
۴ ورزشگاه در خطر
 از دست دادن میزبانی 

لیگ برتر فوتبال
تیم ملی والیبال ایران که دومین حضورش در مرحله 
نهایی لیگ ملت ها را تجربه می کند امیدوار است این بار 
تاریخ سازی کند و برای نخستین بار یکی از سکوهای برتر 

را به خود اختصاص دهد....

در نشست هم اندیشی مدیران شهری و اعضای شورای 
شهرهای مشهد و طرقبه شاندیزمطرح شد:

 منازعات بین 
مشهد و طرقبه شاندیز

 در مسیر گفت و گو

تا آخر تیر حداقل یک بار از کارت 
سوخت استفاده کنید

لغوابالغ یک مدیر مدرسه
 در مشهد 

 پنهان کاری کشف آثار تاریخی
 ساخت هتلی را در مشهد 

متوقف کرد

گزارش ویژه 7

گزارش ویژه 6
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در این شماره می خوانیم

 »برجام« 
بازی بی برنده

 روز جمعه اعضای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( در آخرین تالش برای نجات این توافق 
در وین جلسه گرفتند. ایران، این جلسه را یک 
گام به جلو توصیف کرد، اما آن را کافی ندانست. 
سال  یک  از  پس  ایران  ماه،  اردیبهشت  اواسط 
صبر، به اعضای برجام دو ماه مهلت داد تا منافع 
اقتصادیش را تامین کنند. در غیر این صورت، 
اجرای برخی تعهدات کلیدی ایران ذیل برجام 
متوقف خواهد شد. حدود یک هفته دیگر، این 
اروپایی ها که احساس  پایان می رسد.  به  مهلت 
می کنند احتمال خروج تدریجی ایران از برجام 
جدی تر شده است، برای نجات توافق به تکاپو 
افتاده اند. حتی گزارش هایی درباره احتمال سفر 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، به ایران 
نیز منتشر شده است. با این حال، تالش 
اروپایی ها هنوز مقامات ایران را 

به استمرار پایبندی به برجام متقاعد نکرده است. 
سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، 
روز جمعه پس از حدودا چهار ساعت گفتگو با 
دیپلمات هایی از آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و 
چین در وین، به خبرنگاران گفت: »این )گفتگوها( 
و  نیست  کافی  )اما( هنوز  بود.  به جلو  گام  یک 
با  نمی کند.«عراقچی  برآورده  را  ایران  توقعات 
اشاره به تصمیم ایران برای متوقف کردن اجرای 
برخی محدودیت های هسته ای افزود: »تصمیم 
به کاهش تعهداتمان قبال در ایران اتخاذ شده بود 
و تا وقتی که توقعاتمان برآورد شود، این فرآیند را 
ادامه می دهیم. فکر نمی کنم پیشرفتی که امروز 
حاصل شد، برای متوقف کردن فرآیندمان کافی 

باشد. با این حال، در تهران تصمیم گیری 
خواهد شد.«

علیرغم ابهامات موجود به نظر می رسد که نه ایران قصد خروج از برجام 
را دارد و نه اروپا قصد باز گرداندن تحریم ها را خواهد داشت

استاندار خراسان رضوی:

اجازه نمی دهیم نتیجه استخراج 
معدن فقط یک گودال عمیق باشد

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  4  بخوانید

می کند: بررسی  را  کودکان  تربیتی  چالش  امروز  صبح 

کودکان  بین  تبعیض  ممنوعیت 

در صفحه 2 بخوانید

جوادی حصار : 

قهر سیاسی 
پذیرفتنی نیست

سه شنبه11تیر  1398 /0 28  شوال 1440 / سال سوم  
شماره 488 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 2 بخوانید
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جوادی حصار : قهر سیاسی پذیرفتنی نیست
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: مردم آموختند 
که در عرصه عمل سیاسی اشتباه ممکن است اما قهر به هیچ 
جوادی  محمدصادق  ایسنا،  گزارش  نیست.به  پذیرفتنی  وجه 
برای  اطالح طلب  رسانه های  ائتالف  اینکه  خصوص  در  حصار 
رای دهندگان،  و  سیاسی  جمعیت  بسیج  برای   98 انتخابات 
عنوان کرد: به نظر من این مساله امکان پذیر بوده، یعنی مهم تر 
از همه این است که خود مجموعه ها نسبت به شرایط عمومی 
نقایص  و  کمبودها  کاستی ها،  که  بدانند  و  شوند  توجیه  کشور 
این  اگر  است،  دالیلی  و  عوامل  چه  از  ناشی  کشور  در  موجود 
بازسازی  را  خود  دوباره  می توانند  گیرد،  صورت  درست  تحلیل 
حمایت های  از  متمایز  مجددا  را  اصالح طلبی  اردوگاه  و  کرده 
حصار  کنند.جوادی  بازسازی  دولت  از  نامتعارف  و  خاص 
ادامه داد: من تقریبا دو سال است که معتقدم ما باید حمایت 

منتقدانه از دولت داشته باشیم و دولت را نقد کنیم تا احساس 
هرکاری  می تواند  کردیم  حمایت  را  او  اینکه  دلیل  به  نکند 
حمایت  زیرا  کنیم  حمایت  او  از  باید  نقد  بر  عالوه  دهد.  انجام 
تمامیت خواه  و  اقتدارگرا  جریان های  نفوذ  برای  را  راه  دولت  از 
به ماهیت  را نسبت  نقد دولت جامعه  و  و تنگ می کند  مسدود 
قانون گرایی،  که  جریان  این  مقوم  عنصر  و  اصالح طلبانه  رفتار 
قانون  توازن  بدون  اجرای  و  سیاسی  نظر  و  عمل  در  شفافیت 
صورت  این  در  کرد:  خاطرنشان  می دارد.وی  نگه  زنده  است، 
اصالح طلبان  ماهیت  که  بود  خواهد  این  عمومی  احساس 
اگر  است.  اصالح طلبانه  و  قانون گرایانه  منتقدانه،  همچنان 
به  هرچه  مردم  من  نظر  به  بخورد  رقم  یکدیگر  کنار  اتفاق  این 
است  ممکن  و  شد  خواهند  فعال تر  شوند،  نزدیک تر  انتخابات 
باشد. هم  شاید  و  نباشد  قبل  اندازه  به  حضور  و  فعالیت  حجم 

جوادی حصار ادامه داد: هیچ کس در سال 96 تصور این حجم 
از شرکت کنندگان را نداشت اما زمانی که مردم احساس کردند 
بین شرایط مطلوب و شرایط تجربه شده نابسامان باید یکی را 
انتخاب کنند، تالششان را برای رسیدن به شرایط مطلوب انجام 
مردم  می دهند.  اهمیت  خود  سرنوشت  به  همچنان  و  دادند 
آموختند که در عرصه عمل سیاسی اشتباه ممکن است اما قهر 

به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بیان کرد: مردم باید 
انتخاب، روش و  یاد بگیرند که خطا در  تمرین و مبارزه کرده و 
البته  باشد،  راه جدید  آغاز  و می تواند  نیست  راه  پایان  گزینش 
این  غیر  در  باشد،  داده  رخ  خطا  این  که  است  صورتی  در  این 
می توانیم  بوده،  خوب  نسبی  صورت  به  گزینش  اگر  صورت 
برای تقویت این گزینش گری و برداشتن گام ها قوی تر و موثرتر 

تصمیمات مناسبی بگیریم.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: بنده اعتقادی به این 
حرف ندارم که برای انتخابات آینده یک شخصیت کاریزماتیک 
تعبیر  بد  را  آن  همه  و  زدند  حرفی  خاتمی  آقای  ندارد،  وجود 
می کنند. ایشان گفتند که اگر وضعیت به همین شکل پیش رود 
معلوم نیست که اگر ما هم از مردم طلب کنیم، بار دیگر استقبال 
کنند؛ این حرف نشان می دهد که ایشان نیز خود در این حرف 

تردید دارند.
تصریح  انتخابات  در  خاکستری  قشر  تاثیر  درخصوص  وی 
آن متفاوت  تناسب  و  کرد: قشر خاکستری همیشه وجود دارد 
بوده، یعنی هرچه ما انگیزه های اجتماعی را برای حضور باالتر 
انگیزه  هرچه  و  شده  فعال تر  خاکستری  جریان  این  برده ایم، 
داشته  کرده ایم، قشر خاکستری کنش کمتری  کم تر  را  حضور 

نمایش  شدت  به  مجازی  فضای  در  انگیزه ها  اکنون  است، 
ناامیدکننده ای بوده و تصور این است که بخش زیادی از مردم 
ناراضی در انتخابات شرکت نمی کنند اما اگر کل فضای مجازی 
ایران را از نظر علمی و آکادمیک در نظر بگیرید، متوجه خواهید 
شد جریان هایی که به عدم مشارکت، ناامیدی، یاس و پراکندگی 
تاثیرگذاری  نظر  از  توجهی  قابل  مجموعه  می زنند،  دامن 

نیستند. 
البته  کرد:  اضافه  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
منظور از این حرف نادیده گرفتن آنان نیست بلکه واقعیت این 
بیشتر  که  می شویم  متوجه  می کنیم  تحقیق  که  زمانی  است 
اطالعات آنان بی ریشه است و تحلیل هایی از مباحث نظری را 
بیان می کنند. این نظر من است و اینکه چقدر کارآمدی دارد و 

موثر خواهد بود، باید به آن توجه کرد.

 روز جمعه اعضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
جلسه  وین  در  توافق  این  نجات  برای  تالش  آخرین  در 
گرفتند. ایران، این جلسه را یک گام به جلو توصیف کرد، 
اما آن را کافی ندانست. اواسط اردیبهشت ماه، ایران پس از 
یک سال صبر، به اعضای برجام دو ماه مهلت داد تا منافع 
اقتصادیش را تامین کنند. در غیر این صورت، اجرای برخی 
تعهدات کلیدی ایران ذیل برجام متوقف خواهد شد. حدود 
یک هفته دیگر، این مهلت به پایان می رسد. اروپایی ها که 
احساس می کنند احتمال خروج تدریجی ایران از برجام 
جدی تر شده است، برای نجات توافق به تکاپو افتاده اند. 
ماکرون،  امانوئل  سفر  احتمال  درباره  گزارش هایی  حتی 
رئیس جمهور فرانسه، به ایران نیز منتشر شده است. با این 
استمرار  به  را  ایران  مقامات  هنوز  اروپایی ها  تالش  حال، 
پایبندی به برجام متقاعد نکرده است. سید عباس عراقچی، 
چهار  حدودا  از  پس  جمعه  روز  ایران،  خارجه  وزیر  معاون 
ساعت گفتگو با دیپلمات هایی از آلمان، بریتانیا، فرانسه، 
روسیه و چین در وین، به خبرنگاران گفت: »این )گفتگوها( 
یک گام به جلو بود. )اما( هنوز کافی نیست و توقعات ایران 
را برآورده نمی کند.«عراقچی با اشاره به تصمیم ایران برای 
متوقف کردن اجرای برخی محدودیت های هسته ای افزود: 
شده  اتخاذ  ایران  در  قبال  تعهداتمان  کاهش  به  »تصمیم 
بود و تا وقتی که توقعاتمان برآورد شود، این فرآیند را ادامه 
شد،  حاصل  امروز  که  پیشرفتی  نمی کنم  فکر  می دهیم. 
برای متوقف کردن فرآیندمان کافی باشد. با این حال، در 
تهران تصمیم گیری خواهد شد.«جلسه روز جمعه دو محور 

اصلی داشت: کشور های اروپایی بر »اجرای کامل و موثر« 
برجام تاکید کردند. در مقابل، ایران خواستار رفع تحریم ها و 
کاستن از اثرات منفی خروج آمریکا از برجام شد. اروپاپی ها، 
می دادند،  وعده  فقط  معموال  که  قبلی  جلسات  برخالف 
این بار به همتایان ایرانی گفتند اینستکس عملیاتی شد. 
از جلسه کمیسیون  اروپا، پس  سرویس سیاست خارجی 
آلمان  »فرانسه،  گفت:  بیانیه ای  صدور  با  برجام،  مشترک 
که  دادند  اطالع  جلسه(  )در  به شرکت کنندگان  بریتانیا  و 
اینستکس عملیاتی شده و برای همه اعضای اتحادیه اروپا 
فراهم شده است و لذا نخسیتن تراکنش ها در حال انجام 
ایرانی،  متناظر  نهاد  با  پیوسته  تکمیلی  همکاری  است. 
آن ها  گرفت.  خواهد  سرعت  بود،  شده  تاسیس  قبال  که 
)اروپایی ها( تایید کردند که برخی اعضای اتحادیه اروپا به 
اینستکس هستند.  به  پیوستن  عنوان سهامدار، در حال 
ایران است.  با  تجارت مشروع  این سازوکار تسهیل  هدف 
فعاالن  روی  به  اینستکس  گشودن  برای  همچنین  آن ها 
اقتصادی کشور های ثالث کار می کنند.«در ابتدا قرار بود 
هدف اصلی این سازوکار تسهیل فروش نفت ایران باشد. 
اما هنوز معلوم نیست که آیا اینستکس شامل فروش نفت 
می شود یا خیر. مقامات ایران بار ها به اروپایی ها گفته اند 
را تسهیل  آن  انتظار دارد که فروش نفت  اروپا  از  ایران  که 
کند. امری که اروپایی ها تاکنون از عهده آن برنیامده اند. 
ایرانی  مقام  یک  جمعه،  روز  جلسه  شروع  از  پیش  اندکی 
در  ایران  اصلی  درخواست  گفت:  غربی  رسانه های  به 
گفتگو های جمعه، استمرار فروش نفت در سطوح پیش از 
خروج واشنگتن از برجام است. درخواستی که هنوز مورد 
پذیرش اروپایی ها قرار نگرفته است. در واقع اگر قرار باشد 
به اقالم  اینستکس فروش نفت را شامل نشود و فقط  که 
غیرتحریمی محدود شود، فایده چندانی برای ایران نخواهد 

داشت. اساسا خود آمریکایی ها بار ها گفته اند که آن ها با 
تجارت موارد غیرتحیمی نظیر دارو و غذا مخالفتی ندارند و 
حتی تالش کردند برای تسیهل چنین تجارتی در سوئیس 
کانال تجاری جداگانه ای تاسیس کنند. هر چند که به دلیل 

شرایط پیچیده تحریمی، چنین کانالی عمال تاسیس نشد.
سازوکار  اندازی  راه  ایران  بلندپایه  دیپلمات های 
ناکافی  اقدامی  را  نفت  فروش  تهسیل  بدون  اینستکس 
»برای  کرد:  تصریح  عراقچی  رابطه،  همین  در  دانستند. 
اروپایی ها  شود،  واقع  مفید  ایران  برای  اینستکس  اینکه 
بایستی نفت بخرند یا برای این سازوکار خطوط اعتباری در 
نظر گیرند. در غیر این صورت، اینستکس شبیه )چیزی( 
نیست که ما یا آن ها انتظار داشتیم«مجید تخت روانچی، 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل، نیز گفته است وضعیت 
فعلی سازوکار اینستکس کافی نیست و این سازوکار بدون 
پول، مانند خودرویی زیبایی می ماند که سوخت ندارد. این 
بیش  نمی تواند  دیگر  ایران  کرد  اعالم  همچنین  دیپلمات 
از این، صبر کند. واضح است که نتایج نشست کمیسیون 
مشترک برجام در وین، که از آن به عنوان »آخرین تالش« 
برای حفظ برجام یاد می شود، نتوانسته است مقامات ایران را 
به اجرای همه تعهدات هسته ای متقاعد کند. یک منبع آگاه 
ایرانی با بیان اینکه نشست وین »با خواسته های به حق ایران 
از برجام فاصله زیادی داشته و نتوانسته مطالبات ما را برآورده 
سازد« گفت:»تصمیم قطعی جمهوری اسالمی ایران این 
است که اقدامات خود در کاهش تعهدات برجامیش را ادامه 
دهد و در این مسیر در اولین اقدام به زودی از سقف ذخایر 
300 کیلو اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد.«رسانه های 
محافظه کار ایران نیز مواضع انتقادی در پیش گرفتند. خط 
مشترک این رسانه ها تشکیک در کارآمدی اینستکس و تاکید 
روزنامه  بود.  ایران  هسته ای  تعهدات  برخی  تعلیق  لزوم  بر 

با بیان اینکه »اینستکس، پروژه مهار ایران«  فرهیختگان، 
است، نوشت: »اینستکس با حداقل خواسته های ایران از 
اروپا هم فاصله معناداری دارد.«فرهیختگان نوشت: »دالیل 
فراوانی وجود دارد که راه اندازی سامانه اروپایی که امروز نام 
INSTEX به خود گرفته، نه  تنها تامین کننده منافع ایران 
برای عقب راندن  انحرافی  راه  و  بزرگ  فریب  نیست که یک 
تهران است، لذا به هیچ عنوان نباید از سوی مسئوالن دولتی 
به عنوان یک دستاورد تلقی شود.«فارغ از موضع گیری های 
از  ایران  غیررسمی رسانه های محافظه کار، احتمال خروج 
برجام کم است. با این حال، نباید تصور کرد که با عملیاتی 
هسته ای  اولتیماتوم  از  یکباره  به  ایران  اینستکس،  شدن 
خود عقب نشینی کرده است. اظهارات مقامات ایران نشان 
می دهد آن ها ابتکار عمل حساب شده ای را در دستور کار 
خود قرار داده اند. دیپلمات های ایران مکررا تاکید می کنند 
که کاهش تعهدات ایران، امری بازگشت پذیر است. به این 
معنا که هر گاه اروپا مطالبات اقتصادی ایران را برآورده کند، 
ایران تعهدات تعلیق شده را مجددا اجرا خواهد کرد. ظاهرا 
هم اروپا و هم ایران این ابتکار عمل را به خوبی درک می کنند. 
هدف اروپا از راه اندازی اینستکس واضح است: ایجاد شک 
تعهدات  برداشتن گام دوم کاهش  ایران درباره  تردید در  و 
هسته ای. ظاهرا برخی مقامات ایران دچار چنین تردیدی 
شده اند. حشمت الله فالحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، در صفحه توئیتر خود 
اثر  که  سازوکاری  داد.  فرصت  اینستکس  به  »باید  نوشت: 
سیاسی آن برای گذر از دام افراطیون مهمتر از گشایش های 
اقتصادی آن است.«،اما حتی اگر ایران به رغم راه اندازی 
است  بعید  بردارد،  را  تعهدات  کاهش  دوم  گام  اینستکس 
که اروپا فورا به بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران 
اقدام کند. دلیل این امر دو چیز است: اوال تعهداتی که ایران 

تعلیق کرده است، اگر چه عمال به زودی به نقض برجام منجر 
خواهند شد، اما به ماهیت و هدف اصلی توافق هسته ای 
خللی وارد نخواهند کرد. ایران گفته است به زودی از سقف 
300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3.67 درصدی عبور خواهد 
کرد. درست است که طبق برجام، ایران نمی تواند بیشتر از 
300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3.67 درصدی نگهداری 
این  با  اورانیوم  نوع  این  از  ایران  اگر ذخایر  ولی حتی  کند 
درصد غنی سازی تا حدودی باالتر از سقف مجاز برود، باز هم 
این امر با هدف اصلی برجام از دیدگاه اروپا )یعنی جلوگیری 
از ساخت بمب اتمی توسط ایران( منافاتی ندارد. نمی توان 
ساخت.  بمب  دارد،  پایینی  درصد  چنین  که  اورانیومی  با 
البته این بدین معنا نیست که اروپا به نقض محدودیت های 
برجام توسط ایران اهمیتی نمی دهد بلکه اروپا می داند که 
این نقض جزئی می تواند برگشت پذیر باشد. به همین دلیل، 
حتی اگر ایران اندکی از برجام تخطی کند، به احتمال زیاد، 
اروپا، قبل از فروپاشی کامل برجام، تالش خواهد کرد ایران را 
به اجرای دوباره کامل این توافق ترغیب کند. ثانیا، آژانس بین 
المللی انرژی اتمی از اقدامات هسته ای ایران آگاه است. 
نگهداری ذخایر  به  ایران محدودیت های مربوط  اگر  حتی 
اورانیوم غنی شده و آب سنگین را نقض کند، اروپا از طریق 
آژانس مطلع خواهد شد که ذخایر ایران چقدر است. تا وقتی 
به مرحله  ایران  اورانیوم غنی شده و آب سنگین  که ذخایر 

به اجرای کامل  ایران  بازگشت  امید  به  اروپا  هشدار نرسد، 
برجام، احتماال با اقدامات هسته ای ایران کنار خواهد آمد. 
مقامات ایران این معادله را می دانند. از این رو، می خواهند 
تعهدات  بر کاهش  تاکید  با  و  برجام  کامل  فروپاشی  بدون 
ایران  اقتصادی  خسارت های  جبران  به  را  اروپا  هسته ای، 
وادار کنند. ایران می داند که اروپا حاضر نیست به خاطر یک 
نقض جزئی برجام توسط ایران، کل توافق را رها کند. البته 
اروپایی ها، ضمن تاکید بر لزوم اجرای کامل برجام توسط 
ایران، تلویحا تهدید کرده اند که نقض این توافق ممکن است 
به بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران منجر شود. 
اما ظاهرا مقامات ایران این هشدار را جدی نمی گیرند. یک 
و  به رسانه های غربی در وین گفت: »معتقدم  ایرانی  مقام 
فکر می کنم که اروپایی ها به اندازه کافی عاقل هستند که 
به خاطر چیزی که به سادگی بازگشت پذیر است، توافق را 
از بین نبرند.«ایران و اروپا هر دو بازی وسوسه انگیزی را آغاز 
کرده اند که برای مدتی ادامه خواهد داشت. ایران با مطرح 
کردن مقوله بازگشت پذیری، اروپا را به زنده ماندن برجام، اغوا 
کرده است. در مقابل، اروپایی ها هم با راه اندازی اینستکس، 
تالش می کنند بدون اینکه واقعا تحریم های آمریکایی علیه 
ایران را دور بزنند، ایران را به جبران خسارت های اقتصادیش 
امیدوار کنند. باید منتظر ماند و دید که نهایتا چه کسی در 

این بازی برنده خواهد شد.

 »برجام« بازی بی برنده
علیرغم ابهامات موجود به نظر می رسد که نه ایران قصد خروج از برجام را دارد و نه اروپا قصد باز گرداندن تحریم ها را خواهد داشت

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

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات   139860306021000294 شماره  رای  برابر 
تصرفات  بردسکن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
ملی  کد   76 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  محمدی  علی  اله  ولی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فرعی   1288 پالک  مترمربع   192 مساحت  به  ساختمان  باب  دریک  بردسکن  از  صادره   5729458606
از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای عبدالرضا مشیری  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می 
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: 1398/4/11، نوبت دوم : 1398/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

****************************************************
512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده 13  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760306012003645 شماره  برابررای 
مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
بالمعارض متقاضی اقای هادی مرادیان فرزند علی بشماره شناسنامه 480 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 584/49 مترمربع از پالک 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
به آدرس شهرک صنعتی بلوار کار آفرینان خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق فرمان محرزگردیده 
اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس  اداره  این  به  اعتراض خودرا  دوماه 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
نوبت دوم:  اول: 1398/3/27،  انتشارنوبت  تاریخ   . اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 

1398/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

***************************************************
 512/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306012003688 و 139860306012003689 هیات اول موضوع قانون 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد باقر مرادیان فرزند هادی بشماره شناسنامه 3977 
عیسی  فرزند  جعفری  دربان  سمیرا  و  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  کاشمر  از  صادره 
به شماره شناسنامه 13225 صادره کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
خیابان  آدرس  به  کاشمر  شهر  یک  بخش  در  واقع  اصلی   2106 الی   2103 پالک  از  مترمربع   273/60
به منظوراطالع  لذا  مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است  از مالک رسمی  15 خرداد 14 خریداری 
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 
رابه مراجع  اعتراض، دادخواست خود  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/27، نوبت دوم: 1398/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139860306271000833 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد صاحبی خادر فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 1086 صادره 
از مشهد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212 مترمربع قسمتی از پالک  7614 فرعی از 3 اصلی 
بخش 9 واقع در عبدالمطلب 22 نکاح 15 پالک 12 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 
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 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1633 تاریخ انتشارنوبت اول: 

98/3/27 ، نوبت دوم: 98/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

**********************************************************************
511/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

قانون  موضوع  اول  هیات   1397/11/29 مورخ   139760306271004273 شماره  برابررای 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا سید زاده دلوئی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 656 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/71 
مترمربع قسمتی از پالک 3982  فرعی از 12 اصلی بخش 9 مشهد واقع در  نبش علیمردانی 30 
داروخانه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 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 مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1635 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/27 ، نوبت دوم: 

98/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

*****************************************************************
511/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139860306271000604 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه علیزاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3198 صادره از مشهد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/40 مترمربع قسمتی از پالک 12 فرعی 
از 1 اصلی بخش 9 واقع در موسوی قوچانی 27 نبش آدینه 8 پالک 37/3 خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن غالمی 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1637 تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/3/27 ، نوبت دوم: 98/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

511/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139860306271000561 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
از مشهد در  اقای جواد میری فرزند محمد بشماره شناسنامه 345 صادره  مالکانه بالمعارض متقاضی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/40 مترمربع قسمتی از پالک 12 فرعی 
از 1 اصلی بخش 9 واقع در موسوی قوچانی 27 نبش آدینه 8 پالک 37/3 خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن غالمی 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1639 تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/3/27 ، نوبت دوم: 98/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

***********************************************************************
511/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 139860306271000612 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اکبر صبور چنار فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1733 صادره از زاوین 
درششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 124/43 مترمربع قسمتی از پالک باقی مانده 71  اصلی 
بخش 9 واقع در خیابان گاز مسلم شمالی 15 پالک 479 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
قهار قلی میرزا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود 
ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است  مدت یک ماه 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1641 

تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/27 ، نوبت دوم: 98/4/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

*********************************************************************
512/9 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
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
برابر رای شماره 139860306012000660 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای علی طاهریان بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 46/55 مترمربع از پالک 1363 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس 
بهبودی غربی- نبش بهبودی 17 خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه طباطبایی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ،
انتشارنوبت اول: 98/4/11، نوبت  تاریخ  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

دوم : 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده 
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صادرات نساجی در بن بست تجهیزات

بازگشت تدریجی ارز به قیمت واقعی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه به روز نشدن تجهیزات 
نساجی مانع اساسی برای ورود به  بازار صادراتی  است،گفت: شکی 
نیست که دور زدن تحریم ها برای شرکت ها و کارخانجات داخلی 
نساجی هزینه بر بوده است.وحید گرمابی درباره وضعیت صنعت 
نساجی در کشور گفت: قبل از نتیجه گرایی  درباره  وضعیت صنعت 
نساجی  و ارتباط آن  با  حوزه  تولید در چرخه  اشتغال در کشور می 
بایست بررسی کرد، صنعت نساجی تا چه حدی به واردات و تحریم 

ها در مقوله تولید داخلی وابستگی دارد.
y  شکی نیست دور زدن تحریم ها برای شرکت ها و کارخانجات داخلی

هزینه بر بوده است
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
شکی نیست دور زدن تحریم ها برای شرکتها و کارخانجات داخلی 

هزینه بر بوده است تصریح کرد:  افزایش هزینه تولید از پیامد های 
وابسته بودن به تجهیزات خارجی است. 

y واردات  در زمان تحریم ها منفعت اقتصادی ندارد 
وی ادامه داد: واردات  در زمان تحریم ها منفعت اقتصادی ندارد 
بنابراین با توجه به گرانی ارز مشخص است صادرات بر واردات مقدم 
است و این در حالی است که با توجه به ظرفیت تولید فرش صنعتی 
و سنتی در کشورمان می توان به سادگی بسترهای صادرات فرش 
ایرانی را بهبود بخشید.  وی  با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک  
با سرمایه گذاری اندک  توان ایجاد اشتغال مولد  را به سادگی  در  
بر  عالوه  نساجی  صنایع  توسعه  کرد:  تصریح  دارد   اقتصاد  حوزه 
ایجاد ارزش افزوده باال، موجبات توسعه اقتصاد و ارتقای بهره وری 
آورد.گرمابی  می  فراهم  نیز  را  کشور  در  تولیدی  های  بخش  سایر 

افزود:  صنعت نساجی  در حوزه فرش دستبافت نیز آمیخته با هنر 
ایرانی است بنابراین با حمایت از تولید فرش ایرانی می توان نه تنها 
برای بسیاری افراد اشتغال پایدار به طریق مستقیم و غیر مستقیم   
ایجاد کرد بلکه می توان در کنار توسعه اشتغال برای بسیاری از افراد 

نیز ارز آوری ایجاد کرد.
y  به روز نشدن تجهیزات  نساجی مانع اساسی برای ورود به  بازار

صادراتی 
روز  به  اینکه  بیان  با  مجلس  ومعادن  صنایع  کمیسیون  عضو   
نشدن تجهیزات  صنعت نساجی مانع اساسی برای ورود به  بازار 
صادراتی است یادآورشد: شرکتهای  تولید کننده فرش با استفاده 
نهایت  و  در  به  فرصت  تبدیل  را  از ظرفیتهای داخلی، تحریم ها 

بازارهای صادراتی  در حوزه بین المللی  را کسب کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ارز 
در حال بازگشت به قیمت اصلی خود است و سایه سیاست از دالر، 
سکه و طال برداشته می شود.عزت الله یوسفیان مال عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کاهش قیمت ارز در هفته 
های اخیر، گفت: قیمت واقعی ارز با رخدادهای سیاسی تا قیمت 
کنونی افزایش یافته و تا مرز 18 هزار تومان هم رسیده است، اما با 
توجه به اینکه قیمت واقعی نبوده و مبنای اقتصادی نداشته دوباره 

روند کاهشی یافت.

y ارز رنگ و بوی سیاسی خود را باخته است
اسالمی،ادامه  شورای  مجلس  در  الریجان  و  آمل  مردم  نماینده 
داد: قیمت ارز به صورت ناگهانی و براساس مباحث سیاسی افزایش 
یا کنگره آمریکا در آن سوی  یافت و زمانی که فردی همانند ترامپ 
تاثیر  قیمت  در  کردند  می  مطرح  موضوعاتی  ایران  علیه   مرزهای 
می گذاشت و زمانی که این مباحث تمام می شد قیمت ارز به شرایط 
قبل باز می گذشت.یوسفیان مال با بیان اینکه در شرایط کنونی ارز 
رنگ و بوی سیاسی خود را باخته و سیاست دیگر تاثیر چندانی در 
تعیین قیمت ارز ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر ارز به سمت قیمت 

واقعی اقتصادی خود حرکت می کند و تمامی کارشناسان قیمت ارز را 
بین 7 تا 10 هزار تومان می دانند که براساس مبنای اقتصادی است.

y نوسانات قیمت ارز بر اساس مولفه های سیاسی جزیی است
ارز بر اساس مولفه های  اینکه نوسانات قیمت  به  با اشاره  وی 
می  باز  قبل  وضعیت  به  شرایط  بالفاصله  و  است  جزیی  سیاسی 
در  در حال حاضر  که  افرادی  برخی دالالن همانند  افزود:  گردد، 
محاکم قضایی محاکمه می شوند مطمئنا منافعی داشته و سربازان 
پیاده نظام دشمن هستند و ساکت ننشسته و با شرایط ثبات ارزی 

مقابله می کنند.

عدم  از  انتقاد  با  رضوی  خراسان  استاندار 
گفت:  معادن  پیرامون  مناطق  یافتگی  توسعه 
مسئولیت  به  باید  استان  معادن  برداران  بهره 
از  درصد  یک  و  کرده  عمل  خود  اجتماعی 
درآمدهای خود را برای توسعه و آبادانی محدوده 

اطراف معادن اختصاص دهند.
علی رضا رزم حسینی در جلسه شورای معادن 
استان که با حضور اعضا در محل دفتر استاندار 
برگزار شد، اظهار کرد: معادن خدادادی متعلق 
به آحاد جامعه بوده و بهره برداری از آن ها باید 

برای همگان منفعت داشته باشد. 
وی با بیان اینکه ایجاد معدن در هر منطقه ای 
باید باعث توسعه و آبادانی محدوده پیرامونی آن 
استخراج  نتیجه  دهیم  نمی  اجازه  افزود:  شود، 
نسل  برای  عمیق  گودال  یک  ایجاد  فقط  معدن 
های آینده باشد؛ هر معدنی که به بخش محیط 
زیست آسیب می رساند، باید بهره بردار آن برای 

جبران خسارات، درختکاری کند. 
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: از این 

و  دولتی  معادن  درآمدهای  از  درصد  یک  پس، 
گذاری  سیاست  مطابق  باید  خصوصی  بخش 
شورای معادن، صرف توسعه و آبادانی استان با 
اولویت مناطق پیرامونی معادن شود و مسئولیت 
احصاء این رقم برعهده سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خواهد بود. 

معادن  مالی  گردش  گفت:  ادامه  در  وی 
میلیارد  هزار   15 حدود  ساالنه  خواف  سنگان 
زیادی  بخش  که  داریم  اطمینان  و  است  تومان 
شود  می  خارج  رضوی  خراسان  از  مبلغ  این  از 
بانک  حساب  در  باید  مذکور  منابع  که  درحالی 
و  توسعه  صرف  و  گذاری  سپرده  استانی  های 

آبادانی این استان شود.
بزرگ  های  شرکت  کرد:  بیان  حسینی  رزم 
انتقال  به  نسبت  وقت  اسرع  در  باید  معدنی 
کرده  اقدام  استان  به  خود  بانکی  های  حساب 
و در بازه های زمانی مشخص، گزارشی از نحوه 
سپرده گذاری و هزینه کرد آن به شورای معادن 

استان ارائه کنند.
وی گفت: خراسان رضوی در حوزه اکتشافات 
افتادگی هایی  با عقب  معادن  از  برداری  بهره  و 
تصمیمات  باید  آن  برای جبران  و  است  رو  به  رو 

عملیاتی گرفته شود. 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
بروکراسی  با هدف حذف  استان  معادن  شورای 
کرد:  تصریح  است،  شده  تشکیل  اداری  های 
خود  ذاتی  وظایف  نباید  اجرایی  های  دستگاه 
و  دهند  قرار  استانی  شوراهای  دستورکار  در  را 
و  انتظار می رود مدیران استانی مطابق قوانین 
دستگاه  امور  پیگیر  دارند،  که  هایی  مسئولیت 

زیرمجموعه خود باشند.

اجازه نمی دهیم نتیجه استخراج معدن فقط یک گودال عمیق باشد

هواپیمایی آسمان
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خبر
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی وعده داد
تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار 

برای اجرای پروژه های عمران 
روستایی در خراسان رضوی

گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
پروژه  اجرای  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   10
رضوی  خراسان  در  روستایی  عمران  های 

تخصیص خواهد یافت.
علی رضا تابش در نشست مشترک مسئوالن 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با استاندار که در 
بنیاد  اظهار کرد:  برگزار شد،  استانداری  محل 
مسکن برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
خسارت  مسکونی  واحدهای  بازسازی  جهت 
آماده است  دیده در سیل فروردین ماه امسال 

و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
تسهیالت  پرداخت  زمینه  در  افزود:  وی 
بازسازی منازل خسارت دیده در مناطق سیل 
رضوی  خراسان  برای  ای  سهمیه  هیچ  زده، 
واحدهای  به همه  و  است  نشده  گرفته  نظر  در 
خواهد  پرداخت  تسهیالت  بازسازی،  نیازمند 

شد.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
وزیران،  هیئت  مصوبه  اساس  بر  کرد:  تصریح 
بازسازی  تسهیالت  فرع  و  اصل  بازپرداخت 
واحدهای مسکونی در مناطق سیل زده توسط 
سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین می شود. 
بازسازی  برای  مسکن  بنیاد  گفت:  وی 
در  سیل  وقوع  اثر  در  دیده  خسارت  واحدهای 
پرداخت  برای  ها  بانک  شدن  متقاعد  صورت 
 12 بالعوض  وام  الحسنه،  قرض  تسهیالت 
میلیون تومانی در مناطق شهری و 10 میلیون 
خواهد  پرداخت  روستایی  مناطق  در  تومان 

کرد.
منابع  تلفیق  ضرورت  به  اشاره  با  تابش 
عمران  های  پروژه  اجرای  برای  ملی  و  استانی 
اعتبار  تومان  میلیارد   10 افزود:  روستایی 
خراسان  در  ها  پروژه  این  شدن  عملیاتی  برای 
رضوی تخصیص خواهد یافت و انتظار می رود 
پیش  استانی  اعتبارات  از  هم  میزان  همین  به 

بینی شود. 
خراسان  استاندار  درخواست  درباره  وی 
ساماندهی  طرح  در  مشارکت  برای  رضوی 
طی  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  حاشیه 
نحوه  و  بررسی  را  موضوع  این  آینده  هفته  دو 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در طرح  مداخله 
مشهد  غیررسمی  های  سکونتگاه  ساماندهی 
این  ساکنان  برای  مسکونی  واحد  ساخت  و 

مناطق مشخص خواهیم کرد.

مشهد- تهران: روزانه 
شنبه ها : ساعت: 1700 و 2210 

يكشنبه ها : ساعت : 1830 
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210 
سه شنبه ها :ساعت:0800و  2100 

چهارشنبه ها : ساعت :0 183 و 2145 
پنج شنبه ها : ساعت: 1345 و 2210  

جمعه ها: ساعت: 1350 و 2210  
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 1130 

مشهد- يزد :روزانه  
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :  2015  
يكشنبه  ساعت: 1945( 

مشهد- نوشهر: شنبه ها ساعت :1310 يكشنبه 
ها و چهار شنبه ها  ساعت: 1430 ودوشنبه ها 

ساعت :1220 وپنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 
  0945 :

مشهد- اهواز: شنبه ساعت 1225 و دوشنبه و 
پنجشنبه ها: ساعت 1125 

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :1930 
چهارشنبه ها  ساعت: 1510 

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 
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خبر
پیش بینی 32هزار پایگاه اوقات فراغت در 

سطح کشور
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش گفت: 
در کل کشور حدود 32 هزار پایگاه اوقات فراغت با 35 رشته 

محوری پیش بینی کرده ایم.
دوشنبه  روز  صبح  کاظمی  علیرضا  ایسنا  گزارش  به 
تابستانی  فراغت  اوقات  پایگاه های  افتتاحیه  آیین  در 
دخترانه  دبیرستان  در  که  رضوی  خراسان  آموزش وپرورش 
فرزانگان فاتح برگزار شد، عنوان کرد: در کل کشور حدود 
32 هزار پایگاه اوقات فراغت با 35 رشته محوری پیش بینی 
این  برای  فرعی  برنامه ی  صدها  از  بیش  شاید  و  کرده ایم 
در  دانش آموزان  افزود:  شده است.وی  طراحی  برنامه ها 
هزار   32 این  در  ما  می بینید.  تربیت  و  تعلیم  ساعت   6
جذب  توانسته ایم  را  دانش آموز  میلیون   5 حدود  پایگاه 
کنیم. به دلیل اعتمادی که مردم به آموز ش وپروش دارند، 
کشور  اوقات فراغت  اصلی  کانون  همیشه  آموزش وپروش 
بوده است. این در شرایطی است که هیچ اعتباری در سطح 

کشور برای اوقات فراغت به اموزش وپرورش داده نمی شود.
اعتباری  هیچ  »بدون  اینکه  بیان  با  کاظمی 
می کند«،  جذب  را  دانش آموز  میلیون   5 آموزش وپرورش 
گفت: ما در عین حال با تمام داشته هایمان این امر را اداره 
می کنیم و چالش های زیادی در این حوزه داریم. طراحی یک 
برنامه جامع اوقات فراغت به گونه ای که دانش آموزان مانند 
هدایت تحصیلی که رشته را انتخاب می کند اوقات فراغت 
خود را بر اساس استعداد های درونی و سلیقه های خودشان 
انتخاب کنند، در دستور کار ما قرار دارد.معاون پرورشی و 
فرهنگی وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد: معتقدیم اوقات 
فراغت اهمیت و جایگاهش از برنامه های درسی اگر بیشتر 
نباشد کمتر نیست، اکثر دانش آموزان آن چیزی را که آینده 
اوقات  می کند  تامین  را  اجتماعی شان  سالمت  و  شغلی 
اجتماعی  سالمت  که  است  فراغت  اوقات  است.  فراغت 
حرفه  ارتباطی  مهارت های  می کند.  تضمین  را  دانش آموز 
شغلی و ارزش افزوده ای که برای توان مندی های خودش 
ایجاد می شود.کاظمی خاطر نشان کرد: ما نیاز به دو اقدام 
داریم، اول طراحی برنامه اوقات فراعت و دوم فرهنگ سازی 
و متوجه کردن اولیا داشن آموزان به اهمیت اوقات فراغت. 
ما با مطلوب های خودمان با برنامه های اوقات فراغت فاصله 
بسیار زیادی داریم و به دنبال تدوین این برنامه هستیم تا 
کرد:  تصریح  دهیم.وی  انجام  را  بیشتری  کارهای  بتوانیم 
تربیت  و  تعلیم  به فضای  ریاست جمهور هم  و  نگاه دولت 
همین است که توجه ویژه ای به مهارت آموزی داشته باشیم. 
یکی از مهم ترین دغدغه های کشور ما مهارت  و حرفه آموزی 
است. امیدورام بتوانیم با همت همکارانمان بنیان گذار این 
برنامه جامع باشیم و با توجه به تمام محدودیت ها با کمک 
اولیا این امکان را فراهم کنیم و استعدادهای دانش آموزان را 

در اوقات فراغت شکوفا کنیم.

رقابت در بین کودکان نقش پررنگی دارد بیشتر 
کودکان ممکن است در مقابل خواهر یا برادر خود 
این حسادت ممکن است  و  دچار حسادت شوند 
سوی  از  که  باشد  فرزندان  بین  تبعیض  دلیل  به 

والدین در خانواده صورت می گیرد.
رقابت و حسادتی که در بین فرزندان ایجاد می 
از  شود ریشه اصلی آن در  تبعیض بین  فرزندان 
ایجاد  مختلفی  دالیل  به  که  است  والدین  سوی  
می شود فرزندانی که با وارد شدن خواهر یا برادر 
می  احساس  را  تبعیض  این  خانواده  در  کوچک 
کنند و در برخی از خانواده ها والدین با تعریف و 
تمجید از فرزند خود در زمینه های مختلف موجب 
برانگیختگی حسادت در کودکان و ایجاد تبعیض 

در آنها می شوند.
y علت تبعیض بین فرزندان چیست؟

محیط خانوادگی و نوع تربیت والدین در ایجاد 
تبعیض بسیار موثر است در پژوهش های مختلفی 
علت  که  شود  می  بیان  است  گرفته  صورت  که 
تبعیض میان فرزندان می تواند به زمان تولد آنها 
از  به عنوان مثال برخی  باشد  نیز بستگی داشته 
زوج ها اولین فرزند خود را در زمانی که تحمل و 
صبر بیشتری دارند و از سوی دیگر نیز در زمانی 
که رابطه عاشقانه با همسر خود دارند به دنیا می 
آخر  فرزند  تولد  زمان  این ممکن است در  و  آورند 
با صبر و عشق کمتری کودک  و  کمتر دیده شود 
متولد شود که می تواند روابط موثر والدین با فرزند 

را تحت تاثیر خود قرار دهد.
y :طالق

در برخی موارد دیگر نیز طالق والدین و وجود 
تبعیض  تا  شود  می  موجب  آنها  میان  اختالفات 
از  برخی  است  ممکن  و  شود  ایجاد  فرزندان  بین 
فرزندان با ویژگی های اخالقی مشابه با یک والد 
خود در نزد والد دیگر باشند و پدر یا مادر دوست 
دارند از فرزندی حمایت کنند که به لحاظ رفتاری 
فرزندی  این صورت  و در  آنها است  به خود  شبیه 

که دارای ویژگی والد دیگر است را قبول ندارند.
فرهنگ:

زیادی  تبعیض  فرهنگ  و  جوامع  از  برخی  در 
میان فرزند دختر و پسر قائل می شوند که همان 
تبعیض جنسیتی است که در اینگونه خانواده ها 

فرزندان دختر سرکوب می شوند.
y :تولد فرزند دیگر

از دیگر علت های به وجود آمدن تبعیض بین  
خانواده  در  جدید  عضو  و  فرزند  تولد  فرزندان 
است که والدین با تولد نوزاد محبت و توجه خود 
را از فرزند دیگر سلب می کنند. در بیشتر مواقع 
طور  به  تواند  می  فرزندان  میان  ها  تبعیض  این 
رفتار  از  والدین  آگاهی  عدم  روی  از  و  ناخودآگاه 
بر روی فرزند می گذارد  تاثیرات منفی که  و  خود 
زمینه  این  در  داشتن  آگاهی  بنابراین  دهد.  روی 

می تواند فرزند شما را سالم تر بار آورد.
تواند  می  شکل  دو  به  فرزندان  بین  تبعیض 
آن  به  کمتر  که  فرزندی  برای  یکی  باشد  مخرب 
توجه می شود که موجب پرورش حسادت و کینه 
توزی در او می شود و دیگری در فرزندی که بیش 
تا  شود  می  موجب  و  شود  می  توجه  او  به  حد  از 
اعتماد به نفس کاذب و بی ادبی در او دیده شود.

پیامدهای تبعیض میان فرزندان:
در  و  دیگران  حضور  در  فرزندان  میان  تبعیض 
فرزندان  روی  بر  مخربی  تاثیرات  تواند  می  جمع 
آنها  و سرکوب  و موجب سرخوردگی  باشد  داشته 
می گردد این تبعیض ها به شکل تبعیض ظاهری 
این  والدین  برخی  و  گیرند  می  صورت  باطنی  و 
و  به شکل ظاهری نشان می دهند  را  تبعیض ها 
برخی دیگر از والدین در باطن این تبعیض را میان 

فرزندان قائل هستند.

چالش های  و  کودک  تربیت  اهمیت  بر  بنا 
تبعات  خصوص  در  جامعه شناس  یک  از  تربیتی 

تبعیض بهره گرفتیم که به ان می پردازیم.
y تبعیض ممنوع

جامعه شناسی می گوید: مطالعات تجربی در 
یک تحقیق میدانی حاکی از این است که والدینی 
در  میشوند  قائل  تبعیض  خود  فرزندان  بین  که 
فرزندی  ناتوانی  و  وابستگی  سبب  ناباوری  کمال 

میشوند که همواره از او حمایت کرده اند.
به گزارش روزنامه"صبح امروز"طاهره جعفری 
می افزاید:  فرزندانی که بیش از حد مورد حمایت 
خشم  و  غضب  مورد  تنها  نه  میگیرند  قرار  والدین 
که  میگیرند  قرار  توجه  از  محروم  فرزندان  سایر 
دارای محبوبیت اجتماعی کمتری نیز هستند، و 
از نظر شخصیتی افرادی منفعل و نیازمند کمک تا 

بزرگسالی و پس از آن هستند.
در  والدین،  اغلب  البته  می کند:  تصریح  وی 
هستند  باور  این  بر  تحقیق  این  مصاحبه های 
در  میکنند  رفتار  عدالت  به  خود  فرزندان  بین  که 
تایید  را  امر  این  فرزندانشان،  اظهارات  حالیکه 
از  پس  والدین  می کند:  بیان  کند.جعفری  نمی 
اطالع از دیدگاه فرزندانشان در عدم نگاه عادالنه 
به فرزندان توجیهاتی از قبیل سخت بودن زندگی 
فالن بچه و در نتیجه  نیاز به توجه بیشتر و یا اون 
پسره، فردا باید بتونه از پس زن و بچه اش بر بیاد 
نیاز  ترند  زرنگ  ماشالله  ها  بچه  بقیه  هم چنین  و 

بچه ها احساس  ادامه می دهد:  ندارند.وی  ما  به 
شون از رفتار ما اشتباهه، ما همه را به یک  اندازه 
خانواده  توجیهات  جمله  از  و...  داریم.  دوست 
ابراز می کند: یکی  تبعیض هستند.جعفری  برای 
در  نمادین  خشم  گیری  شکل  مهم  عوامل  از 
والدین  متفاوت  رفتارهای  هم،  به  نسبت  کودکان 
با آنهاست. بعنوان مثال گاهی ممکن است شما 
دوبار  را  کودکان  از  یکی  منزل  به  ورود  از  پس 
ببوسید و دیگری را یکبار، یا در هنگام پرسش از 
غذای مورد عالقه بچه ها، برای تدارک شام، تنها 
عنوان  کنید.وی  نظرخواهی  کودکان  از  یکی  از 
میزان  حتی  و  بازی  و  خرید  هنگام  در  می کند: 
توجه به کودکان در هنگام صحبت کردن، رعایت 
و  نفس  عزت  گیری  شکل  سبب  عدالت  اصل 

اعتماد بیشتر کودکان به والدین می شود. 
توجه  جالب  نکته  می دهد:  ادامه  جعفری 
اینکه، در فرزندانی که بیش از دیگران مورد توجه 
از  زیادی  میزان  میگیرند،  قرار  والدین  حمایت  و 
طوالنی  در  و  گرفته  شکل  کاذب  بنفس  اعتماد 
مدت تجربه های منفی و همراه با شکست خواهند 
داشت. والدین عزیز توجه کنند که هر اقدام آنها، 
دقیق  بسیار  فرزندانشان،  بزرگسالی  تا  کودکی  از 
مورد ارزیابی فرزندان و حتی اطرافیان خواهد بود 
و  هر گونه توجیه در این زمینه نمی تواند، مشکل 
کاهش  را  فرزندان  وابستگی  و  نمادین  خشونت 

دهد. 

صبح امروز چالش تربیتی کودکان را بررسی می کند:

ممنوعیت تبعیض بین کودکان  تا آخر تیر حداقل یک بار از کارت 
سوخت استفاده کنید

ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
هوشمند  کارت  دارندگان  به  توضیحاتی  طی 
سوخت توصیه کرد که حداقل تا پایان تیرماه یک 
بار با کارت سوخت شخصی خود سوخت گیری 

کنند.
شرکت  از  نقل  به  برتر  اقتصاد  گزارش   به 
متن  در  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
اجرای  به  »نظر  است:  آمده  توضیحات  این 
با  و  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  مصوبات 
توجه به برنامه عرضه بنزین با استفاده از کارت 
هوشمند سوخت از 20 مرداد ماه امسال، روابط 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی 
ایران توصیه می کند، به منظور کسب اطمینان 
از صحت عملکرد کارت سوخت، مالکان تمامی 
تیرماه  پایان  تا  موتورسیکلت ها  و  خودروها 
خود  شخصی  سوخت  کارت  از  بار  یک  حداقل 
مشکل  گونه  هر  بروز  صورت  در  و  استفاده 
 wwww.niopdc.ir سایت  آدرس  به  احتمالی، 

مراجعه کنند.«
y  افرادی که کارت سوخت خود را گم کردند، چه

کنند؟
پخش  ملی  شرکت  اطالعیه  آخرین  طبق 
فرآورده های نفتی آن دسته از صاحبان خودروها 
کرده  گم  را  خود  سوخت  هوشمند  کارت  که 
پخش  ملی  شرکت  قبلی  فراخوان  اساس  بر  و 
فرآورده های نفتی ایران، نسبت به درج اطالعات 
خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن 
اعتباری خود  فرایند الزم، شماره حساب کارت 
ندارند  ثبت نام مجدد  به  نیازی  ثبت کرده اند،  را 
و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام 
انجام شده قبلی، صادر می شود و توسط شرکت 
تحویل  آنها  به  ایران  اسالمی  جمهوری  پست 

داده خواهد شد.
سوخت  کارت  صدور  هزینه  هموطنان،  این 
دریافت  هنگام  مصوب،  تعرفه  برابر  را  المثنی 
جمهوری  پست  شرکت  مأموران  به  کارت 
هم چنین  کرد.  خواهند  پرداخت  ایران  اسالمی 
هوشمند  کارت  که  شهروندان  از  عده ای  اگر 
سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان قبلی 
همراه  دولت  سامانه  طریق  از  ثبت نام  به  نسبت 
دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  نکرده اند،  اقدام 
ترتیبی  )به  همراه  دولت  سامانه  یا   10+ پلیس 
کارت  صدور  برای  می شود(  اعالم  متعاقبًا  که 

هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

خبر

حوادث
جمع آوری قلیان های دو رستوران در مشهد 

گفت:قلیان  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  سیار  شعبه  رئیس 
های دو رستوران در مشهد جمع آوری و یکی از این رستورانها مهر و موم 

شد.
شبانه،  های  گشت  و  رستورانها  بر  نظارت  طرح  تشدید  راستای  در 
علوم  دانشگاه  بازرسان  مشارکت  با  مشهد  در  رستوران  دو  دیشب 

پزشکی مشهد و اتاق اصناف بازرسی شد.
به  قلیان  عدد   ۶۰ تیر  هفت  بلوار  در  رستوران  واحد  یک  از  بازرسی  در 

ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون ریال جمع آوری شد.
رستوران دیگری نیز در انتهای بلوار وکیل آباد مشهد که اقدام به عرضه 
قلیان می کرد بازرسی شد ولی به علت مقاومت مالک در تحویل قلیان 

ها این رستوران مهر و موم شد.
داخل  در  مگس  وجود  بر  مبنی  مردمی  گزارش  اساس  بر  همچنین 
جاده  ابتدای  در  سرد  ساندویچ  عرضه  و  تولید  واحد  سرد،  ساندویچ 
شاندیز مورد بازرسی قرار گرفت و به این واحد مهلتی یک هفته ای برای 

رفع نواقص بهداشتی و تمدید مجوزهای الزم داده شد.

کشیدن بار اضافی از سه راهی برق، منزل دو طبقه را به آتش کشید
گفت:  مشهد  آتش نشانی  سازمان  ایستگاه  سه  رئیس  کاظمی، 
بلوار  در  طبقه  دو  مسکونی  منزل  یک  در  حریق  وقوع  خبر  گذشته  شب 
حاضر  حادثه  محل  در  کامل  نجات  و  امداد  و   125 سامانه  به  جمهوری 

شدند.
طبقات  پنجره  از  محل  در  نشانی  آتش  ماموران  حضور  زمان  در 

ساختمان دو طبقه مسکونی آتش و دود فراوان خارج می شد.
به  آن  بیشتر  گسترش  از  و  خاموش  را  آتش  شعله های  آتش نشانان، 
دیگر قسمت های طبقه دوم ، منازل مجاور و کارگاه چوب بری پشت این 

ساختمان جلوگیری کردند.

این آتش سوزی گسترده تلفات جانی نداشت .
سه  در  اتصالی  بروز  و  اضافی  بار  کشیدن  آتش سوزی،  علت 
شعله وری و  سوزی  کند  به  منجر  که  بود  استاندارد  غیر  برق   راهی 

 آتش شد.

نوجوان 1۷ ساله و فیشینگ 11۷ میلیونی
به  فردی  گفت:  بینالود  شهرستان  انتظامی  فرمانده  پور،  حسینی 
عنوان شاکی به پلیس فتا شهرستان بینالود مراجعه کرد که مدعی بود 
موجودی  از  قسمتی  و   شده  برداشت  وجوهی  اطالع  بدون  حسابش  از 
از  شارژ  خرید  تومانی  هزار   2۰ تراکنش   ۳۶ پی  در  و  شبه  یک  را  حسابش 

حساب خارج کرده اند. 
در ادامه متهم در محل اختفایش غافلگیر و دستگیر شد.

متهم که نوجوانی 1۷ ساله بود لب به سخن گشود و اعتراف کرد:ابتدا به 
پیشنهاد دوستان خود در گروه و کانال های نامتعارف اخالقی عضو شده 
طریق  از  درآمد  کسب  راه های  جمله  از  موضوعاتی  برخی  با  آن  از  پس  و 
انتشار روبات صیغه یابی و... آشنا شده و با گذاشتن تله برای برخی افراد 
جهت بازدید از صفحات موجود و پس از آن خرید نرم افزارهای دروغین و 
وسوسه انگیز، آن ها را به درگاه بانکی جعلی هدایت و اطالعات کارت های 

بانکی آن ها را سرقت می کردم. 
کارت  اطالعات  داشتن  اختیار  در  به  باتوجه  مناسب  فرصتی  در 
بانکی افراد مختلف از حساب طعمه ها اقدام به خرید شارژ تلفن همراه 

می کردم.  
شارژهای خریداری شده را زیر قیمت بازار و به صورت کلی در اینترنت 

فروختم.
تومان  میلیون   11۶ از  بیش  مبلغی  نوجوان  این  فعالیت  ماه  هشت  در 
یادشده  روش  به  و  شهروندان  از  برخی  حساب  از  غیرمجاز  صورت  به 

برداشت شده است.

واژگونی ال۹۰ در مشهد 1۰ نفر رازخمی کرد
پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  مسئول 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی ال ۹۰ 

در خیابان پنج تن مشهد 1۰ نفر را روانه بیمارستان کرد.
محمد علیشاهی افزود: این حادثه حوالی ساعت یک بامداد امروز در 

خیابان پنج تن از مناطق حاشیه ای شهر مشهد رخ داد.
وی اضافه کرد: برای امداد رسانی به مجروحان این حادثه سه دستگاه 

آمبوالنس اورژانس 115 به محل اعزام شد.
بیمارستان  به   115 اورژانس  توسط  حادثه  این  مجروحان  داد:  ادامه  او 

های شهید هاشمی نژاد و امدادی مشهد انتقال یافتند

اهدای عضو به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید
پزشکی  علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  فراهم آوری  واحد  مسؤول 
علوم  دانشگاه  در  مغزی  مرگ  بیمار  اعضای  اهدای  گفت:  مشهد 
نیازمند بیمار   ۳ زندگی  ادامه  و  نجات  موجب  مشهد   پزشکی 

 به عضو شد. 
عضو  اهدای  عمل   )  ۹۰2  ( نهصدودومین  در  گفت:  خالقی  ابراهیم 
به  سبزوار  واسعی  بیمارستان  از  که  ساله   2۳ مغزی  مرگ  اهداکننده  از 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد 
معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده 
وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

پزشکی  علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  فراهم آوری  واحد  مسؤول 
ساکن  ساله   ۳5 خانم  به  یاد  زنده  کلیه های  کرد:  خاطرنشان  مشهد 
رنج  کلیه  نارسایی  از  سال ها  که  مشهد  ساکن  ساله   ۳۳ خانم  و  سبزوار 

می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
شیراز  سینا  بوعلی  بیمارستان  به  پیوند  برای  یاد  زنده  کبد  افزود:  وی 

ارسال شد. 

گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
به  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
دستورکار  در  اولویت  یک  عنوان 
دستگاه های اجرایی استان قرار دارد.

علی رضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان  رئیس  دیدار  در  رزم حسینی 
و  کشور  مشاوره  و  روانشناسی  نظام 
سازمان  این  استانی  شورای  اعضای 
که در دفتر استاندار برگزار شد، اظهار 
آسیب  کاهش  جامع  طرح  تهیه  کرد: 
های اجتماعی با مشارکت مراکز علمی 
در دستور کار قرار دارد تا از این طریق، 
وظیفه هر یک از دستگاه های اجرایی 

در این زمینه مشخص شود.
دارد  وجود  آمادگی  این  افزود:  وی 
که هم در حوزه آسیب های اجتماعی 
و  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  هم  و 
الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
نظام  سازمان  مشارکت  زمینه 
کنیم. فراهم  را  مشاوره  و  روانشناسی 

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه 
از  پیشگیرانه  های  سیاست  به  توجه 
آینده  در  اجتماعی  معضالت  بروز 
جلوگیری خواهد کرد، گفت: سازمان 
متولی  عنوان  به  روانشناسی  نظام 
سالمت روانی جامعه باید آسیب های 

اجتماعی زیر پوست شهر را عریان کند 
با آسیب هایی که نسل  تا خانواده ها 
شوند. آشنا  کند،  می  تهدید  را  جوان 

نهادهای  گزارش  در  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی،  و  فرهنگی  امور  متولی 
هیچ  به  جامعه  روز  های  واقعیت 
در  که  چرا  شود  سانسور  نباید  عنوان 
غیر اینصورت مشکالت اصلی جامعه 
مورد غفلت واقع خواهد شد.استاندار 
رئیس  پیشنهاد  با  رضوی  خراسان 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان 
برای حضور در جلسات شورای اداری 
موافقت  استان  اجتماعی  شورای  و 
کرد و گفت: به دنبال این هستیم که 
و  ها  دانشگاه  کارشناسی  نظرات  از 
فعالیت  پیشبرد  در  علمی  نهادهای 
کنیم.رئیس  استفاده  اجرایی  های 
روانشناسی  و  مهندسی  نظام  سازمان 

بر  گفت:  جلسه  این  در  هم  کشور 
شورای  مجلس  مصوب  قانون  اساس 
برای  مجوز  صدور  مرجعیت  اسالمی، 
با  مقابله  و  روانشناسی  های  فعالیت 
آسیب های اجتماعی با سازمان نظام 
باید  موضوع  این  و  است  روانشناسی 
شود.محمد  سازی  نهادینه  جامعه  در 
نفر   2500 مجموع  در  افزود:  حاتمی 
در خراسان رضوی عضو سازمان نظام 
به  و  هستند  مشاوره  و  روانشناسی 
همین تعداد دانشجو یا فارغ التحصیل 
دارند.وی  قرار  عضویت  شرف  در  هم 
رضوی  خراسان  استاندار  به  خطاب 
به  ارزشی  های  چهره  از  شما  گفت: 
دفاع  دوران  در  که  روید  می  شمار 
بوم  و  مرز  این  از  دفاع  برای  مقدس 
افق  دارای  و  کشیدید  زیادی  زحمات 

دید بسیار بلندی هستید.

خبر
استاندار خراسان رضوی مطرح کرد:

به دنبال کاهش آسيب های اجتماعی در خراسان رضوی هستيم 

و  نظارت  اداره  رئیس 
کل  اداره  عملکرد  ارزیابی 
خراسان  پرورش  و  آموزش 
به دلیل  از مدارس مشهد  رضوی گفت: مدیر یکی 
تخلف دریافت وجه لغو ابالغ شد.محمد قوامی روز 
این  گفت:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دوشنبه 
دولتی  مدارس  مدیران  همه  به  که  است  حالی  در 
به  نام  ثبت  زمان  در  شده  اعالم  امنایی  هیات  و 
و کتابهای  بیمه  از مبلغ  نباید وجهی غیر  هیچوجه 
شدن  محرز  با  داد:  ادامه  شود.وی  دریافت  درسی 
تخلف سه مدیر دیگر در همین ارتباط تا پایان هفته 
جاری ابالغ مدیریت مدرسه آنها نیز لغو خواهد شد.
کل  اداره  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  اداره  رئیس 

اخذ  همچنین  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
وجه از دانش آموزان را با 50 درصد موارد، بیشترین 
کرد:  بیان  و  اعالم  خصوص  این  در  شکایات  شمار 
از  استان  این  سطح  در  دریافتی  شکایت  مورد   80
ابتدای شروع ثبت نام در مدارس مربوط به تخلف در 
اخذ وجه بوده است.وی گفت: در زمینه اخذ وجه 
هیچگونه  مدارس  توسط  آموزان  دانش  والدین  از 
والدین  نقدی  کمک  هرگونه  و  ندارد  وجود  اجباری 
کامالً داوطلبانه است. بر این اساس همه موارد مورد 
شکایت والدین در زمینه ثبت نام در کوتاهترین زمان 
مورد رسیدگی قرار می گیرند.قوامی نژاد افزود: در 
مدارس  در  نام  ثبت  تخلف  هرگونه  با  چارچوب  این 

بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.

سرمایه  اداره  رئیس 
کل  ستاد  سرباز  انسانی 
که  کرد  اعالم  مسلح  نیروهای 
به  تسهیالت  ارائه  مورد  در  تصمیمی  هیچ  نه تنها 
به زودی برخورد  بلکه  اتخاذ نشده،  سربازان غایب 

با این افراد تشدید نیز خواهد شد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  کمالی  موسی  سردار 
درباره بخشش اضافه خدمت سربازان غایب اظهار 
غیبت  ماه  سه  تا  که  سربازانی  قانون،  برابر  کرد: 
خدمت،  اضافه  ماه  سه  باشند،  داشته  از سربازی 
داشته  غیبت  تا یک سال  ماه  از سه  که  سربازانی 
باشند شش ماه اضافه خدمت و سربازانی که بیش 
از یک سال غیبت داشته باشند عالوه بر شش ماه 

به  مربوط  مجازات های  مشمول  خدمت،  اضافه 
سربازان فراری نیز می شوند.

چندین  طی  گذشته  در  این که  بیان  با  وی 
مرحله اضافه خدمت های ناشی از غیبت سربازان 
خبری  دیگر  اما  کرد:  اظهار  بود،  شده  بخشیده 
نخواهد  تسهیالتی  و  بخشودگی ها  چنین  از 
از  ناشی  خدمت های  اضافه  بخشودگی  و  بود 
از  غیبت، دیگر تکرار نخواهد شد و تنها آن دسته 
سربازانی که به سربازی اعزام شده و دارای حسن 
فرمانده  تشخیص  با  باشند  اخالق  و  وظیفه  انجام 
معادل دو سوم از اضافه خدمت ناشی از غیبتشان 
بخشیده خواهد شد و بجز آن هیچ بخشش دیگری 

وجود ندارد.

و  اشتغال  معاون 
امداد  کمیته  خودکفایی 
نهاد  این  گفت:  رضوی  خراسان 
24 هزار و 929 طرح صنعتی و معدنی را از اواخر 
اعتبار  تخصیص  با  گذشته  سال  پایان  تا   60 دهه 
ایجاد  بانکها  و  امداد  کمیته  داخلی  منابع  از  الزم 
اینکه  اعالم  با  کرابی  حسین  است.سید  کرده 
معدنی  و  صنعتی  طرح   198 و  هزار   13 اکنون 
دارند،  قرار  نهاد  این  کارشناسان  نظارت  تحت 
کامل  خودکفایی  به  طرح   44 و  هزار   11 افزود: 

رسیده و از نظارت کارشناسان خارج شده اند.
ایجاد  مشاغل  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  بیش  گذشته  سال  طی  نهاد  این  توسط  شده 

افزود: کمیته  بوده است،  و 160 مورد  هفت هزار 
امداد در سال 97،  با تخصیص 11 میلیارد و 793 
میلیون تومان اعتبار 487 طرح صنعتی و معدنی 

را برای مجریان اشتغال اجرا کرده است.
فعالیت  بخش  در  ایجادشده  مشاغل  کرابی 
های صنعتی و معدنی را شامل ایجاد کارگاه های 
پلیمری،  اتصاالت  لوله،  تولیدات  جوشکاری، 

کارگاه های فیروزه کاری و ... دانست.
امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
این  گذشته  سال  در  کرد:  اعالم  رضوی  خراسان 
نهاد به 691 مجری جویای شغل در بخش فعالیت 
را  الزم  مهارتی  آموزشهای  معدنی  و  صنعتی  های 

ارائه داده است.

ايجاد بيش از 24 هزار مورد شغل صنعتی و معدنی توسط کميته اتمام فروش سربازیلغوابالغ يک مدير مدرسه در مشهد 
امداد استان
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خبر
 برنامه  های جشنواره بین المللی

 امام رضا )ع( کاهش یافت
مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی، هنری 
در  جویی  صرفه  منظور  به  گفت:  )ع(  رضا  امام 
منابع، تخصصی تر کردن برنامه  ها و استفاده از 
تمام ظرفیت های استان  ها، تعداد جشنواره های 
هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( از 
جشنواره   15 به  گذشته  دوره  در  جشنواره   32
کاهش یافته است.محمود رضا برازش در نشست 
جشنواره های  از  برخی  افزود:  خبرنگاران  با 
دیگر  برخی  و  تجمیع شده  در سال جاری  قبلی 
اجرا  کارگاه ها  یا  فرهنگی  برنامه های  قالب  در 
این  از  یکی  میزبان  استان ها  همه  و  می شوند 
داشت:  اظهار  بود.وی  خواهند  جشنواره ها 
تخصصی  و  مشابه  برنامه های  تجمیع  ما  رویکرد 
و  مناسب  خروجی  دریافت  منظور  به  آنها  شدن 
صرفه جویی در منابع است.وی گفت: در مجموع 
هنری،  جشنواره  پنج  فرهنگی،  جشنواره  هفت 
یک جشنواره دیجیتالی، یک جشنواره پژوهشی 
و یک جشنواره سینمایی در هفدهمین جشنواره 
می شود.برازش  برگزار  )ع(  رضا  امام  المللی  بین 
کارگاه   2 فرهنگی،  برنامه   2 برآنها  عالوه  افزود: 
این  در  برنامه  ویژه   10 و  همایش  سه  هنری، 
از  داشت:  اظهار  شد.وی  خواهد  اجرا  جشنواره 
رویکردهای ویژه هفدهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا )ع(، حمایت از مناطق محروم، تلفیقی 
راستا  این  در  که  است  زده  سیل  استان های  و 
برنامه هایی در استان های سیستان و بلوچستان، 
برخی  و  خوزستان  و  گلستان  کردستان،  ایالم، 
مناطق خاص برگزار می شود.وی گفت: بنیاد امام 
لذا  از تصدیگری دور بماند  رضا )ع( تالش کرده 
بخشی از اعتبارات ساالنه را برای جشنواره هزینه 
هنری  و  فرهنگی  تولیدات  به  نیز  بخشی  و  کرده 
المللی  بین  بنیاد  عامل  می یابد.مدیر  اختصاص 
نمایشنامه  تولید هشت  به  با اشاره  امام رضا )ع( 
در این بنیاد افزود: مجموعه آواهای محلی رضوی 
نیز با همکاری آستان قدس رضوی در حال تولید 
کشور  سرشناس  هنرمندان  از  آن  در  که  است 
معرفی  آینده  هفته  چند  طی  و  شده  گرفته  بهره 
در  فاخر  تابلوهای  تولید  می شود.وی  رونمایی  و 
ارتباط با فرازهایی از زندگی حضرت امام رضا )ع( 
و رونمایی آنها در شب میالد آن حضرت، افتتاح 
نمایشگاه دائمی تولیدات آثار رضوی با همکاری 
رسانه ای  پویش  اندازی  راه  مشهد،  شهرداری 
مرتبط با جشنواره امام رضا )ع( و تولید کتاب های 
فاخر را از اقدامات شاخص این بنیاد در این دوره 

از جشنواره برشمرد.

اتیه  خوش  و  جوان  خواننده  حیدری  آیسا 
در  که  است  سال   23 کشورمان  پاپ  موسیقی 
و  اکنون مدرس  کند. وی  فعالیت می  این عرصه 
می شود  محسوب  موسیقی  دنیای  نظر  صاحب 
خود  رسمی  آلبوم  دومین  انتشار  آستانه  در  و 
آیسا  اثر  ترین  تازه  روزها  این  دارد.همچنین  قرار 
حیدری به نام »یاد تو« وارد مارکت موسیقی شده 
کرده  جلب  خود  به  را  زیادی  مندان  عالقه  نظر  و 
وی  با  صمیمی  گویی  گفت و  بهانه  این  به  است. 

ترتب داده ایم که در ادامه می خوانید.
y .از فعالیت های هنری و سابقه کاری خود بگویید

با ساز گیتار شروع کردم  سال 75 موسیقی را 
سراغ  بعد  4سال  داشتم  15سال  تنها  آن موقع  و 
در  و  رفتم  وپرکاشن  درام  مثل  پوستی  ساز های 
را  و سلفژ  تئوری موسیقی  سال 1381 دوره های 

گذراندم.
در  صدا  تست  در  این که  از  بعد   1379 سال 
و  آهنگسازی  دوره های  شدم  قبول  وحدت  تاالر 
ارکستر را نزد استاد کیوان عالیی  از اساتید به نام 
در این حوزه ادامه دادم. از سال1384 چند ترک 
پخش  مجازی  فضای  در  که  ساختم  آلبوم  یک  و 
که  پرداختم  کلیپ  چند  ساخت  به  همچنین  شد 
شد.  گذاشته  نمایش  به  مختلف  های  شبکه  در 
همکاری  وارد  مشهد  صدا و سیمای  با   86 سال  از 
شدم و آهنگ سازی 16تیتراژ را انجام دادم که از 
آنها کار مناسبتی »سلسله الذهب«  معروف ترین 
بود که هنوز هم از صدا و سیما پخش می شود. بعد 
ازآن به تدریس دوره های آهنگسازی، پیانو و گیتار 

پرداختم.
نام  با  خود  رسمی  آلبوم  اولین  انتشار  از  پس 
»بخشش« در سال 95، همکاری خود را با سازمان 
در  مربیگری  کارت  و  کردم  آغاز  حرفه ای  فنی و 
صدابرداری  استودیو،  صدابرداری  حوزه های 
الیو، میکس و مسترینگ و آهنگسازی الکترونیک 

دریافت کردم.
y  روند موسیقی در طی سال های اخیر را چگونه

می دانید؟
زیادی  تغییرات  در طی سال ها  روند موسیقی 
شاخه  این  مثبت  تغییرات  جمله  است.از  داشته 
تسهیل روند کارهای اداری همچون گرفتن مجوز 
و الکترونیکی شدن سیستم آن است اما متاسفانه 

از کیفیت موسیقی بسیار کاسته شده است.

y  شما کاهش کیفیت موسیقی را متوجه ضعف
سیستم های نظارتی می دانید یا اینکه سلیقه مردم 

تنزل پیدا کرده است؟
موسیقی امری سلیقه ای است و امروزه سلیقه 

مردم به گونه ای است که سبک جدید موسیقی را 
بیشتر می پسندند. از طرفی سیستم های نظارتی 
دارند. تاکید  جوانان  جذب  و  بودن  جدید  بر  هم 

بنابراین قصوری متوجه کسی نیست.

y  استقبال از موسیقی در طی این سال ها چگونه
بوده است؟

عالوه بر استقبال مردم به موسیقی که نسبت 
به گذشته بسیار بیشتر شده، تعداد آموزشگاه های 
موسیقی هم افزایش چشم گیری داشته است. اما 
آموزشگاه هایی موفق ترند و خروجی بهتری دارند 
و  کنند  استفاده  آموزشی  نوین  شیوه های  از  که 
آموزش  استعدادش  و  عالقه  براساس  کس  هر  به 

دهند.    
y آیا مافیا در موسیقی وجود دارد؟

موسیقی هم مانند سایر حوزه ها دچار معضل 
حوزه  این  وارد  سرمایه داران  است.  مافیا  حضور 
خوانندگی  به  مند  عالقه  که  کسانی  و  می شوند 
مدت  کوتاه  معروفیت  به  و  جذب  را  هستند 
از  حاصل  مالی  سود  هم  نهایت  در  می رسانند. 
این جریان متعلق به سرمایه گذار و تنها معروفیت 

زودگذر نصیب خواننده جوان می شود. 
y  آیا الزمه پیشرفت در این عرصه، حضور در

پایتخت است؟
رشد  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  امروزه  خیر. 
سیستم های الکترونیکی از هر جایی در کمترین 
زمان می توان به همه اطالعات دسترسی پیدا کرد 
و در اختیار سایرین قرار  نیز منتشر  را  و کار خود 

داد.
y  آیا فضای شهر مشهد برای موسیقی بسته است؟

گونه  این  اگر  اما  نیست  اینطور  من  نظر  به 
و  تمایل  سبب  فضا  بودن  بسته  همین  باشد،  هم 

گرایش بیشتر مردم نسبت به موسیقی می شود.
y تاکنون چه آلبوم هایی منتشر کردید؟

»بخشش«،  نام  به  من  رسمی  آلبوم  اولین 
قدر  شب های  مناسبت  به  و  استغفار  موضوع  با 
»دلم  نام  با  من  آلبوم  دومین  است.  شده  منتشر 
گرفته  آن  شعر  مجوز  که  قطعه  یازده  با  شکست« 

شده و در حال ضبط می باشد.
شده  منتشر  تازگی  به  نیز  تو«  »یاد  آهنگ 
و  دشتی  هادی  آقای  سروده  آن  ترانه  که  است 
این  بوده است.  برعهده خودم  آن  تنظیم  و  آهنگ 
آهنگ و سایر آهنگ های من در فضای مجازی و 
سایت های مجاز موسیقی قابل دسترس هستند و 
ایرانسل  و  اول  اپراتور های همراه  توسط  زودی  به 
پیشواز  آهنگ  عنوان  به  تعیین  برای  و  کدگذاری 
از  حیدری  آیسا  پایان  می شوند.در  استفاده  قابل 
انتشار کار های جدید خود با سبک، تنظیم و ترانه 

های متفاوت خبر داد.

مصاحبه اختصاصی با ستاره خراسانی موسیقی پاپ به بهانه انتشار جدیدترین اثر وی؛

مردم سبک های جدید را بیشتر می پسندند  پنهان کاری کشف آثار تاریخی
 ساخت هتلی را در مشهد متوقف کرد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اعالم 
تاریخی توسط مجریان ساخت  آثار  نکردن کشف 
یک پروژه اقامتی در مشهد موجب توقف ساخت 
این پروژه شد.سرهنگ مجید کیانی مقدم افزود: 
در  هتل  یک  ساخت  برای  برداری  گود  پی  در 
تعدادی  اندرزگو )خسروی( مشهد  خیابان شهید 
آثار تاریخی و سردرهای منازل قدیمی با آجرهای 
این  مجریان  که  است  شده  کشف  گوش  چهار 
سازمان  به  شده  انجام  کشف  اعالم  بدون  پروژه 

میراث فرهنگی گودبرداری خود را ادامه دادند.
وی اضافه کرد: اعالم کشف این آثار از طریق 
گزارشهای مردمی به این یگان انجام شد و حضور 
موجب  وضعیت  بررسی  و  حفاظت  یگان  مأموران 
این  مجریان  برای  اخطار  صدور  بر  عالوه  تا  شد 
کارشناسان  بررسی  تا  آن  ساخت  ادامه  پروژه، 

باستان شناسی و اعالم نظر آنان متوقف شود.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع 
در  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
سنگی  قدیمی  هاون  یک  شده  انجام  حفاری 
آجرهای  با  مدفون  خانه های  دیوارهای  نیز  و 
در  افزود:  بود.کیانی  شده  کشف  گوش  چهار 
بررسی های اولیه مأموران یگان حفاظت نیز چند 
تکه سفال در انواع و اشکال مختلف کشف شد که 
طبق تجربه این بخش از کشفیات نشان از هویت 
اینکه  بیان  با  دارد.وی  این محل  تاریخی قدیمی 
این پروژه که یک هتل چند ستاره است مشکالت 
قرار  داد:  ادامه  دارد  کار  ادامه  برای  مختلفی 
گرفتن در حریم ابالغی حرم مطهر امام رضا )ع( 
به  بازار فرش  تاریخی  قرار داشتن در حریم  نیز  و 
پروژه  این  مشکالت  جمله  از  ملی  اثر  یک  عنوان 
مقدم  کیانی  است.سرهنگ  فعالیت  ادامه  برای 
را  ارائه هر گونه اطالعات بیشتر در این خصوص 
و  شناسی  باستان  کارشناسان  بررسی  به  منوط 

میراث فرهنگی خراسان رضوی کرد.
هتل  این  ساخت  عملیات  پی  در  همچنین 
متری   10 عمق  در  نیز  قدیمی  انبار  آّب  یک 
در  نظر  گونه  هر  ارائه  و  است  شده  کشف  زمین 
شده  کشف  انبار  آب  این  سابقه  و  قدمت  مورد 
توسط  کارشناسی  و  بیشتر  بررسی های  به  منوط 
خراسان  استان  فرهنگی  میراث  کارشناسان 

رضوی است.
استان  تاریخی  اثر   500 و  هزار  حدود  تاکنون 
شده  ثبت  ملی  آثار  فهرست  در  رضوی  خراسان 

است.

خبر

y حمید خادمی
یله از گیر و گریخت روزاروز و 
/بست و نشسِت شباشب، /الپوشِی 
از  ترس  با  آسانسوری  پرواز/  /تاکسیدرمِی  من  هراس ام 
/ روز  هر  زن!/  این  دارد  قرصی  خنده ی  چه  ارتفاع.../ 
باال می رود /شریف/  پرنده ی روزمزدش /از داربست  که 

شریف/ با ُشّره ی مرگ از/ زهوار کاله-ایمنی.
)متین راد(

مورد  آرایه های  از  یکی  آشناست.  و  "راد" صریح  شعر 
عالقه اش واج آرایی است که با تکرار صداهای "س" و "ش" 
شعر  عمودی  محور  می خورد.  چشم  به  شعر  سراسر  در 
منسجم است اّما محور افقی در جاهایی مانند ترکیب های 
عمل  ضعیف  "الپوشِی هراس"  یا  و  "گیروگریخت" 

با این توضیحات، این سوال به ذهن متبادر  کرده است. 
زبانی  نرم های  از  عدول  و  هنجارگریزی  آیا  که  می شود 
مجّوزی است که شاعر هر ترکیب نامعمولی را در شعر خود 
به کار گیرد؟" تاکسیدرمِی پرواز" و " آسانسوری با ترس..." 
احتماالً دست فرسود جلوه می کند اّما در این شعر خوش 
نشسته است. پرداختن به اهمیت و کارکرد روایت در شعر 
فرصت دیگری را می طلبد اما غالبا شعرهای او روایت دارند 
و این یک نقطه قوت است. برای این شعر نیز می توان دو 
اول راوی هم گویی که در  راوی در نظر گرفت. در بخش 
دیگرگویی  راوی  دوم  بخش  در  و  دارد  حضور  رخداد  دل 
که مشرف بر ماجراست اما لزومًا حاضر نیست. در مبحث 
ق کانونی سازی" وجود  با عنوان "متعلَّ روایت اصطالحی 
دارد که از دو جنبه بیرونی و درونی به آن پرداخته می شود. 

و  نویسنده  استرند  مارک 
مترجم آمریکایی متولد کانادا 
عنوان  به   1990 سال  در  او  بود. 
شعر  امر  در  کنگره  کتابخانه  مشاور  ملک الشعرای 
برگزیده شد. او از سال 06–2005 استاد انگلیسی 

و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود.

شب ها می شود ازکناررودخانه به آغوش توآمد
می شود کناررودخانه را بوسید

آغوش تو را جاری کرد
می شود حتی آنقدر درون آغوش تو ماند

تا رودخانه ای جاری شود
شب ها می شود یک گره کور روی گردن خود زد

ودرون رودخانه افتاد
که  فهمید  خواهی  تازه  افتادی  که  وقتی  اما 

آغوش توبوده
شب ها می شود ازکافه تا خانه را سوارقایقی شد

که روی آغوش تو روان است
حتی  هم  را  رودخانه  که  شوی  خیس  وآنقدر 

خیس کنی
شب ها می شود

درون جریان تو پنهان شد
حتی اگر رودخانه ای خشک باشی

y محمدتقی بهار
و  ملک الشعرا  به  ملقب 
متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، 
سیاست مدار  و  تاریخ نگار  روزنامه نگار،  نویسنده، 

معاصر ایرانی بود. 
بهار در بیست سالگی به صف مشروطه طلبان 
خراسان  سعادت  انجمن  به  و  پیوست  خراسان 
روزنامه  در  او  ادبی-سیاسی  آثار  اولین  یافت.  راه 
که  می رسید  چاپ  به  امضاء  بدون  خراسان 
مشهورترین آن ها مستزادی خطاب به محمدعلی 
شاه است. وی در تابستان 1358، در دهم مرداد 
مدفون  زهرا»س«  بهشت  در  و  درگذشت   ماه، 

شد.

جز روی تو کافروخته گردد ز می ناب
آتش که شنیده  است که روشن شود از آب

شنگرف دو رخسار تو آمیخته با سیم
سیم تو ز دو دیده ام انگیخته سیماب

سیماب اگرم بارد به رخ عجبی نیست
سیماب روان شیفته باشد به زر ناب

دو چشم و جبین تو در آن زلف چه باشد؟
دو نرگس نو ساخته اندر شب مهتاب

گربوسه به من بخشی دانی به چه ماند؟
مرغی که گه کشتن ، قاتل دهدش آب
ز اندوه شبانگاهی خود با تو چه گویم

شب خفته چه داند اثر دیده ی بی خواب

شاعران معاصرشعر جهانشعر روز... نقد روز...

وزیر فرهنگ درجمع معاونان عمرانی استانداری های سراسرکشور:

سرانه فضاهای فرهنگی کشور سانتی متری شده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابراز تاسف از وضعیت سرانه فضای فرهنگی درکشور، گفت: عمالً در فضای 
فرهنگی ما صحبت از سانتی متراست نه متر؛ این در حالی است که امروز فضای شهر برای دریچه های روح 
خود به گشایش های بیشتر نیاز دارد و این از دریچه فرهنگ تامین خواهد شد.براساس اعالم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، »سید عباس صالحی« روزدوشنبه درهمایش معاونان عمرانی استانداری های سراسر کشور با 
اشاره به اینکه اگر بخواهیم حوزه تغییرات اجتماعی ایران را بررسی کنیم یکی از مهم ترین تغییرات اجتماعی 
که اتفاق افتاده حوزه شهرنشینی است، اظهار داشت: در دهه های اخیر جامعه شهری هم از لحاظ تعداد 
شهرها و هم جمعیت افزایش زیادی داشته و همین تغییرات جمعیتی و شهرنشینی اتفاقات مثبتی را به همراه 
داشته است.وی ادامه داد: در کنار این پیامدهای مثبت نکاتی هم در این تغییرات سریع وجود دارد، طبیعی 
است که عمق روابط اجتماعی که در محیط های روستایی وجود دارد در این تغییر جامعه روستایی به شهری 
تغییر کرده و کیفیت روابط اجتماعی در این تغییرات شهری دچار تحوالتی شده است، عمالً در شرایطی که 
جامعه شهری دارد، خالءهای عاطفی و گسست هایی به وجود می آید.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: تغییرات شهری در هویت و تعلق جمعی نیز تاثیرگذار بوده است، در چند دهه کوتاه در دنیا در کشورهای 
مدرن تغییرات شهری رخ داده است اما در کشور ما تغییرات روستایی به شهرنشینی خیلی سریع رخ داده 
و همین امر اتفاقی چند ضلعی را برای ما رقم زده است.صالحی یادآور شد: یکی از راه های برون رفت از این 
وضعیت این است که شهر تنها محل کار و خواب نیست بلکه شهر یک زیست بوم است و ما باید برای این 
زیست بوم باتوجه به تغییرات پیش رو بیاندیشیم، اگر فضای شهری را تنها به محل مسکن و کار تبدیل کنیم 
عوارض موجود وسعت پیدا می کند و بحران های شدیدتری خواهیم داشت؛ بنابراین این زیست بوم نیازمند 
فضای اجتماعی و جمعی است.وی افزود: شهرهای ما در حوزه فضاهای اجتماعی رقیق و ضعیف هستند 
اما مشکل بزرگ ما در همین شهرها فضاهای فرهنگی هنری است، امروز سرانه فضای سبز 11 متر، فضای 
آموزشی 5متر، فضای ورزشی یک متر است اما فضای فرهنگی ما سانتی متری است.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: عمالً در فضای فرهنگی ما صحبت از سانتی متر داریم نه متر؛ بیش از هزار شهر ما سینما 
ندارد، معنای اینکه یک شهر سینما ندارد این نیست که یک شهر تنها سینما ندارد بلکه احساس محرومیت بر 
آنها ایجاد می شود.صالحی تصریح کرد: استاندارد جهانی سینما هر ده هزار نفر یک سینما است، در آمریکا 
شمالی و ایاالت متحده 44 هزار سینما برای 360 میلیون جمعیت تعبیه شده است این در حالی است که ما 
تنها 247 سینما در سال 92 داشته ایم و خوشبختانه در سال 97 با تکاپوی دولت تدبیر و امید به 550 سینما 
رسانده ایم.وی اظهارداشت: در آمریکا باوجود جمعیت 360 میلیونی 8 برابر ما سینما دارند، همین اتفاق در 
ترکیه و فرانسه و خیلی از کشورهای دیگر به همین شکل است، البته این مخصوص سینما نیست و در تئاتر، 

موسیقی، کتابخانه و… نیز در مقایسه با سرانه های فضاهای فرهنگی با سایر کشورهای دنیا فاصله داریم.

اخبارکوتاه روی صحنهنگارخانه

مکان:پارک ملت - مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع(/ تماشاخانه بهار
زمان:11و12تیرماه ساعت20

انسیه سروش
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سرویس درشهر

خبر
در نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری حوزه 

گردشگری خراسان رضوی اعالم شد:
هزار و 600  میلیارد تومان در مسیر 

سرمایه گذاری گردشگری 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر   
فرصت   130 گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
سرمایه گذاری با ظرفیت هزار و 616 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری و 19 هزار شغل در خراسان رضوی ، 
شناسایی شده که به زودی بسته های پیشنهادی در 
اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.به گزارش 
خبر  این  اعالم  با  فر  مکرمی  ابوالفضل  امروز،  صبح 
حوزه  گذاری  سرمایه  های  فرصت  نشت  در  افزود: 
و  استاندار  حضور  با  رضوی   خراسان  گردشگری 
اقتصادی   و  زیارت  امورعمرانی،  هماهنگی  معاونان 
اقتصادی  مشاور  و  کل  اداره  معاونان  استانداری، 
داد:  ادامه  شد.وی  بررسی  ها  فرصت  این  کل  اداره 
این فرصت های سرمایه گذاری در راستای فرمایش 
مقام معظم رهبری و شعار سال با رویکرد رونق تولید و 
اقتصاد مقاومتی در چهار چوب طرح مثلث اقتصادی 
توسعه استان که از سوی استانداربه تازگی  پیشنهاد 
شده است،  مورد بررسی قرار گرفت .مکرمی فر تصریح 
اقتصادی  معاون  به   ، استاندار  جلسه  این  در  کرد: 
استانداری، دستور اجرایی کردن پروژه های را  صادر 
کرد.وی با بیان این که سقف اشتغال برای اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی درسال 98 هزار و و 100 نفر اعالم شده است، 
گفت: در صورت تحقق این پیشنهاد اداره کل میراث 
فرهنگی برای سرمایه گذاری، اشتغال حدود 7 برابر 
را برای استان در حوزه گردشگری رقم خواهد زد.وی 
درباره زمان اجرایی شدن طرح های سرمایه گذاری 
در  وری  بهره  و  اجرا  مدت  کرد:  اظهار  پیشنهادی 
بخش  سوی  از  گذاری  سرمایه  منابع  تامین  صورت 
بینی  پیش  تا دو سال  ماه  خصوصی، حداقل شش 
شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: از مجموع 130 
تعریف شده، 59 درصد کمتر  پروژه سرمایه گذاری 
از یک سال و 20 درصد هم کمتر از دوسال تکمیل 
و به بهره برداری خواهد رسید.مکرمی فر یادآورشد: 
سرمایه  تنوع  پیشنهادی  های  طرح  های  ویژگی  از 

گذاری از نظر موضوع و مبلغ  سرمایه گذاری است.

نشست هم اندیشی مدیریت شهری و اعضای 
شورای اسالمی شهر مشهد و شهرداران و اعضای 
که  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان  اسالمی  شورای 
رئیس  و   شد  برگزار  طرقبه  حیات  پارک  هتل  در 
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون 
رفع  ساز  چاره  را  محلی   صورت  به  منازعات  حل 
مشکالت عنوان کرد و شهردار مشهد نیز بر ایجاد 
طرقبه  و  مشهد  شهرهای  بین  عملیاتی  کارگروه 
شاندیز به منظور حل و فصل مسایل مرتبط تاکید 
کالیی  محمدرضا  امروز،  صبح  گزارش  کرد.به 
هم اندیشی  نشست  این  در  مطلب  این  بیان  با 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهری  مدیریت 
اسالمی  شورای  اعضای  و  شهرداران  و  مشهد 
مطلب  این  بیان  با  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان 
شهرستان های  بین  که  موضوعاتی  کرد:  اظهار 
ابعاد  دارای  دارد،  وجود  شاندیز  طرقبه  و  مشهد 
آن  به  برد-برد  نگاه  با  باید  که  است  مختلفی 

نگریست.
وی افزود: اگر کارگروه عملیاتی بین شوراهای 
وارد حوزه  و طرقبه شاندیز شکل گیرد که  مشهد 
مطلوبی  نتایج  به  می توان  شود،  صرف  اجرایی 

دست یافت.
دسترسی ها  ایجاد  موضوع  بر  مشهد  شهردار 
و رفع گره های ترافیکی تاکید کرد و گفت: فرقی 
شاندیز  طرقبه  عازم  مشهد  از  مردم  که  نمی کند 
باشند، یا بالعکس. مهم آن است که منافع درگیر 
است و وظیفه ما مدیران شهری است که به مردم 
کرد:  خاطرنشان  کنیم.کالیی  رسانی  خدمت 
اولین دستور کار این کارگروه نیز می تواند بررسی 

نحوه ایجاد مسیرهای دسترسی باشد.
پیشنهادی  تخصصی  کارگروه  است  گفتنی 
شهردار مشهد به تصویب اعضای شرکت کننده در 
این نشست هم اندیشی رسید و مسولیت پیگیری 
و  عمران  کمیسیون  ریس  عهده  بر  کارگروه  این 
گذاشته  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 

شد.
y  فرصت طالیی عزم مدیریت شهری در هم افزایی

با مدیران و رفع مشکالت مردم
رییس شورای اسالمی شهر مشهد  هم چنین 
در این نشست گفت: هم اکنون فرصت طالیی به 
وجود آمده و عزم مدیریت شهری بر هم افزایی با 

مدیران و رفع مشکالت مردم است.
همه  توسعه  کرد:  اظهار  حیدری  محمدرضا 

و  است  تاکید  مورد  مشهد  شهر  متوازن  و  جانبه 
باید  رو،  پیش  های  برنامه  و  رویکردها  به  توجه  با 
گفت عزم مدیریت شهری نیز بر این امر است. این 
عزم، فرصت طالیی است که به وجود آمده و باید 
از آن بهره برد.وی در ادامه بیان کرد: شاید چنین 
و  نیاید  پیش  بعدی  های  دوره  در  طالیی  فرصت 
شاندیز  و  طرقبه  شهرهای  مدیران  دارد  ضرورت 
حل  را  موجود  مسایل  و  برده  بهره  فرصت  این  از 

و فصل کنند.
رییس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به 
اینکه این هم افزایی دارای پیام است، افزود: این 
مهم نشاندهنده انسجام، اراده و تصمیم مجموعه 

مدیریت شهری برای حل مشکالت مردم است.
حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به منافع و با 
گفتگو و رایزنی می توان مشکالت را حل و فصل 
موجود  کنونی  مرزهای  از  فراتر  اینکه  چه  کرد. 
میان طرقبه و شاندیز و مشهد، مدیران رسالتی بر 
دوش دارند که باید بر اساس آن به مردم خدمت 
رسانی کنند.وی ادامه داد: اینکه مردم برای رفتن 
در  ساعت   2 شهر،  اطراف  طبیعت  و  ییالقات  به 
کاهش  در  ما  خواست  خالف  بر  بمانند،  ترافیک 
آلودگی هوا است. حیدری گفت: رفع آلودگی هوا 
امید است  و  ما است  ترافیک دغدغه  روانسازی  و 
بتوانیم با همراهی و همدلی سایر مدیران، در یک 

رابطه برد برد مسایل را حل و فصل کنیم.
y  حل منازعات به صورت محلی چاره ساز رفع 

مشکالت است
هم چنین رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر مشهد نیز با بیان اینکه حل 
منازعات به صورت محلی چاره ساز رفع مشکالت 
صورت  به  مسائل  بود  قرار  اگر  گفت:  است، 

دیکته  شکل  به  یا  و  شود  فصل  و  حل  ای  جزیره 
بسیاری  تاکنون  شود،  مرتفع  پایین  به  باال  از  ای 
حل  ادبیات  امروزه  اما  شد.  می  حل  مسائل  از 
منازعات نشان داده، شیوه حل مسائل به صورت 
محلی مسیر است. محمدهادی مهدی نیا افزود: 
یا  نظام  حساب  به  را  آن  همه  باشد،  مشکلی  اگر 
گوید  نمی  مردم  گذارند.  می  شهری  مدیریت 
شورای  یا  است،  طرقبه  شهر  شورای  از  مشکل 
شهر شاندیز، یا شورای شهر مشهد. بلکه وضعیت 
نتیجه گیری می کنند. چراکه  و  کلی را مشاهده 
هم  از  مسائل  و  نشستیم  کشتی  یک  در  همه 
و  عمران  کمیسیون  نیست.رییس  تفکیک  قابل 
شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد: 
این مرز بندی ها بین مشهد و طرقبه-شاندیز در 
واقع برای بهتر شدن گردش کار دولتی است و از 

حیث اجتماعی، انفکاکی وجود ندارد.
اقتصادی شورای  رییس کمیسیون  هم چنین 
گفت:  نشست،  این  در  نیز  مشهد  شهر  اسالمی 
این که بگوییم همه کارهای کارشناسی شده بی 
عیب و نقص است، درست نیست. اما اگر بر روی 
اشتراکات کار کنیم، هر 2 طرف برنده می شوند. 
از بین رفتن  این در حالی است که تعارضات جز 

فرصت ها و منابع عایدی دیگری به دنبال ندارد.
احمد نوروزی اظهار کرد: خوب است در مورد 
گیرد.  صورت  مساعی  تشریک  نیز   176 پالک 
در  را  موجود  اراضی  از  هکتار   14 که  موضوعی 
مسیر قرار داده و باید حل و فصل شود و  رفع این 

مشکل با کار مشترک امکان پذیر است.
با  طرقبه  مشهد  ترافیکی  گره  رفع  در  تالش   

بکارگیری 3 راهبرد
تالش  بر  شاندیز  طرقبه  فرماندار  چنین  هم 

در رفع گره ترافیکی مشهد طرقبه با بکارگیری 3 
راهبرد تاکید کرد. 

سید حسن حسینی با بیان این مطلب در این 
دسترسی  مسیر های  ارتقای  کرد:  اظهار  نشست 
شاندیز،  طرقبه  راهی   2 ترافیکی  گره  رفع  برای 
برنامه ریزی  امکان سنجی  مطالعات  براساس 
سمت  از  مسیری  می توان  ترتیب  بدین  و  شده 
جاده  و  فرمانیه  بولوار  سمت  به  نمایشگاه  میدان 

حسن آباد ایجاد کرد.
سمت  در  بولواری  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
که  دارد  وجود  کوهساران  اسم  با  طرقبه  شرقی 
سپس  و  بندگلستان  پشت  قسمت  به  آن  امتداد 
ارتفاعات جنوبی  از مسیرهای  یکی  به  آن  اتصال 
شاندیز  طرقبه  باشد.فرماندار  گره گشا  تواند  می 
معبر  یک  شدن  تبدیل  برای  کرد:  خاطرنشان 
موجود به 3 معبر، مقرر شد هزینه 25 درصد مسیر 
را شهرداری مشهد، 25 درصد را طرقبه شاندیز و 

50 درصد از محل منابع ملی تامین شود.
بزرگراه  احداث  به  بخشی  سرعت  بر  حسینی 
کرد  تاکید  سوم  گزینه  عنوان  به  چناران  مشهد 
و  حریم  تحصیل  حال  در  منظور  این  به  گفت:  و 

اجرای این پروژه هستیم.
چون  گفت  نمی شود  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  را  جمعیت  تحریک پذیری  مسیرها  این  اجرای 
دنبال دارد، پس مردم 2 ساعت در ترافیک بمانند 

و این معضل باید هر چه سریعتر رفع شود.
شهرستان  گفت:  شاندیز   طرقبه  فرماندار 
مکمل  و  است  مشهد  جوار  در  شاندیز  طرقبه 
همجوار  اگر  و  می شود  محسوب  زیارت  چرخه 
مشهد نبود، شاهد این حجم گردش مالی در این 

2 شهرستان نبودیم.

در نشست هم اندیشی مدیران شهری و اعضای شورای شهرهای مشهد و طرقبه شاندیزمطرح شد:

هفت اثر میراث فرهنگی ناملموس  منازعات بین مشهد و طرقبه شاندیز در مسیر گفت و گو
خراسان رضوی در فهرست ملی ایران 

ثبت شد

میراث  کل  اداره  فرهنگی،  میراث  معاون 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
ثبت  شورای  روزه  دو  همایش  در  گفت:  رضوی 
پیشنهادی  اثر  هفت  کشور،  ناملموس  میراث 
فهرست  در  ثبت،   واجد  رضوی  خراسان  استان 

میراث فرهنگی نا ملموس کشور قرار گرفت.
با  اکبری  مرجان  امروز،  صبح  گزارش  به 
مراسم  شامل  آثار  این  افزود:  خبر  این  اعالم 
عاشورایی خیمه پوشان روستای پیوه ژن مشهد، 
ششتمد  شیردر  به  موسوم  عاشورایی  مراسم 
روستای  تعزیه  عاشورایی  مراسم  مراسم  سبزوار، 
فراوری  بومی  دانش  داورزن،  شهرستان  ریوند 
ششتمد،  درشهر  خوراکی(  قارچ  )نوعی  گبلگ 
در  آب  سنتی  تقسیم  یا  آوبج  سنتی  مراسم 
دیگر  کهن  رسم  ودو  استان  غرب  فرهنگی  حوزه 
مراسم  در  خوانی  )شعر  ربایی  مراسم  به  موسوم 
خوانی  )شعر  خوانی  وبج  بیت  ومراسم   ) عروسی 
فرهنگی حوزه  دراین  گان(  درگذشته  رثای   در 

 بودند.
آثار  عنوان  به  موضوعات  این  انتخاب  وی 
پیشنهادی استان در شورای مذکور را در راستای 
وتوازن  شناسایی  در  جغرافیایی  تنوع  ایجاد 
بیشتر درثبت میراث ناملموس عنوان کرد و ادامه 
حوزه  در  ناملموس  میراث  وثبت  شناسایی  داد:: 
فرهنگی شرق استان وازجمله مقام های موسیقی 
این نواحی در برنامه آینده دفتر ثبت آثار تاریخی 

استان خراسان رضوی قرار دارد.
آثار،  این  گرفتن  نظر  در  با  است:  گفتنی 
تاکنون 101 اثر ناملموس استان خراسان رضوی 

در فهرست ملی ایران ثبت شده است.

خبر

در شهر
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میدان
مهاجم سابق پدیده به گل گهر 

پیوست
پدیده  فوتبال  تیم  گذشته  فصل  مهاجم 
سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم  به  مشهد 

پیوست.
تیم  گذشته  فصل  مهاجم  برزای  بهنام 
تیم  به  قراردادی  با عقد  پدیده مشهد  فوتبال 

فوتبال گل گهر سیرجان پیوست.
باشگاه  مسئوالن  با  پیش  روز  چند  برزای 
فرصت  آنها  از  اما  رسید  توافق  به  گل گهر 
خواست تا با یکی دو باشگاه خارجی مذاکره 
کند و در صورتی که با این باشگاه ها به توافق 

نرسید در تمرینات گل گهر شرکت کند.
برزای البته از امروز در تمرینات تیم فوتبال 
گل گهر شرکت می کند زیرا این تیم قرار است 
برای برپایی اردویی چند روزه راهی کرمانشاه 

شود.

 شهرخودرو تیم بسیار منظمی است
مربی جدید تیم فوتبال شهرخودرو گفت: 
سال  و  دارد  باکیفیتی  بازیکنان  شهرخودرو 

گذشته هم این تیم پدیده لیگ برتر بود.
پیوستنش  خصوص  در  مطهری  حمید 
یحیی  کنار  کار  و  شهرخودرو  باشگاه  به 
این  از  پیش  من  داشت:  اظهار  گل محمدی 
داشته ام  را  گل محمدی  کنار  در  کار  سابقه 
چه در زمانی که بازی می کردیم و چه در تیم 
صبا که دستیار او بودم. شهرخودرو تیم بسیار 
منظم و خوبی است و به محض اینکه پیشنهاد 
آن  و دل  با جان  را دریافت کردم  باشگاه  این 

را پذیرفتم.
در  شهرخودرو  تیم  هدف  مورد  در  وی 
فصل پیش رو گفت: ما به دنبال ارائه فوتبال 
نتایج عالی هستیم، شهرخودرو  زیبا و کسب 
هم  گذشته  سال  و  دارد  کیفیتی  با  بازیکنان 

این تیم پدیده لیگ برتر بود.
مربی جدید تیم فوتبال شهرخودرو درباره 
جذب جایگزین برای بازیکنان جدا شده این 
تا  است  تالش  در  باشگاه  کرد:  تصریح  تیم 
باکیفیتی  بازیکنان  البته  کند.  تقویت  را  تیم 
در حال حاضر در تیم حضور دارند، اما به هر 
که  بازیکنانی  خالی  جای  که  است  نیاز  حال 
بضاعت  به  توجه  با  مطمئنا  شود.  ُپر  رفته اند 
می کنیم  اقدام  بازیکن  جذب  برای  تیم 
حضور  تیم  در  خوبی  بازیکنان  که   هرچند 

دارند.

مومنی مقدم: ملی پوشان شانس قرار گرفتن روی سکو را دارند

خیز بلندقامتان ایران برای افتخارآفرینی در شیکاگو درگذشت پیشکسوت جودوی استان
استاد هاشم بوستانی رئیس اسبق کمیته پیشکسوتان 
از  پس  مشهدمقدس  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیات 
تحمل سال ها بیماری به دیار باقی شتافت.استاد هاشم 
بوستانی، پیشکسوت ارزنده جودو که چند سال به علت 
 10 دیروز  داشت،  قرار  بیماری  بستر  در  کبدی  عارضه 
تیرماه، در گذشت.این جودوکار پیشکسوت اهل مشهد 
فعالیت  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدایی  سال های  از 
کسب  بر  عالوه   و  کرد  آغاز  رشته  ورزشی  این  در  را  خود 
عناوین مختلف قهرمانی در سطح استان و کشور، سابقه 
کوراش  و  جودو  هیات  پیشکسوتان  کمیته    مسوولیت 
شهرستان مشهد را نیز در کارنامه داشت.مراسم تشییع 
حضور  با  تیرماه   10 دیروز  صبح  پیشکسوت،  این  پیکر 
خانواده داغدار ایشان و جمعی از اهالی جودو استان در 

صحن آزادی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

پدیده به دنبال مهاجم خارجی
باشگاه پدیده در فصل نقل وانتقاالت به دنبال جذب 
مهاجم خارجی است.یحیی گل محمدی بعد از گذشت 
نتیجه  این  به  آغاز تمرینات تیمش  از  از یک هفته  بیش 
بازیکن  یک  به  نیاز  حمله  خط  برای  که  است  رسیده 
گلزن دارند. او در بین مهاجمان داخلی کار هیچ کدام از 
بازیکنان را نپسندیده از این رو به دنبال این است که یک 
مهاجم خارجی را البته با وسواسی بیشتر از قبل جذب 
مالی  شرایط  خاطر  به  پیش  فصل  پدیده  کند.سرمربی 
از  بازیکنی  تیمش مجبور شد چوچو  نه چندان مناسب 
نیکاراگوئه را جذب کند که او نتوانست خواسته هایش را 

برآورده سازد.

 پاداش جاکارتا برای کارمندان دوومیدانی؟
دبیر فدراسیون دوومیدانی می گوید در جریان اعطای 
قسمتی از پاداش های جاکارتا برای کارمندان نیست و از 
رئیس باید پرسیده شود!پاداش بازی های آسیایی جاکارتا 
برای دوومیدانی به معضل بزرگی تبدیل شده و انتقادهای 
می شود.در  مورد  این  در  فدراسیون  مسئوالن  به  زیادی 
حالی که هنوز انتقادها نسبت به پاداش های وزارت ورزش 
در سال 96 برای دوومیدانی تمام نشده، در جدیدترین 
این  قبال  از  دوومیدانی  فدراسیون  شده  شنیده  مورد 
پاداش ها برای کارمندان خودش حدود یک میلیون تومان 
هدیه در نظر گرفته است.هاشم صیامی، دبیر فدراسیون 
دوومیدانی در این مورد گفت: من چون در مشهد بودم، 
بپرسید!  فدراسیون  رئیس  خود  از  و  نیستم  جریان  در 
مجید کیهانی رئیس، هاشم صیامی دبیر و تیمور غیاثی 
دوومیدانی  فدراسیون  ملی  تیم های  سازمان  سخنگوی 
قرار شده بود نیمی از پاداش های حضور در جاکارتا را به 

مربیان دوومیدانی و استان ها اختصاص دهند.

اخبار

در  حضورش  دومین  که  ایران  والیبال  ملی  تیم 
مرحله نهایی لیگ ملت ها را تجربه می کند امیدوار 
بار  نخستین  برای  و  کند  تاریخ سازی  بار  این  است 

یکی از سکوهای برتر را به خود اختصاص دهد.
روز  والیبال  های  ملت  لیگ  مقدماتی  مرحله 
شانزده  حضور  با  جاری  سال  ماه  خرداد  جمعه 10 
کانادا،  بلغارستان،  برزیل،  استرالیا،  آرژانتین،  تیم 
چین، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، 
پرتغال، روسیه، صربستان و آمریکا آغاز شد و در پایان 
شاگردان ایگور کوالکوویچ موفق شدند با کسب 12 
پیروزی و 36 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی 
دور  راهی  و  دهند  پایان  مرحله  این  در  خود  کار  به 

نهایی شوند.
y اتکا به ستارگان 

اعتقاد  به  ها  رقابت  به  ملی  تیم  اعزام  از  پیش 
ملت ها  لیگ  والیبال،  اهالی  و  کارشناسان  برخی 
تا  بود  جوان  بازیکنان  گیری  کار  به  برای  فرصتی 
نیز  اصلی  بازیکنان  و  شود  اندوخته  آنها  تجربه  به 
استراحت کنند که برای رویدادهای مهمی از جمله 
انتخابی المپیک آماده و به دور از مصدومیت باشند. 
اما برخالف این دیدگاه ها، سرمربی تیم ملی والیبال 
با ترکیب اصلی مسابقات را آغاز کرد و نگاه او برخالف 
بود. سرمربی  رویداد  این  در  نتیجه  منتقدان کسب 
صربستانی ایران گام محکمی در مسابقات برداشت 
و موفق شد با در اختیار داشتن ستاره های تیم ملی 
را  ایران  والیبال  بار  برای دومین  از سال 2014  پس 

راهی دور نهایی کنند.
y جوانانی که دیر درخشیدند 

در  صربستان  برابر  ملی  تیم  پیروزی  از  پس 
مرحله  به  ایران  صعود  پنجم  هفته  بازی  نخستین 
نهایی با میزبانی شیکاگو قطعی شد تا ایگور در دو 
بازی باقی مانده با خیالی آسوده به جوانان اعتماد 
پاسخ  بلغارستان  برابر  بازی  در  که  جوانانی  کنند. 
اعتماد سرمربی را دادند و با شکست تیم میزبان نوید 
و  دادند  ایران  والیبال  برای  را  خوبی  روزهای  بخش 
البته افسوس اینکه چرا سرمربی زودتر از اینها به این 
جوانان اعتماد نکرد. جوانان با انگیزه ای که بسیار 

دیر به آنها فرصتی برای درخشش داده شد.
y انگیزه و تجربه دو سالح ایگور 

حال تیم ملی ایران با اتکا به ستاره هایی همچون 
فیاضی،  پوریا  معروف، سید محمد موسوی،  سعید 
میالد عبادی پور، امیر غفور، علی شفیعی و جوانان 
با انگیزه ای مانند علی اصغر مجرد، جواد کریمی، 
پوریا یلی، محمدرضا حضرت پور و موذن راهی فینال 

شده اند تا آنجا بتوانند برای نخستین بار در اقدامی 
تاریخی والیبال ایران را بر روی سکوی لیگ جهانی 
قرار دهند. انگیزه و تجربه دو سالح قدرتمندی است 
که در دستان ایگور وجود دارد و باید دید چگونه از 

آنها بهره خواهد برد.
y سکوی دالری

شکل  سکو  روی  بر  گرفتن  قرار  با  سازی  تاریخ 
سازی  تاریخ  بر  عالوه  که  سکویی  گرفت،  خواهد 
ایران  والیبال  برای  بسیاری  منافع  نیز  مالی  نظر  از 
خواهد داشت. طبق اعالم فدراسیون جهانی حدود 
6 میلیون دالر برای تیم های برتر در نظر گرفته شده 
است که سهم تیم نخست یک میلیون دالر، تیم دوم 
500 هزار دالر، تیم سوم 300 هزار دالر، تیم چهارم 
150000 دالر، تیم های پنجم و ششم 75000 دالر 
به  بار  یک  تنها  ایران  والیبال  ملی  تیم  بود.  خواهد 
همراه کواچ در سال 2014 در مرحله نهایی حضور 

و در یک قدمی سکو در جایگاه چهارم قرار گرفت.
قرار  با  ایران  والیبال  ملی  تیم  ترتیب  هر  به 
به  مقدماتی  مرحله  دومی  جایگاه  در  گرفتن 
مرحله نهایی صعود کرده است تا در این مرحله 
و  روسیه  آمریکا،  برزیل،  لهستان،  های  تیم  با 
کند.  رقابت  نخست  برای کسب سکوی  فرانسه 
ایران  والیبال  برای  فرصتی  چنین  دیگر  شاید 
پیش نیاید و حال که تیم ملی با تمام توانش پا 
در چنین رویدادی گذاشت و سرمربی تیم ملی 
ریسک تمام آسیب ها و مصدومیت ها را به جان 

خرید سکوی قهرمانی می تواند نتیجه ای قابل 
قبول باشد.

به  توجه  با  و  مسابقات  دستورالعمل  اساس  بر 
و  برزیل  با  ایران  برتر،  تیم  آمریکا در جمع 6  حضور 
لهستان همگروه شد و آمریکا با روسیه و فرانسه دیدار 

خواهد کرد.
شرح  به  نهایی  مرحله  در  ایران  مسابقات  برنامه 

زیر است:
 5 ساعت  لهستان،   - ایران  تیر:   20 پنجشنبه 

صبح
جمعه 21 تیر: ایران - برزیل، ساعت 5:30 صبح

y تیم ملی شانس صعود به جمع 4 تیم برتر را دارد
مربی خراسانی تیم والیبال نوجوانان ایران گفت: 
اضافه شدن بازیکنان جوان به ترکیب اصلی تیم ملی 

باید به صورت قطره چکانی باشد.
ملی  تیم  عملکرد  مورد  در  مومنی مقدم  رضا 
والیبال در لیگ ملت های 2019 اظهار داشت: تیم 
ملی با توجه نتایجی که کسب کرده، عملکرد خوبی 
در  پوشان  ملی  است.  بوده  کننده  راضی  و  داشته 
ارائه کردند  مرحله گروهی،  بازی های خوی از خود 
که امیدوارم در مرحله نهایی هم ادامه پیدا کند. در 
این بین نیاز است که تیم ملی از نظر فنی و پزشکی 
مدیریت شود که البته کار سختی است چون آماده 

نگه داشتن تیم بدون مصدوم، بسیار دشوار است.
مقابل  ایران  صفر  بر   3 پیروزی  مورد  در  مومنی 
عملکرد  گفت:  جوان  کامالً  ترکیبی  با  بلغارستان 

بازیکنان جوان تیم مثل کریمی، یلی، مجرد، غالمی 
و موذن بسیار خوب بود. آنها نشان دادند که پشتوانه 
خوبی برای بازیکنان با تجربه ای مثل معروف و غفور 
از  زمانی  هم  تجربه  با  بازیکنان  این  هر  به  هستند. 
جایی کار خود را شروع کردند و این چرخه باید ادامه 
داشته باشد. من خوشحال هستم که بازیکنان جوان 
زمان های  در  که  کنند  قانع  را  فنی  کادر  توانستند 

خاص می توانند به تیم ملی کمک کنند.
که  انتقادهایی  مورد  در  ایران  جوانان  تیم  مربی 
به کوالکوویچ در مورد استفاده از بازیکنان می شود، 
تصریح کرد: ما در کشوری هستیم که همه نتیجه گرا 
ایران، نتیجه  هستند. برای مسئوالن ورزش و مردم 
بسیار مهم است و کادر فنی و بازیکنان از این بابت 
مدیریت  به  نیاز  انتقادها  این  هستند.  فشار  تحت 
مناسب دارد و به اعتقاد من هم اضافه شدن بازیکنان 
جوان به ترکیب اصلی تیم ملی باید به صورت قطره 
جوانان  و  باتجربه  از  صرف  استفاده  باشد.  چکانی 

درست نیست.
ملت ها  لیگ  نهایی  مرحله  مورد  در  مومنی  رضا 
چون  گرفتیم  قرار  خوبی  گروه  در  گفت:  آمریکا  در 
و  دارد  اختیار  در  را  خود  تیم  ضعیف ترین  لهستان، 
بازی  اما  برده ایم  پیش  شکست  مرز  تا  هم  را  برزیل 
دلیل  به  هم  آمریکا  و  نمی خورد  ما  به  اصالً  فرانسه 
میزبانی با تمام نیرو به میدان خواهد رفت. تیم ملی 
این شانس را دارد که به جمع 4 تیم برتر صعود کند و 

اگر باهوش باشد،  روی سکو می رود.

برتر  لیگ  میزبان  ورزشگاه های  استانداردسازی  برای  لیگ  سازمان  الزام های 
نوزدهم مسئوالن 16 تیم لیگ برتری را برای رفع اشکاالت به تکاپو انداخته؛ آیا 
تیمی از میزبانی حذف می شود؟چند روز قبل بود که سازمان لیگ فوتبال با انتشار 
اطالعیه ای شروط خود برای برگزاری مسابقات در ورزشگاه های شهرهای مختلف 
لیگ برتر را اعالم کرد. شاید در نگاه اول اعالم این شروط چندان جدی گرفته نشد، 
اما مسئوالن برگزاری مسابقات در راستای استانداردسازی و تجهیز ورزشگاه های 
میزبان لیگ برتر قصد دارند سخت گیری های خود را ادامه دهند.در چنین شرایطی 
مسئوالن سازمان لیگ و برگزاری مسابقات سفرهای خود به شهرهای مختلف برای 
بازدید از امکانات ورزشگاه ها را شروع کرده اند و قرار است به همه شهرها سفر 
کنند. به عنوان نمونه آنها یکشنبه به مشهد سفر کردند و دیروز نیز به شهرستان 
جم رفتند تا امکانات ورزشگاه را مورد بازبینی قرار بدهند.تقریبا همه ورزشگاه هایی 
که در لیگ هجدهم میزبان مسابقات لیگ برتر بودند نقص هایی دارند که باید تا 
شروع مسابقات لیگ نوزدهم این مشکالت برطرف شود و در غیر اینصورت حق 
میزبانی از آنها گرفته می شود. البته برخی ورزشگاه ها مشکالت کمتری دارند اما 
برخی دیگر از نظر امکاناتی در سطح پایینی هستند که به نظر می رسد اگر می 
 خواهند میزبانی خود در لیگ نوزدهم را نیز حفظ کنند، کار پیچیده ای در پیش

 داشته باشند.
در این گزارش به بررسی وضعیت 14 ورزشگاهی که قرار است میزبان بازی های لیگ 

برتر باشند، پرداخته شده است:
y ورزشگاه آزادی تهران؛ یک استثنا با اشکاالت جزیی

بی تردید ورزشگاهی که از حاال مشخص است مجوز میزبانی از لیگ برتر را می گیرد، 
ازادی است. ورزشگاه پیر پایتخت که در مقاطع زمانی مختلف مورد ترمیم و بازسازی قرار 
گرفته، به استانداردهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار نزدیک است و به همین 
تنها  آزادی  داشت.  نخواهد  میزبانی  برای  مشکلی  جزئی،  اشکاال  برخی  رفع  با  خاطر 
ورزشگاهی بود که سال گذشته نیز بلیت فروشی مسابقاتش به صورت اینترنتی انجام شد و 
از سوی دیگر با نصب چند دوربین مدار بسته و استفاده از شماره صندلی هایی که تاکنون 

به کار کسی نیامده، می تواند خیلی راحت استانداردهای جهانی را به دست آورد.
y این 7 ورزشگاه با کمی تغییر مجوز می گیرند

ورزشگاه های یادگار امام تبریز)تراکتور(، بنیان دیزل تبریز)ماشین سازی(، نقش جهان 
اصفهان)سپاهان(، فوالدشهر اصفهان)ذوب آهن(، فوالد آره نای اهواز)فوالد(، امام رضا)ع( 

مشهد)پدیده( و شهید بهشتی بوشهر)شاهین( 7 ورزشگاهی هستند که نسبت به سایر 
ورزشگاه ها اشکاالت کمتری دارند. همه این ورزشگاه ها در بحث صندلی گذاری مشکلی 
ندارند و فقط باید شماره گذاری صندلی هایشان صورت بگیرد، اما برخی اشکاالت دربین 

آن ها متفاوت است.
y یادگار امام تبریز

ورزشگاه پیر شهر تبریز یکی از خطرناک ترین ورزشگاه ها در بحث ایمنی محسوب می 
شود. معماری این ورزشگاه طوری است که خندق ندارد و از سوی دیگر وجود راهروهای 
آهنی پرتعداد در قسمت های مختلف راه ورود تماشاگران به زمین را باز می گذارد. مشکل 
بعدی ورزشگاه یادگار ورودی آن است که باید تعداد درهای ورزشگاه بیشتر شود و البته در 

بحث گیت گذاری نیز باید اقدام شود.
y بنیان دیزل تبریز

ورزشگاه بنیان دیزل از نظر ایمنی و امنیتی یکی از قوی ترین استادیوم های فوتبال 
ایران محسوب می شود؛ اگر مشکل شماره گذاری صندلی ها و گیت های ورودی این 
ورزشگاه حل شود، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت و بنیان دیزل برای میزبانی از 

ماشین سازی گزینه اول خواهد بود.
y نقش جهان اصفهان

اگر ورزشگاه نوی شهر اصفهان مدت زیادی از افتتاحش نمی گذرد، اما هنوز موارد 
زیادی درباره آن وجود دارد. طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان چند ماه قبل به بادگیرها و 
ستون های جدید مجهز شد اما همچنان گفته می شود هوادارانی که در طبقه دوم اسکان 
پیدا می کنند در خطر جانی قرار می گیرند. نقش جهان یکی از معدود ورزشگاه هایی 
است که مجهز به دوربین های مدار بسته شده اما هنوز پارکینگ هایش ساماندهی نشده؛ 
اتفاقاتی که برای خودروهای پالک تهران در بازی سپاهان و پرسپولیس رخ داد گواه این 
ادعا است. از سوی دیگر کنترل ورودی های متعدد در نقش جهان نیازمند استفاده از 
نیروهای انتظامی فراوان است و البته که شماره گذاری صندلی ها و داشتن گیت های 

الکترونیکی در این ورزشگاه نیز صورت نگرفته است.
y فوالدشهر اصفهان

ورود  بابت  از  مشکلی  هواداران  جایگاه  جلوی  مستحکم  و  بلند  های  فنس  وجود 
تماشاگران به زمین برای این ورزشگاه ایجاد نمی کند. ورودی های فوالدشهر نیز با توجه 
به معماری آن چندان مساله خاصی ندارد اما صندلی های ورزشگاه شماره ندارد و البته که 
گیت های الکترونیکی در این ورزشگاه نیز نصب نشده است. اگر مشکل شماره گذاری 

صندلی ها، نصب دوربین های مدار بسته و گیت گذاری حل شود، فوالد شهر نیز مساله 
خاصی برای استفاده در لیگ نوزدهم ندارد.

y فوالد آره نای اهواز
اگرچه اتفاقات فاجعه بار اهواز در همین ورزشگاه رخ داد، اما فوالد آره نا یکی از مجهز 
ترین ورزشگاه های ایران است. مسئوالن باشگاه فوالد برای اینکه ورزشگاه اختصاصی شان 
را تجهیز کنند باید گیت گذاری الکترونیکی و شماره گذاری صندلی ها را در دستور کار قرار 
دهند. همچنین آنها باید تونل ورودی بازیکنان به زمین را نیز طوری طراحی کنند که فاصله 
نزدیک هواداران تا زمین مشکل ساز نشود و اعضای تیم ها بتوانند بدون اینکه خطری 
تهدید شان کند به داخل چمن بروند و آن را ترک کنند. فوالد آره نا همچنین به دوربین های 

مدار بسته نیز مجهز شده و یک شرکت ایرانی این کار را برایشان انجام داده است.
y امام رضا)ع( مشهد

 ورزشگاه شیک شهر مقدس مشهد نیز تنها مشکلش شماره گذاری صندلی و نداشتن 
گیت های الکترونیکی است. امام رضا تقریبا سایر استانداردهای الزم برای میزبانی از 
مسابقات را دارا است و بعید است مشکل حادی برای برگزاری دیدارهای پدیده داشته 

باشد.
y 4 شهر و 4 ورزشگاه فاقد امکانات

سال گذشته تیم هایی که به شهرستان های جم، آبادان، مسجدسلیمان و قائمشهر 
رفتند از کمبود امکانات در این شهرها و ورزشگاه های شان گالیه داشتند. بی تردید با 
توجه به سخت گیری های سازمان لیگ باشگاه های نفت آبادان، پارس جنوبی جم، 
نفت مسجدسلیمان و نساجی مازندران کار سختی برای راضی کردن مسئوالن برگزاری 

مسابقات خواهند داشت.
y تختی آبادان

ورزشگاه پیر آبادان با توجه به نوع معماری اش سکوهایی تکه تکه دارد و همین امر 
امنیت آن را کاهش می دهد. یکی از مهم ترین اشکاالت این است که باید اطراف سکوها 
ایمن سازی شود تا تماشاگران خطر جانی و پرتاب شدن به پایین را نداشته باشند. 
ورزشگاه تختی آبادان اگرچه دارای صندلی است اما شماره گذاری انجام نشده و ورودی 
هایش نیز کم تعداد است. به عبارت بهتر هوادارانی که می خواهند وارد ورزشگاه شوند 
باید از درهای کم تعداد ورود کنند و همین امر باعث می شود ازدحام شدیدی جلوی 
درها ایجاد شود. در آبادان خبری از گیت های الکترونیکی نیست و فروش بلیت بازی 
ها به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر نخواهد بود. همچنین دوربین های مداربسته و 

ساماندهی جایگاه های ویژه و خبرنگاران نیز از دیگر مواردی است که در آبادان باید مورد 
بررسی مجدد قرار بگیرد.

y تختی جم
اگرچه مسئوالن باشگاه پارس جنوبی برای ترمیم اساسی چمن و کشت دوباره اقدام 
کرده اند و احتماال چمن این ورزشگاه برخالف سال گذشته در لیگ نوزدهم شرایط خوبی 
اما اشکاالت زیادی در جم دیده می شود. ورزشگاه تختی جم صندلی  خواهد داشت 
گذاری نشده و هواداران در گذشته روی سکوهای سیمانی می نشستند. بر اساس اعالم 
سازمان لیگ باید عملیات صندلی گذاری ورزشگاه صورت بگیرد تا بتوان شماره گذاری 
انجام داد و گیت های الکترونیکی نصب کرد. اگرچه در جم امنیت همواره طوری بوده 
که هیچ اتفاق خاصی حتی در بازی های مهم نیز رخ نداده اما باید مشکالت این ورزشگاه 
برطرف شود تا میزبان بازی های پارس جنوبی باشد. از طرف دیگر در شهرستان جم هتل 
وجود ندارد و تیم ها مجبورند برای بازی با پارس جنوبی در عسلویه استقرار پیدا کنند. البته 
قرار است هتل شهر جم در اینده ای نزدیک افتتاح شود و مسئوالن باشگاه نیز وعده کرده 
اند در بحث میزبانی بتوانند یکی از مهمانسراهای خوب جم را در اختیار تیم های میهمان 

قرار بدهند.
y ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر-

این  جدید  سکوی  اما  است  صندلی  دارای  قائمشهر  ورزشگاه  روی  روبه  سکوهای 
ورزشگاه هنوز صندلی گذاری نشده و البته که صندلی های موجود نیز شماره ندارد. در 
قائمشهر خبری از دوربین های مدار بسته نیست و ورودی های ورزشگاه نیز تعدادش کم 
است. به همین خاطر باید درهای جدیدی ساخته و از طرف دیگر گیت های الکترونیکی 
نیز نصب شود. ورزشگاه قائمشهر همچنین نیاز به آن دارد که در سکوهای منتهی به جایگاه 

نیز تغییراتی داشته باشد.
y آیا تیمی از میزبانی در شهر خود منع می شود؟

مسئوالن سازمان لیگ فعال تمام تالش خود را برای حل مشکالت 14 ورزشگاه میزبان 
لیگ برتر قرار دادند اما آنها اعالم کرده بودند اگر اشکاالت رفع نشود، میزبانی را از تیم ها 
می گیرند. اگر مسئوالن سازمان لیگ روی مواضع خود پافشاری کنند می توانند در این 
باره برخی تیم ها را از میزبانی منع کنند اما بعید است در نهایت چنین اتفاقی رخ بدهد. 
حاال که حدود یکماه تا شروع مسابقات لیگ برتر نوزدهم باقی مانده باید منتظر ماند و دید 
چه اتفاقاتی در این خصوص رخ می دهد و در نهایت سازمان لیگ چگونه این موضوع را 

مدیریت خواهد کرد.

۴ ورزشگاه در خطر از دست دادن میزبانی لیگ برتر فوتبال گزارشخبر

کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
تیم  قطعا  گفت:  نوجوانان  آزاد 
کار  قزاقستان  آسیایی  در  ملی 
سختی خواهد داشت ولی نمی خواهیم در مورد مسائل 
میزبانی پیش داوری کنیم.امیر توکلیان در مورد وضعیت 
آزادکاران نوجوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 
اظهار داشت: فرنگی کاران بامداد امروز راهی قزاقستان 
برای  نورسلطان می رویم.  به  روز چهارشنبه  ما  و  شدند 
برگزار کردیم که  اردو  این رقابت ها 5 مرحله  حضور در 
دو اردوی آن در رامسر و مشهد بود و سه اردوی بعدی 
برای  داد:  ادامه  شد.وی  برگزار  کشتی  خانه  در  هم 
برطرف کردن ابهام، در دو وزن 65 و 92 کیلوگرم مسابقه 
انتخابی گذاشتیم و بعد تیم برای آسیایی انتخاب شد. 
قطعا کار در قزاقستان برای کشتی ما سخت خواهد بود. 

عالوه بر اینکه قزاق ها خودشان مدعی هستند، قطعا 
حضور تورلیخانوِف قزاق که عضو اتحادیه جهانی است، 
روی کار تاثیر دارد.سرمربی تیم ملی آزاد نوجوانان تاکید 
کار سختی  قزاقستان  آسیایی  در  ملی  تیم  کرد: قطعا 
کنیم،  پیش داوری  نمی خواهیم  ولی  داشت  خواهد 
بچه ها خیلی زحمت کشیده اند و امیدواریم باعث افتخار 
به  اشاره  با  شوند.توکلیان  کشور  کشتی  و  خانواده ها 
اینکه 6 نفر از 10 کشتی گیر اعزامی برای اولین بار از 
کشور خارج می شوند، گفت: سال گذشته نوجوانان ما 
قهرمان آسیا و جهان شدند، ولی تیم سال گذشته، تیم 
قهرمان دنیا بود اما من تیم نونهاالن را تحویل گرفتم و 
غیر از دو کشتی گیر، سایر نفرات برای اولین بار است که 
به آسیایی می روند و از بین آنها 6 نفر اصال اولین سفر 

برون مرزی شان را تجربه می کنند. 

انتقاالت  و  نقل  مسئول 
اینکه  بیان  با  لیگ  سازمان 
تیم های  مقابل  انعطافی  امسال 
ها  باشگاه  گفت:  داشت،  نخواهد  وجود  بدهکار 
باید هشدار جدی ما را بپذیرند.فریبرز محمودزاده 
لیگ  شروع  از  پیش  ها  باشگاه  مشکالت  درباره 
در  حضور  اجازه  بدهکار  های  تیم  به  اینکه  و  برتر 
فدراسیون  ریاست  گفت:  شود،  نمی  داده  لیگ 
این  به  مستقیمی  ورود  لیگ  سازمان  و  فوتبال 
قضیه داشتند تا مشکالت حل شود. در فصل های 
گذشته سعی کردیم پرونده ها را تسهیل کنیم ولی 
ابتدای فصل جنبه  در جریان فصل مشکالتی که 
مساعدتی دارد گریبان سازمان لیگ و فدراسیون را 
می گیرد. دستور تاج و بهاروند است که کمیته های 

فدراسیون و سازمان لیگ سعی کند به این قوانین 
با احترام بیشتری نگاه کند. در فصل های گذشته 
بیشتری  انعطاف  مالی  پرونده های  از  بعضی  در 
این  و  نیست  اینطور  امسال  صورت می گرفت ولی 
بپذیرند. هر روز  را  باید هشدار جدی ما  باشگاه ها 
در سایت ها و رسانه ها اعالم می کنیم به هیچ عنوان 
فقط  لحظه  این  تا  داشت.  نخواهیم  پوشی  چشم 
ذوب آهن و سپاهان مشکل ثبت قرارداد ندارند.وی 
برای  سپاهان  یکشنبه  روز  صبح  حتی  داد:  ادامه 
ساختار  این  کرد.  اقدام  بازیکنانش  قرارداد  ثبت 
منظم سپاهان را می رساند. بقیه باشگاه ها باید به 
مراجعه  انضباطی  کمیته  و  وضعیت  تعیین  کمیته 
کنند. باشگاه های پرطرفدار و کم طرفدار در جریان 

باشند فدراسیون در تقابل با هیچ تیمی نیست.

تیم  در  رحمتی  حضور  با 
شهر خودرو، حاال این مسئله 
مشغول  را  گل محمدی  ذهن 
کرده که بازوبند کاپیتانی را به کدام بازیکن بدهد؟

جمع  به  رحمتی  مهدی  سید  شدن  اضافه  با 
بازیکنان تیم فوتبال شهر خودرو، حاال این دغدغه 
برای گل محمدی ایجاد شده که کاپیتان فصل بعد 
تیمش چه کسی باشد؟در بازی های فصل گذشته 
تیم فوتبال شهرخودرو، اکبر صادقی، رضا ناصحی 
و حسین مرادمند به عنوان کاپیتان، بازوبند را روی 
دست خود می بستند اما حاال با حضور سید مهدی 
این  گل محمدی،  شاگردان  جمع  در  رحمتی 
آتی  فصل  در  کسی  چه  که  آمده  وجود  به  پرسش 
به عنوان کاپیتان اول تیم بازوبند کاپیتان را خواهد 

بست؟با شروع تمرینات شهر خودرو، این موضوع 
سرمربی  اما  شده  پرسیده  گل محمدی  از  چندبار 
شهر خودرو از پاسخ به آن طفره رفته و همه چیز را 
به شروع بازی های لیگ موکول کرده است. ظاهرا 
هنوز کادر فنی شهر خودرو به جمع بندی نرسیده 

تا موضع خود را مشخص کند.
اولین  جزو  مرادمند  حسین  و  صادقی  اکبر 
برای فصل جدید  را  قرارداد خود  بودند که  نفراتی 
بازوبند  بستن  برای  آنها  ظاهرا  و  کردند  تمدید 
گفته  سویی  از  دارند.  قرار  اولویت  در  کاپیتانی 
در  بازی  برای  رحمتی  شروط  از  یکی  می شود 
است  کاپیتانی  بازوبند  داشتن  اختیار  در  مشهد، 
از کاپیتان جدید خود در بازی های  و گل محمدی 

دوستانه رونمایی می کند.

چالش گل محمدی برای فصل جديدباشگاه ها هشدار جدی سازمان ليگ را بپذيرندکار سختی در قزاقستان داريم
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 حمله تند شریعتمداری به ظریف
شریعتمداری در در ستون "نکته" کیهان با اشاره به این حرف 
CNN: »آمریکا توانایی نابود کردن ایران را  با  ظریف در مصاحبه 
ندارد، مگر اینکه از سالح های ممنوعه استفاده کند«! نوشت: اگر 
جناب ظریف از این واقعیت ها با خبر است که باید گفت: اظهارات 
ایشان غیر از دعوت از آمریکا برای حمله نظامی به ایران- بخوانید 
چنانچه  و  ندارد!  دیگری  مفهوم  متحدانش-  و  آمریکا  خودکشی 
این  پوزش،  عرض  با  که  است  بی خبر  آمریکا  وحشی  هویت  از 
اندازه از بی خبری بایسته وزیر امور خارجه ایران نیست! اظهارات 
آقای ظریف مخصوصا در شرایط کنونی که غرب آسیا به ویترین 
مقامات  و  تبدیل شده  متحدانش  و  آمریکا  پی در پی  شکست های 
آمریکا  ناتوانی  به  با صراحت  و  بی وقفه  آمریکایی  و صاحب نظران 
در مقابله با ایران اسالمی اعتراف می کنند و به ویژه بعد از ضرب 
جاسوسی  پهپاد  پیشرفته ترین  انهدام  در  ایران  مقتدرانه  شست 
تردیدی  هست.  نیز  تاسف بار تر  البته  صد  و  تعجب آور  و...  آمریکا 
خود  اظهارات  واقعی  معنای  و  مفهوم  از  ظریف  جناب  که  نیست 
آورده اند  زبان  بر  به خطا  را  این سخنان نسنجیده  و  بوده  بی خبر 
و از این روی، انتظار آن است که بی درنگ برای اصالح آن دست 

به کار شوند.

 برخورد با "کشف حجاب" در فردوگاه ها
با کشف حجاب  برخورد  از  فرودگاه های کشور  پلیس  فرمانده 
در محیط فرودگاه ها خبر داد و گفت: مأموران پلیس اگر مواردی را 
مشاهده کنند که پوشش افراد مروج مدل های غربی است، حتمًا 
با ایسنا  با آن برخورد خواهد شد. سردار حسن مهری در گفتگو 
گفت: در مورد برخورد با کشف حجاب ما دستورالعمل سازمانی 
داریم و مقامات قضائی هم از پلیس حمایت خوبی کرده اند. وی با 
بیان اینکه با کشف حجاب در فرودگاه ها برخورد می کنیم، گفت: 
مأموران پلیس اگر مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج 
با آن برخورد خواهیم کرد. فرمانده  مدل های غربی است، حتمًا 
پلیس فرودگاه های کشور درباره اینکه آیا امکان جلوگیری از سفر 
افراد بدحجاب نیز وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: ممکن است از 
تشکیل  قضائی  پرونده  افرادی  چنین  برای  شود.  جلوگیری  سفر 

شده و تحویل مقامات قضائی خواهد شد.

 کیهان: مهران مدیری فقط به پول می اندیشد و 
بس

و  سلطه مداری  پای  ساالری«  »سلبریتی  نوشت:  کیهان 
حاکمیت تعیین کننده اسپانسر ها را به تلویزیون باز کرد؛ به گونه ای 
که کانال های تلویزیونی را عوض می کنیم یا سریال ها کم رونق اند 
و آن دلچسبی سابق را ندارند و یا برنامه ها، برنامه هایی نیستند که 
بتواند همچون گذشته آن مطالبه گری و جذابیت را داشته باشد. 
این ورطه پول های بی اساس به سلبریتی ها ماجرای به دنیا آوردن 
فرزندان شان را در کانادا رونق داد حاال بماند خیلی از آقازاده های 

آن  بارز  مصداق  اما  می کنند.  دنبال  را  همین رویه  هم  سیاسی 
حضور قابل تامل رامبد جوان است که پرویز پرستویی و دوستان 
حضور  براین  گذاشتن  سرپوش  برای  راهی  نتوانستند  هم  دیگر 
دیدن  برای  هم  او  همسر  جواهریان  نگار  اگر  که  چرا  کنند.  پیدا 
اقتصادی  دراین شرایط  کانادا هم می رفت  به  مادرش می بایست 
را  وقت شناسی  او  مثل  باهوشی  هنرمند  داشت  جا  دیپلماسی  و 
سرلوحه قرار می داد. این ورطه پول های بی اساس به سلبریتی ها 
ماجرای به دنیا آوردن فرزندان شان را در کانادا رونق داد حاال بماند 
می کنند.  دنبال  را  همین رویه  هم  سیاسی  آقازاده های  از  خیلی 
پرویز  که  رامبد جوان است  تامل  قابل  آن حضور  بارز  اما مصداق 
سرپوش  برای  راهی  نتوانستند  هم  دیگر  دوستان  و  پرستویی 
گذاشتن براین حضور پیدا کنند. چرا که اگر نگار جواهریان همسر 
او هم برای دیدن مادرش می بایست به کانادا هم می رفت دراین 
شرایط اقتصادی و دیپلماسی جا داشت هنرمند باهوشی مثل او 

وقت شناسی را سرلوحه قرار می داد.

 صدا و سیما، ما را یاد تلویزیون های بلوک شرق 
دهه هفتاد می اندازد

فواد ایزدی در میزگرد "ایران و آرایش جنگی" که توسط انجمن 
اندیشه و قلم برگزار شد گفت: من در مناظره با آمریکاییها، وقتی 
 ٢٨ کودتای  از  معموال  می کنند،  شروع  سفارت  تسخیر  از  آن ها 
اللهی بود نه  مرداد استفاده می کنم. وی افزود: مصدق نه حزب 
موشک داشت، اما امریکایی ها علیه او تحریم و توطئه کردند و اخر 
تلویزیون  اصولگرای  کارشناس  کردند.  سرنگون  را  او  کودتا  با  هم 
که  می دانم  وارد  مان  خارجی  سیاست  به  را  نقد  این  داد:  ادامه 
نتوانسته است افکار عمومی جهانی را برای عدم مذاکره با امریکا 
مذاکره  آماده  آمریکایی ها  که  کند  توجیه  خوب  شرایط،  این  در 
نیستند و پرچم مذاکره را از دست جنگ طلب های آمریکا بگیرند.

 نگرانی مدیر شبکه کودک از ورود بی بی سی به 
حوزه کودک

نهال(  و  )پویا  تلویزیون  کودک  شبکه  مدیر  ـ.  سرشار  محمد 
پرسشی  به  پاسخ  در  و  شد  حاضر  خبرنگاران  جمع  در  دوشنبه 
درباره پخش برنامه کودک از شبکه خبری بی بی سی و اقدامات 
شبکه کودک در این خصوص اظهار کرد: 84 درصد از خردساالن 
بیشترین  هستند.  ما  کانال های  بیننده  کودکان  از  درصد   82 و 
میزان بیننده تلویزیون را شبکه کودک شکل می دهد و گروه های 
دالیل  البته  که  هستند  ماهواره ای  شبکه های  بیننده  محدودی 
مشخصی هم دارد. وی ادامه داد: با این حال آماده سازی ای که در 
داخل کشور انجام می شود، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در 
خارج انجام می شود؛ به طور مثال دوبله و نسخه ای که از کار های 
باکیفیت تر است.  بسیار  آماده می شود،  در داخل کشور  خارجی 
بومی  فرهنگ  نوعی  با  داخل  برنامه های  ساخت  دیگر  طرف  از 
منطبق است و وقتی می توان کودکان را در محل زندگی خودشان 

پایگاه  این عناصر  و  نشان داد، مخاطب بیشتر عالقمند می شود 
شبکه  مدیر  است.  کرده  ایجاد  کودک  شبکه  برای  را  قدرتمندی 
کودک در عین حال گفت: نگرانی ما از ورود سازمان بی بی سی به 
حوزه کودک بودجه ای است که دارد. بودجه بی بی سی از وزارت 
خارجه انگلیس اداره می شود و ترسی از هزینه ندارد و می تواند هر 
برنامه ای را که می خواهد به تولید برساند. نکته دوم آرشیو بزرگی 
می توانند  دوبله  با  که  آنهاست  دسترس  در  کودک  برنامه های  از 

پخششان کنند.
 

 مصباح یزدی فرمان قتل دکتر شریعتی را صادر 
کرد؟

به  یزدی  مصباح  آقای  جناب   54 سال  گفت:  مومنی  فرشاد 
مدرسه ی حقانی تشریف بردند و سخنرانی کردند. در آن سخنرانی 
از دیدگاه خودشان ثابت کردند که مرحوم دکتر شریعتی ضروریات 
دین را منکر شده است؛ بنابراین گفتند باید او برخوردی متناسب 
آنجا  به  بهشتی  شهید  بعد  هفته ی  شود.  دین  ضروریات  منکر  با 
تشریف بردند و زمانی که وارد می شوند چند نفر از طلبه ها خدمت 
آقای  و اضطراری می گویند  با حالت اضطراب  و  ایشان می رسند 
حذف  باید  و  گفت  شریعتی  دکتر  درباره ی  چیزی  چنین  مصباح 
آقای  چیست؟  شما  نظر  گفتند  بهشتی  آقای  به  شود.  فیزیکی 
بهشتی فرمودند:برای اینکه به پرسش شما پاسخ دهم حداقل سه 
ماه زمان الزم دارم. آن ها داد و بی داد می کنند و می گویند اسالم 
در خطر هست و اگر حرف آقای مصباح بپیچد ممکن است چنین 
و چنان شود. بعد از سه ماه آن جلسه برگزار شد. در آن جلسه آقای 
دکتر  اندیشه های  با  یزدی  مصباح  آقای  مواجهه ی  طرز  بهشتی 
شریعتی را با تعبیر ضد اسالمی توصیف می کنند و می گویند اگر 
قرار باشد فکر هر کسی را نپسندیم فرمان قتل آن را دهیم ربطی 

به اسالم ندارد.

 خانه گران شده؛ مردم به زندگی در چادر رو 
آورده اند

گرانی  گفته  مجلس  در  کرمانشاه  نماینده  صفری،  احمد 
برای مردم مشکل درست کرده که دیگر  و اجاره خانه چنان  رهن 
از  بسیاری  تماس های  بسیاری  و  کنند  اجاره  خانه  نمی توانند 
همشهریان برای دریافت چادر از هالل احمر و ادامه زندگی با چادر 
در پارک ها با من تماس گرفته اند. او گفته این ماجرا یک مساله ملی 
است و اگر در هر شهر تنها صدنفر هم در چادر ها خانه کنند، اصال 
برای جمهوری اسالمی زیبا نیست.« مردم تا پارسال با 20میلیون 
تومان پول پیش و پانصدهزارتومان ماهیانه می توانستند یک خانه 
اجازه کنند، اما اکنون با حقوق های زیر دومیلیون تومان باید 50 
تومان  و 500 هزار  میلیون  ماهی یک  و  پیش  پول  تومان  میلیون 

اجاره بدهند/ تسنیم

 توضیح روحانی ارشد کاشانی درباره شکایت از 

یک نهاد نظامی به خاطر شنود
در  گفت:  کاشان  علمیه  حوزه  اساتید  از  عرب  حجت االسالم 
نامه ای به رئیس جمهوری خواستار پیگیری موضوع شنود مکالماتم 
توسط یک نهاد نظامی شده ام. افراد مختلفی برای جلساتی بنده 
را دعوت می کردند، ولی کمتر از یک ساعت بعد، آن مرکز، دعوت 
را فرا می خواند و می ٰپرسید چرا فالنی را دعوت کرده اید؛  کننده 
در حالی که دعوت کننده به هیچ کسی درباره دعوت بنده اطالع 
نداده بود. با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی، 
ممکن است این رویه شنود همچنان ادامه داشته باشد و عده ای 

بخواهند برای کاندیدا ها پرونده سازی کنند. / ایرنا

 اسامی نمایندگان خواستار مسکوت ماندن طرح 
اعاده اموال نامشروع مسؤوالن شدند

تعدادی از نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح اعاده اموال 
مسکوت  خواستار  رئیس مجلس  به  نامه ای  در  مسؤوالن  نامشروع 

ماندن طرح شدند که البته درخواست آن ها رای نیاورد.
متن این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس
در اجرای ماده 193 آیین نامه مجلس با توجه به اهمیت طرح 
اعاده اموال نامشروع مسئوالن به منظور انجام بررسی بیشتر و رفع 
تعارض با قوانین موجود و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع 

و به مدت 4 ماه مسکوت بماند.
علی   -3 رجبی/  2-فرج الله  اباتری/  دلخوش  کاظم   -1
اکبری )شیراز( / 4- جهانبخش محبی نیا/ 5- احمد مازنی/ 6- 
تربتی نژاد/  نورمحمد  نعمتی/ 8-  بهروز  روح ا لله حضرت پور/ 7- 
 -11 خلخال/  نماینده  خالقی  بشیر   -10 رحیمی/  علیرضا   -9
غالمرضا حیدری/ 12- محمدرضا بادامچی/ 13- داود محمدی 
پروانه   -16 مافی/  پروانه   -15 سلیمی/  اصغر   -14  / )تهران( 
سلحشوری/ 17- محمدجواد فتحی/ 18- قاسم میرزایی نیکو/ 
الیاس حضرتی/  19- علی ساری/ 20- هادی شوشتری/ 21- 
این  امضاکنندگان  از  نیز  تاج گردون  غالمرضا  نوبخت/  22-علی 
نامه بوده است که پس از امضا از درخواست خود منصرف شده 
و آن را خط زده است. همچنین امضای 2 نفر از نمایندگان موافق 

پای این نامه ناخوانا بود.
 

 مرعشی: تحریم رهبری بیشتر به جوک شبیه بود
برای  آمریکایی ها  گفت:  سازندگی  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
پاسخ به حقارتشان در برابر اقدام قاطع ایران، مقام معظم رهبری 
کارگزاران  حزب  سخنگوی  مرعشی،  حسین  کردند.  تحریم  را 
سازندگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه تحریم 
مقام معظم رهبری به جوک بیشتر شبیه است، گفت: این اقدامات 
نشانه کم آوردن آمریکایی ها در برابر ایران اسالمی است. وی ادامه 
کشورمان  حریم  به  آمریکایی  پهپاد  تجاوز  به  قدرت  با  ایران  داد: 
روی  و  دهند  پاسخ  نتوانستند  و  بودند  محکوم  آن ها  و  داد  پاسخ 

به تحریم آوردند. مرعشی با بیان اینکه آمریکایی ها برای پاسخ به 
حقارتشان در برابر اقدام قاطع ایران مقام معظم رهبری را تحریم 
کردند، یادآور شد: آمریکایی ها عالقمند به مذاکره با ایران هستند 
در  غلط  مسیر  می خواهند  و  ندارند  راهی  هیچ  می دانند  که  چرا 

پیش گرفته را جبران کنند.
 

 نظر ترقی درباره فراخوان قالیباف

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: ابتکار قالیباف این است که 
می خواهد نیرو های جوان را شناسایی و جذب کند. به نظر من او 
از فرصت خوبی استفاده کرده است البته سایر احزاب اصولگرا نیز 
بدون اعالم در همین زمینه عمل کرده اند، ولی قالیباف اعالم ویژه 

کرده است تا دستش برای وحدت پر باشد.
 

 حق شناس به دادسرا احضار شد
محمدجواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر تهران به دادسرا احضار شد. وی در نامه ای 
به  تهران  اسالمی شهر  رییس شورای  به محسن هاشمی  خطاب 
تشریح ماجرای احضارش به دادسرا پرداخت و توضیح داد: طبق 
با  حق شناس  شوم.  حاضر  دادسرا  در  تیر  یازدهم  باید  احضاریه 
تاکید بر اینکه به او اعالم شده که وثیقه همراه خود بیاورد، نوشت 
که امکان تأمین هرگونه وثیقه را نخواهم داشت.این عضو شورای 
مطلع  و  آگاه  دوستان  برخی  داد:  ادامه  تهران  شهر  اسالمی 
همکاران  سایر  قبلی  احضار های  تداوم  در  احضار  این  معتقدند 
محمود  سید  و  خداکرمی  ناهید  فخاری،  الهام  خانم ها  جمله  از 
و  پرونده سازی  تهران(،  )اعضای شورای اسالمی شهر  میرلوحی 
برخی  ایرنا،  گزارش  به  شوراست.  اعضای  دادن  قرار  فشار  تحت 
منابع احضار حق شناس را به دلیل انتشار مناجات ربنا با صدای 
منابع  اما  اند،  کرده  عنوان  اینستاگرامش  در  زن  خواننده  یک 

رسمی تاکنون در این زمینه اظهارنظر نکرده اند.
 

 حجاریان: یکی از اهداف آمریکا تجزیه ایران است
سعید حجاریان یکی از اهداف آمریکا را تجزیه ایران دانست و 
انصاف  با  البته مردم مقاومت خواهند کرد. وی در گفتگو  گفت: 
نیوزگفت: زمانیکه امریکا می گوید همه ی گزینه ها روی میز است، 
به خصوص  و  او  از گزینه های  این نکته توجه کرد که یکی  به  باید 
پیش،  چندی  است.  ایران  تجزیه ی  منطقه ای اش  هم پیمان های 
بعید  و  کرد  استفاده  عربی«  »خلیج  مجعول  لفظ  از  بولتون  جان 
نیست، دست اندرکاران دولت فعلی امریکا در هم آوایی با کشور های 
خلیج فارس ادعا هایی درباره ی جزایر سه گانه مطرح کنند و احیانا 
در یک درگیری محدود این جزایر را تصرف کنند.. البته کسانی که 
در میان اپوزیسیون آریایی ادعای تمامیت ارضی می کنند، معلوم 
خواهند کرد فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان/ آنگه شود پدید که 
منبع: تابناک از ما دو مرد کیست!  

میز خبر
کیهان: مهران مدیری فقط به پول می اندیشد و بس!/مصباح یزدی فرمان برخورد با دکتر شریعتی را صادر کرد؟/نظر ترقی درباره 

فراخوان قالیباف 
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