 
خودروی  از  مردم  استفاده  در  شهر  عمومی  حمل ونقل 
عمومی  حمل ونقل  که  این  با  من  کرد:  بیان  شخصی، 
نیستم.  موافق  است،  ناکارآمد  و  نبوده  کامل  مشهد 
هم اکنون شما در مشهد هر در مسیر اتوبوس بشینید و 
ببینید چه مشکلی دارد. آیا جا نیست مسافران بنشینید؟ 
اما  می شدند،  فشرده  اتوبوس ها  در  مردم  زمانی  یک 
از  عده ای  که  است  این  موضوع  نیست.  این گونه  االن 
و  کنیم  استفاده  عمومی  حمل ونقل  از  نمی خواهیم  ما 
می خواهیم با خودروی خود از در خانه تا محل کارمان 
حمل ونقل  وضعیت  که  است  درست  افزود:  برویم.وی 
عمومی مشهد مانند اروپا نیست، اما واقعیت این است 
مناسب  بسیار  بسیار  مشهد  در  عمومی  حمل ونقل  که 
داریم.  مناسبی  به نسبت حمل ونقل عمومی  ما  است. 
ممکن است با ایده آل های آنچنانی کمی فاصله داشته 
باشیم، اما اینگونه نیست که اگر سوار اتوبوس شوید له 

و لورده شوید.

با وجود نارضایتی های بی پاسخ شهروندان از سامانه پارک حاشیه ای در مشهد عضو شورای شهر عملکرد الیت را باعث ساماندهی عادالنه دانست:

 الیت موجب عدالت یا نارضایتی؟

بهاروند: الیت باعث ساماندهی عادالنه پارک حاشیه ای شده است

قانون   100 ماده  کمیسیون  بنا  قلع  رأی   ۶ اجرای  از  مشهد  چهار  منطقه  شهردار 
غالمی  غالمرضا  امروز  صبح  گزارش  داد.به  خبر  منطقه  این  محدوده  در  شهرداری های 
گفت: از ابتدای سال جاری و پس از طی مراحل قانونی با اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با 
مراجع ذیربط و با حضور مسئولین شهرداری منطقه چهار و نمایندگانی از حراست، بازرسی، 
اجرائیات و اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری مشهد،۶ رأی قلع بنا در 
محدوده این منطقه اجرا شد.غالمی خاطرنشان کرد: احداث طبقه مازاد، پیشروی طولی 
و تبدیل کاربری پیلوت به مسکونی از اصلی ترین تخلفاتی بوده که منجر به اجرای آرای 
روز گذشته  در چند  که  بنایی  قلع  رأی  تازه ترین  به  آن ها شده است.وی  مورد  در  بنا  قلع 
اجرا شد، اشاره کرد و افزود: این رأی مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز با 4 واحد مسکونی 
در بولوار ابوریحان اجرا گردید و طی آن دو طبقه مازاد از این ملک با رعایت اصول ایمنی 
تخریب شد.شهردار منطقه چهار مشهد بر قاطعیت این منطقه در رفتار قانونی با متخلفان 
کیفیت  ارتقاء  شهروندان،  آسایش  و  امنیت  حفظ  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  ساختمانی 
سیمای بصری شهر، افزایش ساخت و سازهای اصولی و ضابطه مند از عمده ترین دالیلی 

است که شهرداری منطقه چهار را بر آن داشته تا با قاطعیت بیشتر بر روند ساختمان سازی 
براساس ضوابط در این منطقه نظارت داشته باشد.غالمی با تاکید بر اینکه طبق قانون، 
مالکان اراضی و امالک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از هرگونه تفکیک اراضی 
و اقدام به فعالیت ساختمانی از شهرداری مجوزهای الزم را اخذ نمایند، خاطرنشان کرد: 
در غیر این صورت شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی فاقد یا مغایر با پروانه احداث 
بنا، جلوگیری کند.وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه ساخت 
و ساز غیر قانونی در محدوده منطقه چهار شهرداری مشهد با شماره های 32151370 و 
از  به قرار گرفتن قسمتی  با توجه  3214539۶ تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است 
منطقه، موجب  این  و حریم  در محدوده  بایر  اراضی  منطقه چهار، وجود  در  حاشیه شهر 
شده، به منظور عدم توسعه حاشیه نشینی و گسترش شهر تمامی فعالیت های ساختمانی 
در حریم شهرداری منطقه چهار به صورت شبانه روزی نظارت می شود و طی شش ماهه 
برابر ماده صد قانون شهرداری ها و ماده 543 قانون  بنا  گذشته تعدادی زیادی رأی قلع 

مجازات اسالمی و بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها در حریم اجرا شده است.

خبر
از ابتدای سال جاری و با دستور مقام قضایی صورت گرفت؛

6 رأی قلع بنا در منطقه 4 شهرداری مشهد اجرا شد

سرویس درشهر
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بازیکن تیم فوتبال پدیده به عضویت باشگاه سایپا 
درآمد.

عبدالله حسینی مدافع فصل گذشته پدیده با 
عقد قراردادی 2 ساله، نارنجی پوشان تهرانی را در 

لیگ برتر فصل 97-98 همراهی خواهد کرد.

پدیده  گذشته  فصل  بازیکن  حسینی  عبدالله 
سایپا  عضویت  به  صادقی  ابراهیم  نظر  با  خراسان 
فصل  مهاجم  علیاری،  مجید  همچنین  درآمد. 
گذشته پارس جنوبی جم، پس از توافق با مسئوالن 

سایپا به جمع شاگردان ابراهیم صادقی ملحق شد.

تیم  گذشته  فصل  مدافع  محمدی فر،  سعید 
فوتبال پارس جنوبی جم و کمال الدین نیک خوی 
مدافع فصل گذشته شاهین شهرداری بوشهر دیگر 
تیم  به  ساله  دو  قراردادی  با  که  هستند  بازیکنانی 

فوتبال سایپا پیوسته اند.

جدید  سرپرست  عنوان  به  محسنیان  جواد 
هیات تکواندو خراسان رضوی منصوب شد.

پوالدگر  محمد  سید  سوی  از  حکمی  طی 
جواد  ایران،  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
تکواندو  هیئت  سرپرست  عنوان  به  را  محسنیان 

خراسان رضوی منصوب شد.

هیئت  در  عضویت  محسنیان،  سابقه  در 
تکواندو خراسان رضوی در دوران  رییسه هیات 
ریاست  و  فاطمی نسب  محمدعلی  ریاست 

دیده می شود. تکواندو مشهد  هیئت 
پیش از این حسین زاده رییس هیات تکواندو 
خراسان رضوی بود. 1۶ نفر برای انتخابات آتی 

هیات تکواندو خراسان رضوی ثبت نام کرده اند 
برای استعالم و طی شدن  افراد  این  که اسامی 
شده است.  ارجاع  فدراسیون  به  اداری،  روال 
تکواندو  هیات  سابق  رییس  حسین زاده،  نام 
حضور  کاندیداها  میان  در  نیز  رضوی  خراسان 

دارد.

دو جودو کار خراسانی، یکشنبه 12 خرداد ماه 
برای حضور در اردوی مشترک، راهی آلمان شدند.

جودو  فدراسیون  مسئوالن  درخواست  از  پس 
آلمان و موافقت فدراسیون ایران، دو جودوکار رده 
سنی بزرگساالن و سه جودوکار رده سنی جوانان 

، یکشنبه 12 خرداد ماه برای برگزاری یک اردوی 
مشترک در شهر برلین، راهی آلمان شدند.

از  جدی  وحید  و  پرهیزگار  علی  اساس  براین 
محمد  مالیی،  سعید  همراه  به  رضوی  خراسان 
جودوکاری   5 باغچقی  قاسم  و  بریمانلو  محمدی 

مجید  همراه  به  فنی  کادر  تصمیم  با  که  هستند 
مشترک  تمرین  در  سرمربی  عنوان  به  زارعیان 
است؛  کنند.گفتنی  می  شرکت  ها  آلمانی  با 
اردوی  این  در  حضور  از  بعد  ایران  ورزشکاران 

مشترک 20 خرداد به کشورمان بازمی گردند.

مدارکی  به  استناد  با  تراکتورسازی  باشگاه 
بازیکن  چوچو،  حضور  بودن  قانونی  غیر  بر  دال 
تیم، خواستار  این  ترکیب  در  پدیده  نیکاراگوئه ای 
مالک  حمیداوی  اما  شده  بازی ها  نتایج  تغییر 

پدیده آن را فرافکنی تلقی کرده است. او ساعتی 
این  »از  نوشت:  و  کرد  منتشر  استوری  یک  پیش 
که تراکتورسازی عزیز آسیایی نشد من هم ناراحتم 
اما فرافکنی در عصر اینترنت و اطالعات آنالین و 

تراکتور  پرشور  هواداران  افکار  با  بازی  مستندات، 
است که زیبنده این باشگاه بزرگ نیست. به امید 
باشکوه  جشن  برگزاری  آماده  هم  با  امروز  از  خدا 

آسیایی شدن شهر خودرو می شویم.«

اخبار
مدافع فصل گذشته پديده سايپايی شد

سرپرست جديد هيات تكواندو استان معرفی شد

2 جودوکار خراسانی در اردوی آلمان

واکنش پديده شهر خودرو به ادعای تراکتورسازی

گفت وگو
توآی به زودی آسیایی می شود

طی  گفت:  رضوی  خراسان  کونگ فو  هیئت  رییس 
صحبت های مسئولین کمیته المپیک و وزارت ورزش با 
سرپرست فدراسیون کونگ فو در محل این فدراسیون، 
کارهای اولیه برای ثبت سیستم به نام توآی انجام شده تا 

این رشته به المپیک آسیایی اضافه شود.
قربان اعظمی، در خصوص برگزاری مسابقات جهانی 
کونگ فو در ایران اظهار کرد: قرار بر این بود که مسابقات 
جهانی کونگ فو با حضور بیش از 50 کشور، 23 فرودین 
ماه سال جاری در کیش برگزار شود، اما متاسفانه به دلیل 

وقوع سیل، به تعویق افتاد و احتماال شهریور برگزار شود.
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  فو  کونگ  هیئت  رئیس 
در مسابقات جهانی که در دو بخش آقایان و بانوان و در 
محمدی  نسرین  می شود،  برگزار  بزرگساالن  سنی  رده 
آورده است،  دست  به  را  حضور  جواز  رضوی  خراسان  از 
همچنین خراسان رضوی بیشترین نماینده را در بخش 

داوران این رقابت ها در اختیار دارد.
عنوان  نیز  هیئت  این  عملکرد  خصوص  در  اعظمی 
کرد: کالس داوری تخصصی در قسمت فرم و هنرهای 
نمایشی در اردیبهشت ماه برگزار شد، همچنین کالس 
برای  جاری  سال  تیرماه  در  درجه 2  داوری  و  مربیگری 

واجدین شرایط برگزار می شود.
کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد  خصوص  در  وی 
راستا  این  در  که  کردیم  برگزار  را  رقابتی  کرد:  تصریح 
تیم به صورت  از ماه رمضان در قالب 4  برتر بعد  نفرات 
لیگ، مسابقات دوره ای برگزار می کنند و در پایان نفراتی 
المپیاد  مسابقات  به  کنند  کسب  را  امتیاز  باالترین  که 

استعدادهای برتر در مرداد اعزام می شوند.
رئیس هیئت کونگ فو خراسان رضوی بیان کرد: با 
هماهنگی های صورت گرفته با فدراسیون، دو میزبانی 
در بخش  یکی  که  را خواهیم داشت  مسابقات کشوری 
بانوان برگزار خواهد بود. هزینه  آقایان و یکی در بخش 
با  رایزنی  حال  در  و  است  سنگین  بسیار  میزبانی ها 
فدراسیون جهت حل این موضوع هستیم چرا که درآمد 

هیئت بیشتر از محل برگزاری دوره های آموزشی است.
المپیاد  جهت  را  مبلغی  کل،  اداره  افزود:  وی 
استعدادهای برتر کشور به حساب هیئت واریز کرده و ما 
نیز بر همین اساس برای برنامه هایمان هزینه خواهیم کرد.

فو خراسان رضوی در خصوص  رئیس هیئت کونگ 
سرنوشت رشته توآی گفت: طی صحبت های مسئولین 
فدراسیون  سرپرست  با  ورزش  وزارت  و  المپیک  کمیته 
کونگ فو در محل این فدراسیون، کارهای اولیه برای ثبت 
سیستم به نام توآی انجام شده تا این رشته به المپیک 

آسیایی اضافه شود.
اعظمی ادامه داد: رشته توآی در کشورهای مختلف 
آسیایی فعال است و احتماال برای اضافه شدن به المپیک 

آسیایی مورد استقبال قرار می گیرد. 

فوتبال  )حتی  ایران  فوتبال  در  درگیری  روزها  این 
زنان!( حرف اول را می زند. شاهد بدترین درگیری ها و 
بزن بزن در کنار زمین هستیم که در رینگ های خونین 
نیز مثل آن را پیدا نمی کنیم. اتفاقی که جرم بازیکنان 
و مربی ها نیز در به وجود آمدن آن کم تر از تماشاگران 

نیست.
را  کشور  ورزش  چهره  بدجور  روزها  این  که  اتفاقی 
آن  در  که  کرده است، خشونت است؛ خشونتی  زشت 
جرم بازیکنان و مربی ها کم تر از تماشاگران نیست. آن 
مثل  زمین  کنار  در  داور  سوت  هر  واسطه  به  که  مربی 
هنرمند هالیوودی برخورد می کند، بازیکنی که به جای 
خطا  و  گرفتن  خطا  فکر  به  مدام  فوتبال،  روی  تمرکز 
کردن است، آن بازیکنی که مدت ها قبل از شروع بازی 
می گوید به شهر ما نیایید چون خون به پا می شود، آن 
مسؤولی که نمی تواند به درستی زمینه نظرات و ورود و 
خروج تماشاگر را کنترل کند و با خاطیان برخورد کند 
نیز به یک اندازه مقصر هستند. آیا فوتبال اینقدر مهم 
است که به خاطرش کسی هموطن خودش را بزند، کور 

کند و یا خودروی او را آتش بزند؟
اندازه  چه  تا  بازیکنان  و  مربی ها  راستا  این  در 
فرهنگ  هستند.  ورزشگاه ها  در  تلخ  اتفاقات  مقصر 
باخت اصطالحی است که در فوتبال اروپا زیاد شنیده 
و  بازیکن  شامل  تیم  یک  که  رفتاری  یعنی  می شود. 
نشان  که  می دهند  نشان  خود  از  باخت  از  بعد  مربی 
با ۶  مائوریسیو ساری  باشگاه است.  دهنده شخصیت 
در  سیتی  و  لیورپول  می بازد.  گواردیوال  سیتی  به  گل 
زیبایی  میخکوب  را  هواداران  همه  میلی متری  رقابت 
فوتبال می کنند ولی اعتراض و بلبشویی که در فوتبال 
ایران شاهد آن هستیم رخ نمی دهد. شاید بهتر است 
مربی های فوتبال ایران کمی روی "فرهنگ باخت" خود 
کار کنند تا شاهد انتقال این هیجانات کاذب به سمت 

هواداران نباشیم.
برتر  لیگ  در  دقیقه   180 منچسترسیتی  و  لیورپول 
برابر هم قرار گرفتند. هر دو تیم شایسته قهرمانی بودند 
و در نهایت سیتی با اختالف میلی متری و یک امتیازی 
قهرمان شد. کوچک ترین مشکلی نه بین هواداران و نه 
مربی ها  نیامد. چون  وجود  به  مربی ها  و  بازیکنان  بین 
و بازیکنان فقط به فوتبالی برنده شدن فکر می کنند و 
هیجانی  رفتار  کننده،  تحریک  مصاحبه های  به  دست 
دامن  بازی  زمین  در  درگیری  و  زمین  کنار  اعتراض  و 

نمی زنند تا این اتفاقات به هواداران سرایت کند.
   راه کارهای برای کاهش خشونت در ورزشگاه ها

خشن  و  هولیگان  هواداران  که  انگلیس  فوتبال  در 
آن در سراسر جهان معروف هستند، فاصله یک متری 

با زمین بازی دارند ولی هیچکدام از تماشاگران حتی 
در حساس ترین صحنه های بازی از صندلی خود بلند 
نمی شود. موضوع خیلی ساده است. تمام صندلی های 
دوربین های  و  است  شده  گذاری  شماره  ورزشگاه ها 
تماشاگری  که  صورتی  در  و  دارند  وجود  نیز  زیادی 
تخلفی انجام دهد و خللی در روند بازی ایجاد کند، به 
صورت مادام العمر از حضور در ورزشگاه ها محروم و با 
جریمه مالی سنگینی روبه رو می شود. همین نظارت و 
ابزار بازدارنده وقتی در فوتبال ایران وجود ندارد، باعث 
چاقوکشی،  شاهد  ایران  ورزشگاه های  در  تا  می شود 
در  شدید  توهین  و  درگیری  فیزیکی،  رساندن  آسیب 

زمین بازی شویم.
کنسرت  سینما،  سالن های  صندلی های  ایران  در 
عمل  این  ولی  است  شده  گذاری  شماره  اجتماعات  و 
بازی های  در  ندارد.  ایران هنوز وجود  فوتبال  در  ساده 
این بی نظمی و بل بشو خیلی شفاف تر خود  حساس 
بلیت  داشتن  با  هوادار  که  جایی  تا  می دهد  نشان  را 
پر  ورزشگاه  ظرفیت  چون  برود  ورزشگاه  به  نمی تواند 

شده است!
   برخورد نادرست با متخلفان

کمیته  و  ایران  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 

فصل  این  مرج  و  هرج  در  ذی ربط  نهادهای  و  اخالق 
محرومیت،  و  جریمه  از  استفاده  نبوده اند.  مقصر  کم 
از  جلوگیری  و  تخلف  برای  مناسب  اهرم  یک  همیشه 
دالیلی  به  بنا  ایران  فوتبال  در  ولی  است  بوده  اتفاقات 
که معلوم نیست و شاید برای آرام کردن فرد معترض از 
جریمه تعلیقی!! استفاده می شود. جریمه ای که به نظر 
می رسد تنها در فوتبال ایران شاهد آن بوده ایم. در تبریز 
دیگر  بازیکن  یک  و  می خورد  سیلی  ملی  تیم  کاپیتان 
ولی  یورش می برد  به سمت هوادار  او  از  برای حمایت 
جریمه ای در نظر گرفته نمی شود. در بازی پرسپولیس 
و سایپا درگیری و زد و خورد بازیکنان تا رختکن ادامه 
و  داوران  به  شدید  اعتراض های  دیگر  و  می کند  پیدا 
فحش و توهین های زننده به امری پیش پا افتاده تبدیل 
کاری  هر  سپاهان  و  پرسپولیس  بازی  در  است.  شده 
فکر کنید رخ می دهد. از حمله با گاز فلفل، آتش زدن 
خودرو، کتک کاری و ضرب و شتم، شکستن شیشه ها 
و صندلی آسیب رساندن به اماکن ورزشی رخ می دهد 
و این چرخه هم چنان ادامه دارد. سوال اینجاست چرا 
را  امنیت  و  نظم  که  کسانی  برای  سنگین  جریمه های 
نمی شود؟  اعمال  می برند  سوال  زیر  ورزشگاه ها  در 
چرا مربیان و بازیکنان خاطی با عدالت یکسان جریمه 

نمی شوند.
عنوان  به  درخشان  سابقه  آن  با  بوفون  جانلوئیجی 
ورزشکاری بااخالق در یک بازی کنترل خود را از دست 
این  با  شدت  به  یوفا  ولی  زد،  فریاد  داور  سر  بر  و  داد 
بازیکن برخورد کرد و او را 3 جلسه محروم کرد تا نشان 
بخواهد  یوفا  که  نمی شود  باعث  نیز  بوفون  حتی  دهد 

مراعات بازیکن را بکند.
داور  به  واکنش  همین  برای  پوچتینو  مائوریسیو 
تیمش  همراهی  از  جلسه  دو  برتر،  لیگ  در  مسابقه 
اگر  کنید  تصور  شد.  جریمه  پوند  هزار   10 و  محروم 
اتحادیه فوتبال انگلیس می خواست جریمه هایی برای 
لیگ ایران انجام دهد در هر مسابقه چند بار باید چنین 

جریمه ای اعمال می کرد.
   ورود فن آوری به لیگ ایران

و  حواشی  از  خیلی  بتواند  فن آوری  فقط  شاید 
درگیری های فوتبال ایران را کم کند که البته با توجه به 
نبود امکانات الزم در خیلی از ورزشگاه های ایران، این 
امر نیز فعالً منتفی است. فن آوری VAR یا خط دروازه 
در خیلی از موقعیت ها می تواند فشار را از روی داوران 

در لیگ ایران بردارد.
می توانند  داوران  کمیته  و  ایران  فوتبال  فدراسیون 

اشتباهات  شدن  کم  و  خودشان  کار  تسهیل  برای 
داوران، از این فن آوری در لیگ ایران استفاده کنند تا 
نشست های  در  ایران  برتر  لیگ  مربی های  اکثر  سوژه 
خبری کم شود. عالوه بر این فن آوری VAR می تواند 
و  شود  نیز  تیم ها  بین  بیش تر  عدالت  برقراری  باعث 
و  مربی ها  بین  زیاد  درگیری های  فضای  به  توجه  با 
بازیکنان، خرید این لوازم و اجرایی کردن آن از ملزومات 

فوتبال ایران است.
   فرهنگی که باید تغییر کند

وقت آن رسیده است که فرهنگ اعتراض در فوتبال 
این  چوب   2019 ملت های  جام  در  کند.  تغییر  ایران 
نشده  عبرت  درس  هنوز  ولی  خوردیم  را  غلط  فرهنگ 
است و هم چنان اعتراضات بی وقفه به داور، کمک داور 
تیم  در  را شاهد هستیم.  دروازه  داورهای پشت  و حتی 
ملی ایران نیز چند سالی است که شاهد چنین اتفاقاتی 
هستیم. برابر حتی یمن و عراق بازیکنان تیم ملی ایران 
در  طارمی  شدند.  درگیر  حریف  بازیکنان  با  جهت  بی 
بازی برابر چین که تکلیفش مشخص شده بود بی جهت 
اخطار گرفت و بازی با ژاپن را از دست داد و سر آخر معلوم 
نشد چرا بازیکنان ایرانی در بازی با ژاپن به یکباره بازی را 

رها کرده و به سمت داور حمله بردند.
   جمع بندی

در  خشونت  بر  گذار  تأثیر  عوامل  باید  مجموع  در 
مسابقات فوتبال را از چند جنبه بررسی کرد. بازیکنان 
و مربیان، هواداران و امکانات ورزشی. بازیکنان فوتبال 
در  دخالتی  نباید  و  دارند  کردن  بازی  فوتبال  وظیفه 
قضاوت داور مسابقه داشته باشند. در خیلی از جهات 
زمین  کنار  در  داور  به  کننده سرمربی  تحریک  حرکات 
هوادار  شده  باعث  که  است  بوده  مسابقه  زمین  و 
بازی های  از  خیلی  در  دهد.  دست  از  را  خود  کنترل 
شهرستان ها و حتی در بازی هایی نظیر داربی، هوادار 
برای اینکه بتواند صندلی خود را رزرو کند باید ساعت ها 
)10 تا حتی 15 ساعت( بدون هیچ امکانات در سرما 
و گرما منتظر باشد. همین امر خود شعله عصبانیت را 
در هوادار روشن می کند و با کوچک ترین اعتراضی در 
زمین بازی از طرف بازیکن و داور، سعی در خالی کردن 

خود می کند.
داربی  در  سیتی  گل  به  یونایتد  هواداران  واکنش     

منچستر
هستند  موظف  لیگ  سازمان  و  فوتبال  فدراسیون 
بلیت،  نحوه  در  تماشاگران  برای  را  حداقلی  امکانات 
همانند  که  طوری  کند.  ایجاد  سازماندهی  و  نظارت 
لیگ برتر انگلیس هیچ هواداری به خودش اجازه ندهد 

کوچک ترین خللی در روند بازی ایجاد کند.

ورزش با چاشنی خشونت؛ 

بی جنبه ها در ورزشگاه های ایران!

اعتقاد  کشورمان  نوجوانان  آزاد  کشتی  تیم  سرمربی  توکلیان،  امیر 
دارد، این روزها غیر از حاشیه و بداخالقی چیز دیگری در کشتی ایران 

دیده نمی شود.
برای شرکت در مسابقات  نوجوانان کشورمان  آزاد  تیم کشتی  اردوهای  مورد  در  توکلیان  امیر 
آسیایی اظهار داشت: تا 16 خرداد ماه اردوی جاری ما ادامه خواهد داشت و پس از آن نیز دو 
اردوی دیگر را در تهران پشت سر خواهیم گذاشت. مسابقات ما 15 و 16 تیر ماه در نورسلطان 

قزاقستان برگزار می شود.
وی در مورد زمان معرفی ملی پوشان تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان تأکید کرد: این کار را 
در اردوی آخر انجام می دهیم، یعنی 15 روز مانده به اعزام تیم. به هرشکل دیگر تورنمنتی باقی 

نمانده است که در آن شرکت کنیم و با همین روال پیش خواهیم رفت.
این روزهای کشتی خاطرنشان کرد:  به وضعیت  با اشاره  نایب قهرمان پیشین کشتی جهان 
و  حاشیه  از  غیر  که  روزها  این  آید.  وجود  به  کشتی  برای  است،  خیر  که  چیزی  هر  ان شاءالله 
بداخالقی چیز دیگری نمی بینیم. بهتر است گوش شکسته ها کنار هم جمع شوند و این آزمون را 

هم پشت سر بگذارند تا کشتی دوباره در مسیر خودش قرار بگیرد.

مدرس  و  مربي 
مي گوید  والیبال  بین المللي 
ایران  استارت  بهترین  شاهد 
هستیم.رضا  ملت ها،  لیگ  در  حضور  دوران  در 
والیبال  ملي  تیم  عملکرد  خصوص  در  مومني مقدم 
ایران در هفته نخست لیگ ملت هاي والیبال اظهار 
کرد: بهترین عملکرد ایران در دوران حضور در لیگ 
ملت ها را تا به اینجای کار شاهد هستیم و توانستیم 
سه بازي نخست را با پیروزي پشت سر بگذاریم. این 
نشان مي دهد که تیم  ملی به پختگي و تجربه کامل 
با اضافه شدن پوریا فیاضي  رسیده است.وي افزود: 
ترکیب  پازل  ملي،  تیم  دریافت  کننده هاي  جمع  به 
معروف،  کنار  در  همچنین  شد.  کامل  کوالکوویچ 
برخوردارند،  باالیي  تجربه  از  که  غفور  و  موسوي 

دریافت،  بخش  در  تا  شده  اضافه  جوان  حضرت پور 
خوبي  خیلي  عملکرد  اتفاقا  شود.  کامل  ملي  تیم 
هم در این بخش در هفته نخست داشتیم. شفیعي 
خوبي  عملکرد  آمدند،  زمین  به  بار  هر  نیز  مجرد  و 
خوبي  نتیجه  آتي  هفته هاي  در  امیدوارم  داشتند. 
بگیریم تا بتوانیم در مرحله نهایي که در آمریکا برگزار 
مي شود، حضور یابیم و جزو تیم هایي باشیم که روي 
سکو قرار مي گیرند.مربي و مدرس بین المللي والیبال 
خراسان با اشاره به سطح لیگ ملت هاي سال جاري 
گرچه  دارند.  متفاوتي  هدف گذاري  تیم ها  گفت: 
این مسابقات  در  بازیکنان جوانن  با  تیم ها  از  برخي 
مدال  کسب  براي  تیم ها  تمام  اما  یافته اند،  حضور 
مي جنگند. پس از لیگ ملت ها، انتخابي المپیك را 

در پیش  داریم که مهم ترین هدف تمام تیم هاست. 

حمید  اولیه  پیشنهاد  عزیزی  خداداد 
ایران  امید  فوتبال  تیم  هدایت  برای  استیلی 

را نپذیرفت.
استیلی  حمید  از  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  که  حالی  در 
ایران  امید  فوتبال  تیم  آینده سرمربی  روز  دو  یکی  تا طی  خواسته اند 
را  تیم  این  هدایت  اولیه  پیشنهاد  عزیزی  خداداد  کند،  مشخص  را 

نپذیرفت.
پیشنهاد  مستقیمًا  شنبه  روز  استیلی  حمید  گزارش،  این  بر  بنا 
هدایت این تیم را به خداداد عزیزی داد که ملی پوش سابق کشورمان 

این پیشنهاد را نپذیرفت.
خداداد  با  تاج  و  استیلی  دوستانه  رابطه  است  ممکن  هرچند 
عزیزی و برخی مصالح ملی در نهایت عزیزی را مجاب به پذیرفتن این 
پیشنهاد نماید، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، عزیزی از دادن پاسخ 

مثبت به استیلی امتناع ورزیده بود.

مربوط  حواله  نهایی  قیمت 
و  آسیایی  بازی های  پاداش  به 
مشخص  اندونزی   2018 پاراآسیایی 

شد.
جوانان  و  ورزش  وزارت  مسئوالن  مشرق،  گزارش  به 
جلسه ای را با روسای فدراسیون های ورزشی برگزار کردند تا 
با آنها درباره پاداش بازی های آسیایی و پاراآسیایی 2018 

اندونزی صحبت کنند.
به  رویداد  دو  این  پاداش  که  شد  اعالم  جلسه  این  در 
نیز  آزادی  بهار  سکه  هر  و  می شود  پرداخت  حواله  صورت 

به قیمت 3 میلیون تومان به ورزشکاران اهدا خواهد شد.
قبل از اعزام به این دو رویداد در سال 97 اعالم شد که 
 40 و   80  ،1۶0 ترتیب  به  برنز،  و  نقره  طال،  مدال آوران  به 

سکه اهدا می شود.

مومني مقدم: معروف مانند يك کامپيوتر عمل مي کنداين روزها غير از حاشيه چيزی در کشتی نمی بينيم پاسخ منفی خداداد عزيزی برای 
قبول سرمربيگری تيم ملی اميد

مبلغ حواله پاداش 
بازی های آسيايی 2018

دیدار  دو  برای  ویلموتس  مارک  که  فهرستی 
برگزیده،  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بعدی  دوستانه 
نشانه آشکار پایبندی او به دستاوردهایی است که 
حضورش  آخر  سال  سه  دو  در  کی روش  کارلوس 
در سمت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران داشت. 
و  ساله   50 مربی  این  که  نفره ای   25 جمع  از 
سوریه  مقابل  خرداد   16 مسابقه  برای  بلژیکی 
کره جنوبی  برابر  بازی 21 خردادماه  و  تهران  در 
یک  حتی  اســت،  خوانده  فــرا  رقیب  خــاک  در 
سابق  پرتغالی  سرمربی  که  ندارد  وجود  بازیکن 
و  باشد  نیاورده  روی  به وی  کارش  دوره  در  ایران 
هرچند اللهیار صیادمنش لژیونر جدید و ترکیه ای 
نظر  زیر  بازی  برای  چندانی  مجال  ایران  فوتبال 
کی روش نیافت و پیام نیازمند هم فقط در روزها 
و ماه های آخر در رادار دید و در حوزه  و هفته ها 
به  نیز  دو  این  اما  بود  گرفته  قرار  کی روش  کاری 
جمع پرشماری تعلق دارند که کی روش برایشان 
خواب های شیرین دیده بود و اگر در پست خود 
هم   201۹ آسیای  ملت های  جام  از  پس  و  ابقا 
ماندنی می شد، قطعًا پروبال بیشتری را به آن ها 

می داد.
کی روش  مردان  به  دادن  بها  در  ویلموتس  آیا 
را  او  بچه های  نباید  و  کرده  را طی  اشتباه  طریق 
دوباره فرا می خواند؟ آیا رویکرد این مربی پر شور 
و  منتظری  پژمان  مثل  مسن ترهایی  به  بلژیکی 
مسعود شجاعی که کوتاهترین آینده را در اردوی 
نمی آید  حساب  به  کردن  تلف  وقت  دارند،  ملی 
این دو مرد ۳5 ساله  آیا می توان تصور کرد که  و 
در  و  در ۳۸ سالگی خود  در جام جهانی 2022 

خود  سالگی   ۳۹ در   202۳ آسیا  ملت های  جام 
سوال های  این  پاسخ  بیایند؟  ملی  تیم  به کار  نیز 
بدیهی را باید به خود ویلموتس سپرد اما او شاید 
)و  ســال دار  و  سن  ــردان  م گونه  ایــن  دعــوت  از 
توقع حفظ خط های  فقط  پایان(  به خط  نزدیک 
در  را  ملی  تیم  تاکتیکی  زنجیره های  و  ارتباطی 
تا زمان  از آن ها می خواهد  و  کوتاه مدت داشته 
در  وی  به جای  امور  بر  کاملش  تسلط  و  آشنایی 
وسط میدان عمل کنند و بسان یک مربی تیم را 
برای او مدیریت نمایند و مهره های اصلی باشند 
که سایر نفرات تیم ملی به آن ها وصل می شوند 
و به واقع پیچ ها و ارکان و عوامل پایه ای تیم ملی 
قلت  سبب  به  ویلموتس  که  باشند  روزهایی  در 
خود  تیم  ارتباطی  خط های  با  ما  نزد  حضورش 

ناآشنا است.
حسن دیگر کارکردن با گروهی که کی روش در 
چهار پنج سال آخر از دوران زمامداری ۸ ساله اش 
با آن ها سروکله می زد این است که ویلموتس در 
می گذارد  پا  مسابقات  صحنه  به  گروهی  با  عمل 
برگزاری  و  تمرینات  انجام  در  تکرار  به  سبب  که 
یکدیگر  با  کامالً  اخیر  سالیان  طی  مسابقات 
اخت هستند و نیازی به تمریناتی ویژه یا کارهای 
ندارند.  هماهنگی  به  نیل  برای  اولیه  و  بدیهی 
پیش اش  هفته  مطبوعاتی  نشست  در  ویلموتس 
در تهران تأکید کرده بود که نمی گذارد تیم ملی 
لیگ  محصوالت  به  و  باشد  لژیونرها  تسخیر  در 
داخلی نیز بها می دهد و با وجود این به جز دژاگه 
و قدوس که نیمه مصدوم و نا آماده اند، هر لژیونر 
آشنای دیگری را فراخوانده  اما این نیز نقض عهد 

به  رویکرد  فلسفه  همان  راستای  در  بلکه  نیست 
را  هدف  این  و  می گنجد  قبلی  آشنای  مهره های 
تعقیب می کند که یوزها در دیدار با سوریه و کره 
جنوبی دچار ضررهای سنگین ناشی از ناشناخته 
بودن منتخبین با یکدیگر نشوند و بازی ها را برای 

ما به اصطالح »درآورند«.
با چنین دیدگاهی حتی فراخوان وحید امیری 
ترکیه  ترابزون  در  را  ثمری  کم  بسیار  فصل  که 
سپری کرده، معنا پیدا می کند و دعوت از سعید 
بد  آن قدرها  شاید  نیز  مصدوم  اغلب  عزت اللهی 
این  و  می رسد  نظر  به   نخست  نگاه  در  که  نباشد 
شامل علیرضا جهانبخش هم می شود که هیچ کار 
مهمی طی فصل نخست حضورش در لیگ برتر 
مهدی  عوض  در  ویلموتس  نداد.  انجام  انگلیس 
ترابی را دارد که این روزها در پرسپولیس دالوری 
در  که  می گیرد  بهره   محمدی  میالد  از  می کند، 
دفاع چپ همیشه خوب است، به احمد نوراللهی 
تکیه می کند که هر روز بهتر از قبل ظاهر می شود 
و البته به سردار آزمون چشم می دوزد که در یک 
زنیت  برای  کامل  فصل  یک  اندازه  به  فصل  نیم 
سن پترزبورگ روسیه گل زد. بله، ویلموتس پایش 

را روی یک جای سست نگذاشته است.

کی روش بچه های  برای  ویلموتس  شیرین  خواب   میدانخبر
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 رابطه ایران و آمریکا میانجی ناپذیر است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
دنبال  به  دولتش  در  تندرو  تیم  و  »ترامپ  که  این  بیان  با  اسالمی 
حقارت ملت ایران هستند«، گفت  که رابطه ایران و آمریکا میانجی 

ناپذیر است و شرایطی برای مذاکره هم فراهم نیست.
مقامات  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  پیشه  فالحت  الله  حشمت 
ایران،  ملت  علیه  کشور  این  جمهور  رئیس  خصوص  به  آمریکایی 
است  گرفته  قرار  افراطیون  فشار  تحت  شدت  به  ترامپ  کرد:  بیان 
و فکر می کند که شرایطی برای پیشبرد مناسبات افراطی اش علیه 
ایران فراهم کند. ترامپ و تیم تندروی آن نشان داده اند که به دنبال 
پذیرفتنی  ما  مردم  سوی  از  که  چیزی  هستند  ایران  ملت  حقارت 

نیست.
کرد:  خاطرنشان  خود،  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
نخست وزیر عراق هم در دیدار و گفت وگو با مایک پمپئو، تاکید کرد 
مرحله  این  به  اگر  که  دارند  دفاع  برای  کامل  آمادگی  ایرانی ها  که 
برسد، آمریکا پیروز نخواهد شد. پس هیچ گاه فضا را به سمت جنگ 
پیش نبرید. بهتر است که آمریکایی ها این توصیه را جدی بگیرند 
کما اینکه ما هم معتقدیم که این حرف ها برای ایجاد فضای روانی 
است.فالحت پیشه تاکید کرد که اظهارات ترامپ در توهین به ملت 
ایران ناشی از عصبانیتش است و از بسیاری از ضرب االجل ها برای 
ایرانیان  حتی  و  نشدند  تسلیم  ایران  ملت  اما  می گذرد  ایران  ملت 
خود را با شرایط جدید وفق دادند و به دستاوردهایی هم دست پیدا 
رونق  و  ایران  نفتی  غیر  برابر شدن صادرات  دو  آن  نمونه  کرده اند. 
تولید است. البته که ضعف هایی نیز وجود دارد، ولی نتیجه نهایی 
کمیسیون  است.رئیس  ناراحت  شرایط  این  از  ترامپ  که  است  آن 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
رفت و آمد برخی از مقامات کشورها به ایران، یادآور شد: نمایندگان 
درجه  در  چون  آیند  می  ایران  به  میانجی گری  برای  کشورها  این 
می دانند  آنها  هستند.  خودشان  کشورهای  و  منطقه  نگران  اول 
در  به صورت طبیعی سعی  فراگیر می شود پس  تنش  که هر گونه 

میانجیگری دارند.
وی خاطرنشان کرد: البته معتقد هستم که رابطه ایران و آمریکا 
آمریکا  نظرات  اختالف  و  مسائل  از  بسیاری  است.  ناپذیر  میانجی 
شرایط  اما  ندارد،  وجود  مذاکره  برای  هم  تابویی  و  است  مشخص 
حرکت  واقعی  غیر  شرایط  در  آمریکایی ها  نیست.  فراهم  مذاکره 
رو  کنونی  شرایط  در  را  واقعی شان  تصمیم  ایرانیان  لذا  می کنند، 
فضای  وارد  و  کنند  رها  را  روانی  شرایط  این  وقتی  پس  نمی کنند. 

واقعی شوند تصمیمات دیگری اتخاذ می شود./ ایسنا

 محکومیت مدیرعامل سابق فرودگاه همدان
ارتشاء  جرم  به  و  همدان  استان  کل  بازرسی  بازرسان  تالش  با 

مدیرعامل سابق فرودگاه همدان به 10 سال حبس محکوم شد.
احکام  همدان،  استان  کل  بازرسی  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  باند  و پیمانکار پروژه  قطعی مدیرعامل سابق فرودگاه همدان 

در  تدلیس  ریالی   9.500.000.000 پرونده  جریان  در  فرودگاه 
معامالت این فرودگاه صادر شد.بازرسان بازرسی کل استان همدان 
باند  بهسازی  و  تطویل  پروژه  از  فوق العاده  بازرسی  یک  جریان  در 
حاکی  که  یافتند  دست  اسنادی  به   ،95 سال  در  همدان  فرودگاه 
از وقوع فساد در این پروژه بود و بر همین اساس پرونده متخلفان 
به مراجع ذی صالح ارسال شد.اخیرًا شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر 
را صادر کرد  دادگستری کل استان همدان رأی قطعی محکومان 
در  تدلیس  اتهام  به  همدان  فرودگاه  وقت  مدیر  اساس،  این  بر  که 
معامالت فرودگاه همدان به مبلغ 9.500.000.000 ریال، محکوم 
به تحمل 5 سال حبس تعزیری درجه 5 و به اتهام ارتشاء به مبلغ 
700.000.000 ریال، به تحمل 10 سال حبس تعزیری درجه 4 
ریال محکوم شده است. به مبلغ 700.000.000  و جزای نقدی 
همچنین دیگر متهم پرونده، پیمانکار پروژه باند فرودگاه همدان به 
اتهام پرداخت رشوه با اعمال دو درجه تخفیف نسبت به رأی دادگاه 
به تحمل 100 روز حبس محکوم شد.پرونده تخلفات دیگر  بدوی 
متهمان این پرونده نیز به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارکنان وزارت راه و شهرسازی ارسال شد که آرای آن ها نیز صادر 

شده است.

 آماده گفت وگو »بدون پیش شرط« با ایران هستیم
در حالی که دولت دونالد ترامپ همچنان در چهارچوب سیاست 
و  اقتصادی  فشار های  تشدید  برای  تالش  به  حداکثری،  فشار 
سیاسی بر ایران ادامه می دهد، مقامات ارشد این کشور، هرازگاهی 
تازه ترین  در  می گویند.  سخن  ایران  با  گفت وگو  برای  آمادگی  از 
مورد از این دست، وزیر خارجه آمریکا مدعی شده، کشورش آماده 
گفت وگوی بدون پیش شرط با ایران است؛ البته در صورتی که ایران 
دونالد  دولت  که  حالی  کند.در  رفتار  نرمال«  کشور  یک  »همچون 
ترامپ همچنان در چهارچوب سیاست فشار حداکثری، به تالش 
برای تشدید فشار های اقتصادی و سیاسی بر ایران ادامه می دهد، 
با  گفت وگو  برای  آمادگی  از  هرازگاهی  کشور،  این  ارشد  مقامات 
ایران سخن می گویند. در تازه ترین مورد از این دست، وزیر خارجه 
آمریکا مدعی شده، کشورش آماده گفت وگوی بدون پیش شرط با 
آمریکا  پامپئو، وزیر خارجه  ایران است.به گزارش »رویترز«، مایک 
ِبرن، مدعی  با وزیر خارجه سوئیس در  در نشست خبری مشترک 
البته  است.  ایران  با  گفت وگو  آماده  شرط  پیش  بدون  آمریکا  شد: 
یک  »همچون  ایران  که  ببیند  باید  نخست  آمریکا  داد:  ادامه  وی 
با  را  پامپئو  اظهارات  خبرگزاری،  کند.این  می  رفتار  نرمال«  کشور 
سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران مرتبط دانسته که 
امکان  با احترام رفتار کند،  آمریکا  بود، در صورتی که  اشاره کرده 
به  ایران  ورود  و در عین حال،  دارد  میان دو کشور وجود  گفت وگو 
بود.پامپئو  کرده  رد  را  فشار  شرایط  در  آمریکا  با  گفت وگو  نوع  هر 
این اظهارات را پس از دیدار با ایگانزیو کاسیس، همتای سوئیسی 
است. کرده  بیان  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  جریان  در  و  خود 

احتمال  درباره  گمانه زنی هایی  اخیر،  هفته های  در  است،  گفتنی 

عمل  ایران  در  آمریکا  منافع  حافظ  عنوان  به  که  ـ  سوئیس  تالش 
شده  مطرح  واشنگتن  و  تهران  بین  میانجی گری  برای  ـ  می کند 
را  پامپئو  اظهارات  از  کامل تری  نسخه  که  بود.»آسوشیتدپرس« 
منتشر کرده، به نقل از وزیر خارجه آمریکا می نویسد: »آمریکا آماده 
ما  است.  پیش شرطی  هیچ  بدون  ایران  با  گفت وگو  به  شدن  وارد 
آماده ایم که دور یک میز بنشینیم«. وی در عین حال اظهار داشته: 
جمهوری  شریرانه  اقدامات  با  اساسی  مقابله  برای  آمریکا  »تالش 

اسالمی، این نیروی انقالبی، ادامه پیدا خواهد کرد«.

 کواکبیان: اقدام شهردار اسبق تهران قابل دفاع 
نیست

همسر  قتل  ماجرای  به  اشاره  با  مردم ساالری  حزب  دبیرکل 
شهردار پیشین تهران، گفت: اقدام شهردار اسبق تهران قابل دفاع 
ناجوانمردانه  نیز  رسانه ها  برخی  و  صدا و سیما  عملکرد  اما  نیست، 
در  تهران  مردم  نماینده  کواکبیان  مصطفی  است.  ضداخالق  و 
مجلس شورای اسالمی در مراسم افطاری تشکل مردمی معتمدان 
 17 و   1۶ مناطق  مردم  مختلف  اقشار  از  جمعی  که  تهران  جنوب 
حضور  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  نیز  و  تهران  شهرداری   19 و 
داشتند با اشاره به ضرورت حفظ دستاورد های ماه مبارک رمضان 
جامعه  ضعیف  اقشار  ویژه  به  مردم  عامه  مطالبات  به  رسیدگی  بر 
تأکید کرد.وی با اشاره به عظمت ماه مبارک رمضان که در آن حتی 
خواب روزه دار عبادت و نفس او تسبیح محسوب شده و قرائت هر 
یک آیه قرآن در این ماه همانند ختم قرآن در غیر از این ماه است، 
اظهار امیدواری کرد که ذخیره معنوی این ماه بتواند تا ماه رمضانی 
دیگر، موجبات تزکیه نفس و تقویت تقوای ستیز را در همه روزه داران 

فراهم سازد و صرفا اکتفا به تقوای پرهیز نباشد.
و  سیاست  عرصه  کرد:  اضافه  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اجتماع و مورد توجه مردم قرار گرفتن در فرهنگ و آموزه های دینی 
ما ملزوماتی می طلبد که درصورت عدم رعایت آن همه خوبی های 
حتما  اینکه  بر  تأکید  با  می شود.کواکبیان  کشیده  تباهی  به  افراد 
»تقوای ستیز« و »صیانت نفس« برای سیاستمداران بسیار واجب تر 
شهردار  مخالفان  می گویند  برخی  گفت:  است،  معمولی  اقشار  از 
مالی شهردار سابق  از فساد  ایشان  افشاگری  از  تهران پس  اسبق 
اصطالح  به  و  بودند  گذاشته  دام  وی  برای  و  کرده  برنامه ریزی 
پرستویی را به کار گرفته بودند؛ بنده می گویم بر فرض صحت این 
از اول می بایست در این دام  ادعا، سؤال این است که چرا ایشان 
به کارگیری  آیا  باشد،  نداشته  وجود  آشیانه ای  اگر  راستی  بیفتد؟! 
پرستو امکانپذیر است؟! لذا همه ما از خداوند باید عاقبت بخیری 
اینکه  بر  تأکید  با  مردم ساالری  حزب  بخواهیم.دبیرکل  را  خودمان 
هر چند اقدام شهردار اسبق تهران هرگز قابل دفاع نیست، گفت: 
ضداخالق  قطعا  هم  رسانه ها  برخی  و  صدا وسیما  عملکرد  البته 
موضوعاتی  چنین  که  است  آن  مسخره تر  است،  ناجوانمردانه  و 
نسبت  بخواهیم  اصالح طلب  جناح  یا  و  وزرا  همه  مثال  به   را 

دهیم.

توضیحات پگاه آهنگرانی درباره پیشنهاد کدخدایی
با  دیدارش  درباره  سینما  کارگردان  و  بازیگر  آهنگرانی  پگاه 

سخنگوی شورای نگهبان و ساخت یک فیلم مستند توضیح داد.
عباسعلی  با  دیدارش  درباره  یادداشتی   در  آهنگرانی  پگاه 
یکسالی  حدود  من  نوشت:  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
به وقایع  آن  از  است که درگیر ساخت مستندی هستم که بخشی 
ارتباط مثل همه مستند ها ممکن  و در همین  سال ٨٨ می پردازد 
موضوع  این  با  مرتبط  فرهنگی  یا  سیاسی  چهره  ده ها  با  است 
نگهبان هم یکی  باشم که سخنگوی محترم شورای  گفتگو داشته 
فیلم  این  در  و  کردند  لطف  کدخدائی  آقای  جناب  و  است  آنان  از 
جلوی دوربین ما قرار گرفتند که از ایشان بابت این همکاری تشکر 
می کنم، اما مسئله نظارت بر انتخابات آینده توسط من که از طرف 
ایشان مطرح شد، به گمانم صرفًا جهت ابراز حسن نیت بود و من 
آن را چندان جدی نگرفتم، چون حرفه من سینماست و عالوه به 
معرکه ای  چنین  در  ناظر  نقش  ایفای  به  عالقه ای  شخصًا  اینکه  بر 
ندارم، آن را چندان عملی هم نمی بینم، چون کاری را که احزاب و 
سازمان ها با تشکیالت و سازماندهی وسیع نتوانستد انجام دهند 
آمد، چگونه ممکن است  به وجود  آن  و حدیث در  و هزاران حرف 
امثال من به شکل فردی بتوانند، پس منطقی است که نباید این 
پیشنهاد بزرگوارانه را جدی تلقی کنیم و بهتر است هر کدام به کاری 

که بیشتر بلدیم، بپردازیم./ ایلنا

پلوسی از دور جدید تحقیقات علیه ترامپ خبر 
داد

طور  به  تحقیقات  کرد  اعالم  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس 
جدی درباره اقدامات رئیس جمهور این کشور دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پلوسی به دموکرات های ایالت 
و  جمهور  رئیس  درباره  را  سختی  تحقیقات  کنگره  گفت  کالیفرنیا 
از موافقت  این حال همچنان  با  ادامه خواهد داد،  سازمان ترامپ 

برای شروع استیضاح رئیس جمهور خودداری کرد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مجمع ساالنه حزب دموکرات 
کالیفرنیا با اشاره به گزارش نهایی رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت 
دادگستری آمریکا در خصوص مداخله ادعایی روسیه در انتخابات 
خصوص  در  ما  به  خود  گزارش  در  مولر  رابرت  گفت:   201۶ سال 
حمله به انتخابات و دموکراسی هشدار داد. چرا رئیس جمهور در 
برابر این حمالت از ما دفاع نمی کند؟ رئیس جمهور چه چیزی را 
به  حمله  از  جمهور  رئیس  استقبال  درباره  باید  ما  می کند؟  پنهان 

دموکراسی خود تحقیقات صورت دهیم.
پلوسی در پاسخ به فریادهای »استیضاح« »استیضاح« از سوی 
باید  او  که  شد  یادآور  ترامپ  درباره  تحقیقات  به  اشاره  با  حاضران 
عمومی  افکار  دادگاه  در  و  دادگاه  در  کنگره،  در  اقداماتش  برای 
پاسخگو باشد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود: ما حقایق را 

دنبال خواهیم کرد. ما بر حقیقت تاکید خواهیم داشت.
نمی خواهند  دموکرات  نمایندگان  کرد  اعالم  نیز  اخیرا  پلوسی 

فعال دونالد ترامپ را استیضاح کنند، اما او ظاهرا خودش می خواهد 
که استیضاح شود. نانسی پلوسی علت تمایل ترامپ به استیضاح 
را بدین صورت توضیح داد: فکر می کنم رئیس جمهور می خواهد 
خوب  شدن  استیضاح  که  می داند  او  کنیم.  استیضاحش  ما  که 
نیست، اما وجه مثبت ماجرا برای او این است که معتقد است که 
سنا او را تبرئه می کند.بیانیه اخیر رابرت مولر بار دیگر تب مباحثات 
درباره استیضاح ترامپ را باال برد. مولر چهارشنبه گذشته با حضور 
زمانی  »تا  گفت  خود  استعفای  اعالم  ضمن  دادگستری  وزارت  در 
که دونالد ترامپ در منصب ریاست جمهوری است نمی توانیم وی 
که  می کردیم  حاصل  اطمینان  اگر  کنیم.  جرم  ارتکاب  به  متهم  را 

رئیس جمهور مرتکب جرم نشده است آن را اعالم می کردیم.«

رأی اعتماد دولت به رئیس جدید سازمان مالیاتی
حجت  ریاست  به  که  یکشنبه  عصر  جلسه  در  وزیران  هیات 
االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، 
مالیاتی  امور  سازمان  جدید  رییس  عنوان  به  پارسا  امیدعلی  به 
ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  داد.به  اعتماد  رای  کشور 
جمهوری، رییس جمهوری در این جلسه، ضمن تبریک به آقای 
پارسا به عنوان رییس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، توسعه 
و  مالیاتی  فرار  پدیده  با  جدی  مقابله  مالیاتی،  پایه  گسترش  و 
نقش  داد.روحانی  قرار  تأکید  مورد  را  فرآیند ها  در  لزوم شفافیت 
اهمیت  با  را  کشور  اقتصادی  سالم  جریان  در  مالیاتی  نظام 
تولید  رابطه دو سویه رونق  مالیاتی،  دانست و گسترش فرهنگ 
سالمت  و  نفتی  درآمد های  به  دولت  بودجه  اتکای  کاهش  و 
سازمانی و مبارزه با فساد و بهبود سیستم الکترونیک مالیات را از 
اولویت های این سازمان ذکر کرد.گفتنی است آقای پارسا سابقه 
مدیریت در سازمان برنامه و بودجه کشور را در کارنامه داشته و 
است.هیأت  بوده  ایران  آمار  مرکز  ریاست  نیز  وی  سمت  آخرین 
وزیران در ادامه، از خدمات رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی 

کشور تقدیر کرد.

سکه 110 هزار تومان ارزان شد
بازار طال و سکه تهران در دومین روز هفته، با کاهش قیمت ها 
مواجه شد. روندی که به رغم ثبات نرخ جهانی، تحت تاثیر کاهش 
بهای ارز در بازار داخلی می باشد. هرچند داد و ستد همچنان در 
و سکه  دارد.بازار طال  قرار  اخیر  ماهه  بازار در کمترین سطح چند 
با کاهش قیمت ها مواجه شد. روندی  تهران در دومین روز هفته، 
بازار  در  ارز  بهای  تاثیر کاهش  نرخ جهانی، تحت  ثبات  به رغم  که 
بازار در کمترین  داخلی می باشد. هرچند داد و ستد همچنان در 
سطح چند ماهه اخیر قرار دارد.در معامالت دیروز یکشنبه دوازدهم 
به  بود.  قیمت ها  کاهش  شاهد  سکه  و  طال  بازار   ،98 خردادماه 
گونه ای که سکه امامی در کانال 4 میلیون و 500 هزار تومان جای 

گرفت و سکه یک گرمی نیز به یک میلیون تومان رسید.
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