
رؤیای روشندالن در حرم مطهر رضوی محقق شد؛

مادر سپید
حال این روزهای حرم مطهر رضوی قدری متفاوت تر است 
به خصوص اینکه میزبان گروهی روشن دل است که از کیلومترها 
دورتر به عشق زیارت امام رئوف سختی راه را به جان خریده اند تا 
شکوه و عظمت این بارگاه مقدس را با چشم دل به نظاره بنشینند.

زینب ناصري، ملقب به مادر سپید، مادري خالق و بازهم تأکید 
می کنم بسیار خالق و البته مهربان...

 تالش آمریکا برای همراه کردن دیگر کشورها 
در طرح اسکورت کشتی ها

بهانه ای جدید برای حضور 
نظامی در خلیج فارس

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  در مشهد مطرح کرد

موزه دفاع مقدس فارغ از 
جناح بندی های سیاسی 

کوالکوویچ تیم را فدای خواسته های شخصی کرد؛

انتقاد تند قوچان نژاد از 
سرمربی تیم ملی والیبال!

آماده ارائه مستندات به اداره 
کل   امور مالیاتی استان هستیم

گزارش ویژه 5

گفت و گوی ویژه 2

2

3

7

در این شماره می خوانیم

دیه  جبران 
فقدان مقتول

رأی  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیئت   
به مهم ترین تصمیم قضائی چند دهه اخیر 
در  بلکه  رانندگی  حوادث  در  نه فقط  تا  داد 
شود  برابر  مردان  و  زنان  دیه  جنایات،  همه 
و صندوق تأمین خسارت های بدنی ملزم به 

پرداخت مابه التفاوت دیه باشد.
اهمیت  وضوح  به  می توان  زمانی   
بیاوریم  یاد  به  که  کرد  درک  را  خبر  این 

خسارات  همه  با  شین آبادی  دختران  دیه 
جبران ناپذیر بدنی که متحمل شدند، نصف 
مردان محاسبه شد. در ماجرای آتش سوزی 
اتفاق  همین  نیز  درودزن  مدرسه  دختران 
افتاد و در داستان تلخ نگار قربانی که درپی 
حادثه در شهربازی قطع نخاع شد نیز نصف 

دیه پرداخت شد....

صبح امروز چالش های برابری دیه زن و مرد را روایت می کند: 

رکورد شکنی در سرخس انجام شد:

گرمای 52 درجه 
رکورد گرمترین روز در خراسان رضوی طی دوره آماری بلند مدت دیروز شکست و بیشینه دما در منطقه نو 

بنیاد شهرستان سرخس به ۵۲ درجه رسید.
در صفحه 6 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

تکراری  داستان  به  اهالی  اعتراض 
شهر: حاشیه  در  آب  کمبود 

بخشدار  وعده   
مشکل  حل  برای 

منطقه  آبی  کم 
مشهد آباد  همت 

در صفحه 3 بخوانید

استاندار خراسان رضوی

فقر اقتصادی ریشه عمده 
آسیب های اجتماعی است دوشنبه24تیر  1398 /12 ذی القعده 1440 / سال سوم  

شماره 497 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان

در صفحه 4 بخوانید
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512/1 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
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860306271000501 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای امیر بهنام مقدم فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 412 صادره از مشهد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 
مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 147 فرعی از 10 اصلی بخش 9 واقع در مطهری 62 الماسی 6 پالک 4 خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمرضا الماسی 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. 214 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/9، نوبت دوم: 98/4/24
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

********************************************************
512/2 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

)1848(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
فاقد سند رسمی مصوب  اراضی و ساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و  و 3  به دستور مواد 1  سند رسمی نظر 
1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001848 مورخ 98/04/03  هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای مجتبی کابلی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 109/35 مترمربع از پالک شماره 30 فرعی از 15 اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش 
5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی اقایان عبداله برجی و رجب برجی و غیره محرز گردیده است .لذا 
بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این 
اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 

98/04/09 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/24   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************

512/3 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
)1849(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
فاقد سند رسمی مصوب  اراضی و ساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و  و 3  به دستور مواد 1  سند رسمی نظر 
1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001849 مورخ 98/04/03  هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای غالمرضا قدسی فرزند ولی اله نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 32/03 مترمربع از پالک شماره 3895و3896 اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدباقر زهدی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/09 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/24   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*************************************

512/4 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
)1919(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
فاقد سند رسمی مصوب  اراضی و ساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و  و 3  به دستور مواد 1  سند رسمی نظر 
1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001919 مورخ 98/04/04  هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای احمد شادابی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 29/90 مترمربع از پالک شماره 4 فرعی از 2368 اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک 
نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/09 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/24   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/5 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  )1842(

اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و  و 3  مواد 1  به دستور  نظر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001842 
و 139860306005001843 مورخ 98/04/03  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقایان رمضانعلی احمدی و امیر احمدی فرزندان 
از  به مساحت 26/93 مترمربع  از ششدانگ یکباب مغازه  مختار هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع 
پالک شماره 1440 فرعی مجزی شده از 89 فرعی از 231 اصلی واقع در اراضی مرتضی اباد بخش 2 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسین پاینده طوفان محرز گردیده است 
.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار 
ارای اعالم شده  به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  و در روستاها رای هیات  در شهرها منتشر 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  که  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست 
قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/09 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 98/04/24   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

**************************************
512/6 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی  )1680(
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و  و 3  مواد 1  به دستور  نظر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001680و 
139860306005001679 مورخ 98/03/28  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
مریم  خانم  و  محمدعلی  فرزند  اوالدی  احمد  اقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  نیشابور  ثبتی  واحد 
به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  به سه دانگ مشاع  فرزند غالمعلی هرکدام نسبت  بخشی 
88/88 مترمربع از پالک شماره 934 فرعی از 234 اصلی واقع در راضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آغا بی بی قدمگاهی محرز گردیده است .لذا بموجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه 
این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/09 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/24   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

**************************************
512/7 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی  )1918(
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  و  و 3  مواد 1  به دستور  نظر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001918 
مورخ 98/04/04  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  غالمرضا  فرزند  اباد  خلیل  بهرامیان  محسن  اقای  بالمعارض  و  مالکانه 
ساختمان به مساحت 99/15 مترمربع از پالک شماره 17 فرعی از 233 اصلی واقع در اراضی سیان 
بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی خانم طیبه عسگری محرز گردیده است 
.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار 
ارای اعالم شده  به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  و در روستاها رای هیات  در شهرها منتشر 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  که  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست 
قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/09 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 98/04/24   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

منابع  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  چهارشنبه  روز 
سپاه  قایق  پنج  تالش  از  آمریکا  دفاع  وزارت  در  آگاه 
فارس  در خلیج  بریتانیایی  نفتکش  توقف  برای  ایران 
خبر داد صبح روز بعد از آن دولت بریتانیا در واکنش به 
این خبر بیانیه ای صادر کرد و ضمن تایید تالش سه 
کشتی  مسیر  کردن  مسدود  برای  ایرانی  قایق  فروند 
بریتانیایی تصریح کرد که این قایق ها پس از دریافت 
ناو بریتانیا مستقر در منطقه، عقب نشینی  از  اخطار 

کردند.
سی ان ان نیز همین خبر را منتشر کرده و نوشت 
نفتکش  به  چهارشنبه  روز  پاسداران  سپاه  قایق های 
بریتانیایی که از تنگه هرمز عبور می کرده است دستور 
داده اند تا مسیرش را تغییر دهد و در قلمرو آبی ایران 
پهلو بگیرد که با دخالت ناو جنگی بریتانیایی »اچ ام 

اس مونت رز« مواجه می شوند.
هواپیمای  یک  شده  مدعی  سی ان ان  شبکه 
کرده،  فیلمبرداری  ماجرا  این  از  آمریکا  تجسسی 
روایت  است.طبق  نشده  منتشر  هنوز  ویدیو  این  اما 
اسکورت  را  نفکتش  این  که  بریتانیایی  ناو  رویترز، 
را  قایق های سپاه  رادیویی  دادن هشدار  با  می کرده، 

مجبور به عقب نشینی می کند.
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  ادعا  این  به  ظریف 
و  است  تنش  ایجاد  برای  شده  مطرح  که  ادعاهایی 
سپاه  ایران،  خارجه  وزیر  از  پس  ندارد.  ارزشی  هیچ 
پاسداران نیز بالفاصله به این خبر واکنش نشان داد 

عقب  به  روز  یک  اگر  شاید  کرد.اما  تکذیب  را  آن  و 
برگردیم بیشتر بتوان به نیت اصلی بریتانیا و آمریکا از 

بیان چنین ادعاهایی پی برد.
روز سه شنبه گذشته، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس 
به  کشورش  کرد  اعالم  آمریکا،  ارتش  مشترک  ستاد 
منظور مقابله با تهدیدات ادعایی ایران، طرحی برای 
بررسی  را  المللی  بین  نظامی  ائتالف  یک  تاسیس 
می کند. طبق اظهارات این مقام آمریکایی، ماموریت 
خلیج  در  کشتیرانی  از  محافظت  ائتالف،  این  اصلی 
است.  سرخ  دریای  در  المندب  باب  تنگه  و  فارس 
طراحی  خاصی  برنامه  پنتاگون  گفت  دانفورد  ژنرال 
کرده و ظرف چند هفته مشخص خواهد شد که کدام 

کشور ها مایلند به این ائتالف بپیوندند.
وزیر  سمت  نامزد  اسپر،  مارک  گذشته،  ماه 
مقامات  با  را  ائتالف  تاسیس  موضوع  آمریکا،  دفاع 
اما  گذاشت،  میان  در  ناتو  پیمان  عضو  کشور های 
آماده  ائتالف  این  به  پیوستن  برای  کشوری  هیچ 
ائتالف  تاسیس  طرح  گفت  اسپر  زمان  آن  در  نبود. 
شنبه  سه  روز  دارد.  نیاز  بیشتری  بررسی  به  یادشده 
وزیر  پمپئو،  مایک  و  اسپر  با  دانفورد  نیز،  گذشته 
ائتالف  تاسیس  موضوع  درباره  آمریکا،  خارجه  امور 
به  آمریکا  فعلی،  طرح  اساس  بر  کرد.  گفتگو  جدید 
خلیج فارس کشتی های »کنترل و فرماندهی« اعزام 
کند.  رهبری  را  پایش  و  رصد  تالش های  تا  می کند 
را  خود  تجاری  کشتی های  عمال  نیز  کشور ها  سایر 
نکته،  این  به  اشاره  با  دانفورد  می کنند.  اسکورت 
کشور ها  توسط  اسکورت  عادی،  شرایط  »در  گفت: 
بنابراین، یک کشتی که حامل پرچم  انجام می شود. 
اسکورت  توسط همان کشور  کشور مشخصی است، 

خواهد شد. آنچه آمریکا می تواند منحصرا ارائه کند، 
و  رصد  اطالعات،  نوعی  فرماندهی،  و  کنترل  نوعی 

شناسایی است.«
بر این اساس، آمریکا در اسکورت کشتی ها نقش 
ارائه دهنده اطالعات و هماهنگ کننده را ایفا خواهد 
کرد. با این حال، هنوز به طور دقیق معلوم نیست که 
کشتی های آمریکایی چه نقشی در عملیات خواهند 
داشت و چه کشور هایی قرار است به ائتالف آمریکایی 
خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک  گذشته  ماه  شوند.  ملحق 
 20 از  بیش  که  بود  کرده  امیدواری  ابراز  آمریکا، 
ائتالف جدید  به  و عربستان،  امارات  از جمله  کشور، 
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  بپیوندند.  آمریکایی 
نظیر  آسیایی  کشور های  که  بود  گفته  نیز  آمریکا، 
تردد  از  برای محافظت  در تالش ها  باید  ژاپن  و  چین 
اکثر  چون  کنند.  مشارکت  فارس  خلیج  در  کشتی ها 
می کنند.  تهیه  منطقه  این  از  را  نیازشان  مورد  نفت 
نیست.  جدیدی  ایده  کشتی ها،  اسکورت  مسئله 
متقاعد  برای  آمریکایی ها  پیش،  ماه  دو  از  حداقل 
کردن متحدانشان به تاسیس ائتالف نظامی در خلیج 
این  موافقت  نتوانستند  اما  می کردند.  تالش  فارس 
توقیف  ماجرای  ظاهرا،  بیاورند.  دست  به  را  متحدان 
و  الطارق  جبل  تنگه  در  ایرانی  نفت  حامل  نفتکش 
جدید  ادعاهای  همچنین  آن،  متعاقب  تنش های 
بریتانیا و آمریکا در خصوص تالش سپاه برای توقیف 
نفتکش بریتانیایی، فرصتی در اختیار کاخ سفید قرار 
داده تا مجددا مسئله اسکورت نفتکش ها را پیگیری 
کند. آمریکایی ها شاید بتوانند در کوتاه مدت ائتالفی 
مطمئنا  اما  دهند،  تشکیل  نفتکش ها  اسکورت  برای 
این ائتالف هزینه های زیادی خواهد داشت و ممکن 

است برای مدت طوالنی ادامه پیدا نکند. 
یادآور  فارس،  خلیج  در  کشتی ها  اسکورت 
سال های پایانی جنگ ایران و عراق است. زمانی که 
در  و  گرفتند  قرار  حمله  مورد  تجاری  کشتی  چندین 
رونالد  ریاست جمهوری  دوره  در  آمریکا   1987 سال 
اسکورت  را  کویتی  نفتکش های  شد  مجبور  ریگان 
از  ماندن  امان  در  برای  هم  نفتکش ها  برخی  کند. 
حمالت، پرچم آمریکا را برافراشتند. کنگره نگران بود 
که اقدام دولت ریگان در اسکورت کشتی ها در خلیج 
فارس، آمریکا را وارد منازعه ایران و عراق کند. با این 
حال، ریگان بدون توجه به این نگرانی ها، در عملیاتی 
به  اقدام  شد،  معروف  جدی«  اراده  »عملیات  به  که 
اسکورت نفتکش ها کرد. در آن زمان، پنتاگون نگران 
آمریکا  توسط  که  کشتی  یک  به  ایران  اگر  که  بود 
پاسخ  چگونه  آمریکا  کند،  حمله  می شود،  اسکورت 
محافل  میان  در  مشابهی  نگرانی های  امروز،  دهد. 
نظامی آمریکا وجود دارد. البته شرایط فعلی با دوران 
جنگ ایران و عراق متفاوت است. آن زمان، دو کشور 
رسما در جنگ بودند و هر لحظه ممکن بود به منافع 
به  اما،  امروز،  کنند.  حمله  فارس  خلیج  در  یکدیگر 
طور رسمی جنگی وجود ندارد. هر چند که مقامات 
و  اقتصادی«  »جنگ  را  آمریکا  تحریم های  ایران، 

»تروریسم اقتصادی« می دانند.
که  کند  بررسی  باید  پنتاگون  حاضر،  حال  در 
کشتی های جنگی آمریکا برای محافظت از کشتی ها 
کارشناسان  نکنند.  کاری  چه  و  کنند  کاری  چه 
پیچیده،  اقدام  یک  کشتی ها،  اسکورت  که  معتقدند 

پرهزینه و مخاطره آمیز است.
دریاساالر  فرانکن،  مایکل  رابطه،  همین  در 

بازنشسته نیروی دریایی آمریکا که در »عملیات اراده 
»وکس«  نشریه  خبرنگار  به  بود،  کرده  شرکت  جدی« 
نفتکش ها،  همه  جداگانه  اسکورت  برای  است  گفته 
کشتی های کافی وجود ندارد. این بدین معناست که 
نفتکش های متعدد باید در ورودی خلیج فارس منتظر 
بمانند تا اینکه یک کشتی آنها را اسکورت کند. همین 
امر، اسکورت نفتکش ها را پیچیده می کند. عالوه بر 
این، هر چه تعداد کشتی های جنگی آمریکا در خلیج 
بیشتر  هم  خطا  وقوع  احتمال  شود،  بیشتر  فارس 
می شود.ایالن گولدبرگ، رئیس بخش ایران در وزارت 
دفاع آمریکا از سال 2009 تا 2012، گفت: »حضور 
پررنگ آمریکا )در خلیج فارس( به معنای ریسک باالتر 
یک درگیری سهوی یا سوء محاسبه در دریا است که به 

یک نزاع منجر می شود.«
را  اسکورت  عملیات  مین ها،  وکس،  نوشته  به 
وجود  امکان  این  می کنند.  خطرناک  ویژه  طور  به 
مین  با  هم  شده  اسکورت  کشتی  یک  حتی  که  دارد 
برخورد کند یا اینکه یک مین روی آن چسبانده شود. 
فرانکن، در سال 1987 در یک کشتی جنگی پشت 
فارس  خلیج  در  بریجتون«  »اس اس  ابرنفتکش  سر 
حرکت می کرد که یک مین بخش هایی از آن را منفجر 

کرد. فرانکن ابراز نگرانی کرده است که اگر این اتفاق 
وارد  را  آمریکا  و  ایران  است  ممکن  شود،  تکرار  االن 
نزاع کند. به همین دلیل، او به پنتاگون هشدار داد: 
»مراقب باشید پایتان را کجا می گذارید، چون در تنگه 

هرمز هیچ چیز خوبی اتفاق نمی افتد.«
به نظر می رسد که دولت ترامپ با درک حساسیت 
را  دیگر  کشور های  که  است  این  دنبال  منطقه،  این 
به  اگر روزی  تا  هم در اسکورت کشتی ها سهیم کند 
آمریکا  اتفاقی در خلیج فارس درگیری رخ داد،  طور 
درگیری،  وقوع  احتمال  از  صرفنظر  اما  نماند.  تنها 
امنیت  است:  شده  مشخص  کامال  نکته  یک  تاکنون 
متزلزل  فارس  خلیج  در  انرژی  انتقال  مسیر های 
هزینه  پرداخت  حال  در  متحدانش  و  آمریکا  و  شده 
اقدامات خود علیه ایران هستند. در دو ماه گذشته، 
هزینه بیمه نفتکش ها تقریبا افزایش ده برابری داشته 
است. مضاف بر این، کشور های غربی برای محافظت 
مجبور شدند  فارس،  خلیج  در  خود  تجاری  منافع  از 
کنند.  اعزام  حیاتی  منطقه  این  به  بیشتری  نیرو های 
به عنوان مثال، در پی تنش اخیر میان تهران و لندن، 
نیروی دریایی بریتانیا کشتی جنگی جدیدی به خلیج 

فارس اعزام کرد.

تالش آمریکا برای همراه کردن دیگر کشورها در طرح اسکورت کشتی ها

بهانه ای جدید برای حضور نظامی در خلیج فارس

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  در مشهد مطرح کرد
موزه دفاع مقدس فارغ از جناح بندی های سیاسی 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس مربوط 
به آحاد مردم ایران اسالمی است، بنابراین مرکز فرهنگی و موزه 
دفاع مقدس نیز مربوط به همه مردم است. باید این مرکز فارغ 
از جناح بندی های سیاسی و اختالفات قومیتی و مذهبی باشد.
سردار سرلشکر محمد باقری، ضمن بازدید از مرکز فرهنگی 
یک  مقدس  دفاع  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان  مقدس  دفاع 
نقش  بزرگ  حماسه  این  و  بود  ایران  ملت  برای  تاریخ ساز  عامل 
بی بدیلی دارد. هر چند حضور در کوران دفاع مقدس باعث شده 
بود تا این حادثه به خوبی درک نشود اما با تأکیدات مقام معظم 
این حادثه  به اهمیت  بیشتر  و همچنین گذشت زمان،  رهبری 

پی برده شد.
وی افزود: اگرچه حوادث جنگ های ایران و روس در یکی، 
دو قرن گذشته حقارتی را برای مردم ایران به وجود آورد اما دفاع 
کرد.  خلق  ایران  ملت  قرن  سه  دو،  برای  را  افتخار  یک  مقدس 
امام  فرماندهی  شهدا،  خون  الهی،  لطف  برکت  به  افتخار  این 

خمینی)ره( و حضور مردم رقم خورد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: 31 سال از پایان 
دفاع مقدس می گذرد، کارهایی که در راستای زنده نگهداشتن 

و ترویج فرهنگ این دوران صورت گرفته، ارزشمند است.
سازندگی  در  مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  باقری  سرلشکر 
ملت کشورمان تأثیر به سزایی داشت، عنوان کرد: برخورداری 

تا در کوران  از هویت ملی و اجتماعی باعث می شود  یک ملت 
و  پیوسته  مجموعه  می خورد،  رقم  آن ها  برای  که  حوادثی 
از  و  بایستند  نامالیمات  مقابل  در  بتواند  که  باشند  فوالدینی 

فرصت ها استفاده کنند.
وی اضافه کرد: هویت ملی را باید به گونه ای تبیین کنیم که 
امروز احساس کند در مقابل ملت و کشور خود مسئول  جوان 
این هویت بخشی  در  دفاع مقدس  موزه  و  فرهنگی  مرکز  است. 

نقش اساسی و بی بدیلی دارد و این نقش قابل تردید نیست. 
تأثیرگذار  نقش  به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
جنگ  از  روز   20 حدود  کرد:  تصریح  مقدس  دفاع  در  خراسان 
نیروهای  مقر  گلف،  کنار  در  رفتم.  اهواز  به  که  بود  گذشته 

با  که  بودند  کسانی  اولین  خراسانی  نیروهای  بود.  خراسانی 
آن ها آشنا شدم. شهیدان محمد بابارستمی، سیدعلی حسینی 
و سردار »درچه ای« از جمله این نیروها بودند که با آن  ها مأنوس 
بودم. سرلشکر باقری عنوان کرد: باید به نقش لشکر 77 پیروز 
ثامن االئمه)ع(، یگان های سپاه پاسداران، جهاد خراسان، ناجا 
و مجموعه هایی مثل آستان قدس رضوی که در بازسازی هویزه 
نقش داشتند و یا حوزه علمیه خراسان به خوبی پرداخته شود.

وی ادامه داد: یک محتوای ملی با 56 پروژه در دست تهیه است 
که امیدواریم تا پایان سال جاری به نتیجه برسد و همه استان ها 
از  استفاده  با  را  فرهنگی خود  مرکز  از محتوای  بتوانند بخشی 
این طرح اجرایی کرده و بخش دیگری را نیز با استفاده از  نقش 

هر استان در دفاع مقدس به زبان هنر و در قالب فن آوری روز در 
موزه دفاع مقدس عملیاتی کنند.  

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس مربوط 
به آحاد مردم ایران اسالمی بوده، بنابراین مرکز فرهنگی و موزه 
دفاع مقدس نیز مربوط به همه مردم است. باید این مرکز فارغ 
از جناح بندی های سیاسی و اختالفات قومیتی و مذهبی باشد. 
مقام  خمینی)ره(،  امام  اسالمی،  انقالب  به  معتقد  کس  هر 
به  و رونق بخشیدن  راه اندازی  معظم رهبری و شهدا است، در 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس باید صادقانه به میدان بیاید و 

با احساس خودی بودن ایفای نقش کند.
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فقر  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
های  آسیب  عمده  ریشه  فرهنگی  و  اقتصادی 
اجتماعی به شمار می رود و برای نتیجه بخش 
بودن فعالیت ها در حوزه اجتماعی باید به این 

موضوع توجه جدی شود.
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
علی رضا  رضوی،  خراسان  استانداری 
رزم حسینی در جلسه امضای اولین تفاهم نامه 
همکاری معین اقتصادی فرهنگی خانواده که 
تبریک  با  شد،  برگزار  استاندار  دفتر  محل  در 
کرد:  اظهار  رضا)ع(  حضرت  باسعادت  میالد 
امیدواریم با تاسی به سیره این امام همام، هر 
و  فرهنگی  تعالی  جهت  در  قبل  از  بیشتر  روز 

اجتماعی گام برداریم.
همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  افزود:  وی 
اقدام  خانواده  فرهنگی  اقتصادی  معین  با 
کاهش  در  آن  اجرای  که  است  ارزشمندی 
نقش  خانواده  بنیان  استحکام  و  طالق  آسیب 

موثری خواهد داشت.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه معین 
های اقتصاد مقاومتی معین توسعه منطقه ای 
در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
هستند، ادامه داد: امیدواریم با انسجام ایجاد 
شده بین ارکان حاکمیت در استان، گام های 
خانوار،  معیشت  بهبود  جهت  در  ارزشمندی 
ترویج فرهنگ  و  کاهش آسیب های اجتماعی 

اسالمی برداشته شود. 
کنار  را  کاری  سیاسی  اگر  کرد:  بیان  وی 
مثلث  طرح  فرماندار،  محوریت  با  و  گذاشته 
توسعه اقتصادی فرهنگی را دنبال کنیم، قطعا 
موفقیت های چشمگیری را در مسیر توسعه و 

پیشرفت شاهد خواهیم بود. 
کار  برای  امکانات  رزم حسینی گفت: همه 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی وجود دارد لذا کم 
قبول  قابل  عنوان  به هیچ  زمینه  این  در  کاری 

نیست. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
جلسه  این  در  هم  رضوی  خراسان  استانداری 
به  زدن  ضربه  برای  دشمن  تالش  گفت: 
اقتصادی  مباحث  به  صرفا  اسالمی  جمهوری 
های  حوزه  در  امروز  و  شود  نمی  محدود 

اجتماعی هم مورد هجمه دشمن هستیم.
انقالب می  افزود: دشمنان  حسن جعفری 

خود  شوم  اهداف  به  رسیدن  برای  که  دانند 
لذا  دهند  قرار  هدف  را  جوانان  و  زنان  باید 
پیش  از  بیش  باید  سیاست  این  با  مقابله  برای 
و  کرد  توجه  فرهنگی  و  اجتماعی  مباحث  به 
اینکه  بیان  با  وی  برداشت.  گام  مسیر  این  در 
دغدغه  عنوان  به  باید  اجتماعی  های  آسیب 
ضرورت  داد:  ادامه  شوند،  مطرح  مردمی 
در  دین  علمای  و  عمومی  ارکان  همه  که  دارد 
تا  باشند  داشته  مشارکت  اجتماعی  مباحث 
موثری  های  گام  ها  آسیب  کاهش  حوزه  در 
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  شود.  برداشته 
استانداری خراسان رضوی هم در این جلسه با 
اشاره به اجرای الگوی مثلث توسعه در استان 
گفت: امیدواریم با اجرای تفاهم نامه همکاری 
به  خانواده  محوریت  با  فرهنگی  اقتصادی 
در  چناران،  شهرستان  در  آزمایشی  صورت 
سیره  ترویج  و  خانواده  بنیان  استحکام  حوزه 
حضرت رضا)ع( گام های خوبی برداشته شود. 
مهمترین  اینکه  بیان  با  سلجوقی  فرشته 
نقطه قوت تفاهم نامه معین اقتصادی فرهنگی 
در  افزود:  است،  مردم  مشارکت  خانواده، 
شهرستان  در  ازدواج  مورد   1107 از   97 سال 
که  رسیده  ثبت  به  طالق  مورد   481 چناران، 
و  ازدواج  درصدی   13 کاهش  دهنده  نشان 
افزایش 24 درصدی طالق است و برای بهبود 

این شرایط باید تالش کرد.
y  اولین تفاهم نامه همکاری معین اقتصادی

فرهنگی خانواده به امضا رسید
اولین تفاهم نامه همکاری معین اقتصادی 
شهرستان  محوریت  با  خانواده  فرهنگی 
چناران همزمان با سالروز میالد امام رضا)ع( با 
امضای استاندار، امام جمعه، فرماندار، رئیس 
دادگستری و معین اقتصادی فرهنگی، منعقد 

شد.
 4 بند  اجرای  راستای  در  نامه  تفاهم  این 
با  رهبری  معظم  مقام  گانه   16 سیاست های 
خانواده  قداست  از  پاسداری  و  حمایت  هدف 
حقوق  پایه  بر  خانوادگی  روابط  استواری  و 
صیانت  و  حرمت  حفظ  اسالمی،  اخالق  و 
عواطف  تربیت  ها،  آسیب  و  آفات  از  خانواده 
آسیب  و  ناهنجاری  از  پیشگیری  اجتماعی، 
و  مشکالت  اعتیاد،  )طالق،  جمله  از  خانواده 

بحران( منعقد شده است.
معین  نامه  تفاهم  انعقاد  اهداف  دیگر  از 
نظام  استحکام  خانواده،  فرهنگی  اقتصادی 
طبیعی  های  تفاوت  گرفتن  نظر  در  با  زوجین 
انسانی،  حقوق  از  برخورداری  و  مرد  و  زن 
اجتماعی، اقتصادی فرهنگی عادالنه، توانمند 
رفتاری  شناختی  ابعاد  در  اعضاء  نمودن 
تعالی  مسیر  در  آنها  هدایت  جهت  جسمانی 

است.
به  کانون محبت  نامه،  تفاهم  این  اساس  بر 
زوجین  یعنی  هدف  جامعه  شناسایی  منظور 
جوان کمتر از 5 سال زندگی مشترک و بررسی 
وضعیت آنها بر حسب نیاز و توان، رصد ماهانه 
آمار ازدواج و طالق ایمن گروه، ارتقاء احساس 
دولتی  مسئولین  جدی  اهتمام  و  مسئولیت 
بکار  و  مشترک  اهداف  به  نیل  برای  اجرایی  و 
ادارات،  موجود  های  ظرفیت  تمامی  گیری 
نهادهای عمومی و خیرین و جهت دهی به آنها 
افزایی بهتر، بیشتر و اعتبارات  در راستای هم 

اختصاص یافته تشکیل می شود. 
استفاده از توان، انگیزه و ایمان باالی مردم 
و  جهت عملیاتی شدن طرح، حمایت متوازن 
همه جانبه از مزدوجین جوان با تکیه بر وحدت 
و  اجرایی  های  دستگاه  سوی  از  همراهی  و 
کمک های مردمی، رصد نحوه مشارکت جامعه 
هدف در طرح ها و رتبه بندی آنها در راستای 
تقویت  هدفمند،  صورت  به  بهتر  خدمات  ارائه 
مزدوجین  وتوانمندسازی   پذیری  مسئولیت 
و  اقتصادی  مشکالت   رفع  راستای  در  جوان 
تهیه بسته های حمایتی، فرهنگی  و  زناشویی 
از  خیرین  و  اجرایی  های  دستگاه  تمام  توسط 
شمار  به  محبت  کانون  تشکیل  اهداف  دیگر 

می رود.

استاندار خراسان رضوی

فقر اقتصادی ریشه عمده آسیب های اجتماعی است

هواپیمایی آسمان
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خبر
آماده ارائه مستندات به اداره کل   امور 

مالیاتی استان هستیم
شرکت های  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رییس   
ما  گفت:  رضوی  خراسان  المللی  بین  حمل ونقل 
معافیت  بخش نامه های  و  شواهد  تمامی  حاضریم 
مالیاتی شرکت های حمل ونقل بین المللی را در یک 
نشست با حضور مدیران اداره کل امورمالیاتی استان 
ارائه دهیم که اگر ارایه مستندات ما خالف واقع بود، 
حمل ونقل  شرکت های  به  که  داریم  را  این  آمادگی 
بین المللی استان اعالم می کنیم که شرکت ها طبق 
قوانین تمکین داشته باشند.به گزارش ایسنا، احمد 
زمانیان با اعالم این خبر اظهار کرد: باتوجه به اینکه 
ترابری  عالی  شورای  مصوبات  بخش نامه ها،  تمامی 
یعقوب نژاد،  آقای  اما  دارد  را  الزم  شفافیت  قانون  و 
مشخص  قوانین  وجود  با  استان  دارایی  مدیرکل 
نمی دانیم چرا دو پهلو سخن می گویند.وی با اشاره 
اینکه وظیفه شرکت های حمل ونقل بین المللی حمل 
کاال از مسیرهای داخل کشور به کشور مقصد است، 
بین  حمل ونقل  شرکت های  عملکرد  کرد:  عنوان 
المللی کاال، خارج از صادرات بوده به صورتی که ما 
فقط حمل کننده کاال از مرز های داخلی به کشورهای 
دیگر و یا ترانزیت هستیم.رییس هیات مدیره انجمن 
المللی خراسان  بین  صنفی شرکت های حمل ونقل 
رضوی خاطرنشان کرد: باتوجه به صحبت های اخیر 
کاالی  »اگر  اینکه  بر  مبنی  استان  مالیات  مدیرکل 
ترانزیتی از یک نقطه مرزی کشور وارد و بدون هیچ 
نرخ صفر  از مرز دیگر خارج شود، مشمول  تغییری 
مورد  یک  حتی  اساس  این  بر  شد.  خواهد  مالیاتی 
هم نمی توان پیدا کرد که مؤدی، با این شیوه کاالیی 
و  باشد  شده  گرفته  آن  از  مالیات  و  کرده  ترانزیت  را 
اگر مالیات پرداخت شده، باید دید به چه دلیل بوده 
است«، لذا ما آماده ارائه مستندات هستیم، که این 
پرونده های  همچنین  و  نمی شود  اجرایی  قانون 
مالیاتی زیادی در هیات های حل اختالف برای این 
موضوع وجود دارد.زمانیان با اشاره به اینکه اداره امور 
مالیاتی به بخش نامه ها توجه ای ندارد، افزود: باتوجه 
به اینکه کار ما ترانزیت کاال است و تمامی بارها دارای 
پروانه گمرکی هستند، همکاران اداره مالیاتی توجه ای 
مالیاتی  معافیت های  تبصره های  و  بخش نامه  به 
شرکت های حمل ونقل بین المللی ندارند.وی تاکید 
بخش نامه های  و  شواهد  تمامی  حاضریم  ما  کرد: 
معافیت مالیاتی شرکت های حمل ونقل بین المللی را 
در یک نشست با حضور مدیران اداره کل امورمالیاتی 
خالف  ما  مستندات  ارایه  اگر  که  دهیم  ارائه  استان 
شرکت های  به  که  داریم  را  این  آمادگی  ما  بود  واقع 
که  می کنیم  اعالم  استان  المللی  بین  حمل ونقل 

شرکت ها طبق قوانین تمکین داشته باشند.

مشهد- تهران: روزانه
شنبه ها : ساعت: 17:00 و 22:10

يكشنبه ها : ساعت : 18:30
دوشنبه ها :  ساعت16:20 و 22:10

سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها : ساعت :0 18:3 و 21:45
پنج شنبه ها : ساعت: 13:45 و 22:10 

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

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

17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :  
20:15  يكشنبه  ساعت: 19:45(

مشهد- نوشهر: شنبه ها ساعت :13:10 يكشنبه ها 
و چهار شنبه ها  ساعت: 14:30 ودوشنبه ها 

ساعت:12:20 جمعه ها ساعت : 09:45 
مشهد- اهواز: شنبه ساعت: 12:25 و دوشنبه و 

پنجشنبه هاساعت: 11:25
مشهد- شيراز: يكشنبه ساعت: 18:30 و 

پنجشنبه ها ساعت : 17:45  و برقراري روزهاي 
سه شنبه ساعت:21:45 از تاريخ 98/4/25

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها  ساعت: 
 08:45

مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :19:30 
چهارشنبه ها  ساعت: 15:10

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 17:10
 پرواز مسير مشهد - اردبيل  روزهاي پنج شنبه  

ساعت:12:55 

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398

سرویس اقتصادی

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز

1 0 0 0 8 0 8 8 8
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حوادث
کشف ۲۵۰ تخته فرش بی هویت در پنج تن مشهد

مقدسی، کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراسان رضوی:

روی  کارشناسی  های  تیم  رصدهای  پی  در  پیش  روز  چند 
چندین  مجازی،  فضای  در  شده  منتشر  های  آگهی  برخی 
به  را  کارشناسان  توجه  دیوار  سایت  در  فرش  فروش  آگهی 

خودش جلب کرد. 
۷۰۰ شانه عنوان  در آگهی درج شده قیمت فرش هایی که 
و  داشت  بازار  در  رایج  قیمت  با  معناداری  تفاوت  بود،  شده 

ارزانتر بود. 
پنجتن  خیابان  حوالی  متخلف  فرد  فعالیت  اصلی  مرکز 
شناسایی و آنجا را که در پوشش یک مغازه فرش فروشی فعال 

بود، مورد بازرسی قرار گرفت.
قاضی  و  شد  کشف  هویت  بی  فرش   ۱۲۵ حدود  محل  از 
دپوی  احتمالی  محلهای  شناسایی  دستور  فدکی  دشتی 
فرشهای تقلبی بیشتری را صادر کرد. چندی بعد ۱۳۰ تخته 

فرش تقلبی دیگر نیز در همان محدوده کشف شد.

اهدای ۶ عضو مرگ مغزی 
اعضای بدن جوان ۳۳ ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به ۶ 

بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.
علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسئول 
هشتمین  و  نهصد  در  گفت:  یکشنبه  روز  مشهد  پزشکی 
عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه بدن  
سلمان علیمردانی  پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده 
جراحی  عمل  تحت  مشهد  منتصریه  بیمارستان  در  وی 

اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های این بیمار مرگ مغزی 

به دو مرد ۳۲ و ۳۳ ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی 
صورت  به  بودند  درمان  تحت  دیالیز  با  و  می بردند  رنج  کلیه 

رایگان اهدا و پیوند زده شد.
در  نیز  علیمردانی  یاد  زنده  کبد  داشت:  اظهار  وی 
بیمارستان منتصریه مشهد به یک زن ۶۰ ساله ساکن زاهدان 

پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید.
پیوند  برای  هم  علیمردانی  مرحوم  های  قرنیه  گفت:  وی 
و  مشهد  )ص(  االنبیا  خاتم  چشم  تخصصی  بیمارستان  به 
قسمتی از پوست بدن وی نیز به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا )ع( این شهر ارسال شد.
علوم  دانشگاه  مغزی  مرگ  بیماران  از  اعضا  پیوند  واحد 
از  دارد  پوشش  زیر  را  کشور  شرق  شمال  که  مشهد  پزشکی 

سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.
 

کشف محموله سنگین مواد شوینده تقلبی در مشهد 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف محموله سنگین 

مواد شوینده تقلبی در مشهد خبر داد.
تقوی  کاظم  محمد  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر نگهداری مقادیری مواد 
شوینده تقلبی در یک انبار دستورات الزم برای بررسی سریع 

موضوع به فرماندهی انتظامی مشهد صادر شد.
ماموران  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
تکمیل  با  ضربتی  ماموریت  این  در  مشهد   ۱۷ کالنتری 
تحقیقات خود پس از هماهنگی با مقام قضایی در مرحله اول 
این عملیات یک انبار را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه 4 

تن مواد شوینده کشف شد.
این  نهایی  مرحله  در   ۱۷ کالنتری  ماموران  داد:  ادامه  وی 
شناسایی  را  شوینده  مواد  نگهداری  دیگر  انبار   ۲ عملیات 

مقام  با  هماهنگی  و  صمت  کارشناسان  همکاری  با  کرده، 
قضایی، محل های مذکور را مورد پاکسازی قرار دادند.

دیگری  مقادیر  عملیات،  این  در  پلیس  اینکه  بیان  با  تقوی 
مواد شوینده تقلبی و قاچاق کشف کرد که مجموع کشفیات 
این محموله به ۱9 تن رسید، متذکر شد: در این رابطه 4 متهم 
تحقیقات  شده اند،  معرفی  قضایی  مراجع  به  و  دستگیر 

پرونده با دستورات قضایی ادامه دارد.

انفجار منزل مسکونی در مشهد یک مصدوم بر جای گذاشت
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: انفجار منزل 
جوان  دختر  یک  مصدومیت  به  منجر  شهر  این  در  مسکونی 

شد.

مشهد،  نشانی  آتش  الملل  بین  و  عمومی  روابط  از  نقل  به 
ساختمان  یک  سوم  طبقه  در  انفجار  گفت:  عزیزی  امیر 
مسکونی سه طبقه در منطقه جاهد شهر ـ خیابان بوستان، 
سبب مصدومیت یک دختر جوان و اعزام وی به بیمارستان 

شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد علت وقوع حادثه را 
براساس بررسی های اولیه نشت گاز ذکر کرد و یادآور شد: بروز 
این انفجار عالوه بر وقوع آتش سوزی موجب تخریب پنجره و 

ترک دیوار شد.
مسکونی  واحد  خواب  اتاق  انفجار  کانون  اینکه  بیان  با  وی 
انفجار  این  بروز  کرد: علت دقیق و چگونگی  بود، اظهار  مزبور 

توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.
شماره  ایستگاه  دو  مأموران  حادثه  این  در  است؛  گفتنی 
اقدامات  به  نسبت  و  شدند  اعزام  حادثه  محل  به   ۱۷ و   ۳۰

پیشگیرانه و برقراری ایمنی در محل اقدام کردند.

با  حقوقی  رویه های  اصالح  بخشنامه 
به  معلمان  شکایت  از  پیشگیری  هدف 

مراجع قضائی 9 تیر ابالغ شد.
و  آموزش  وزیر  تام االختیار  نماینده   
پرورش در مراجع قضایی جزئیات بخشنامه 
ابالغی سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش با موضوع »اصالح رویه ها 
در  و شکایات مطروحه  برای کاهش دعاوی 

دیوان عدالت اداری« را تشریح کرد.
»در  گفت:  پانا  به  اردستانی  منصور 
سیاست های  و  بنیادین  تحول  سند  اجرای 
و  آموزش  در  بنیادین  تحول  ایجاد  کلی 
بر  رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  پرورش 
همچنین  و  معلمان  منزلت  و  شأن  ارتقای 
فرهنگیان  انگیزش  و  رضایت مندی  افزایش 
در  ما  اساس  این  بر  است.  شده  تأکید 
و  وظایف  قلمرو  با  متناسب  حقوقی  حوزه 
انجام  را  اقدام  دو  دفترمان  مأموریت های 

دادیم.«
دعاوی  کاهش  طرح  »اوالً  داد:  ادامه  او 
به  قضایی  مراجع  در  فرهنگیان  شکایات  و 
موضوعات  با  اداری  عدالت  دیوان  در  ویژه 
کردیم.  مطرح  را  استخدامی  حقوق  تضییع 
فرهنگیان  شکایت  آمار  از  تحلیلی  گزارشی 
در دیوان عدالت اداری علیه وزارت آموزش 
سازمان های  و  تابعه  کل  ادارات  و  پرورش  و 

وابسته خدمت وزیر سابق و سرپرست وزارت 
ارائه شد، ایشان دستور دادند که ما در یک 
کارگروه موضوع را بررسی و رویه ها را اصالح 

کنیم.«
و حمایت  امالک  مدیرکل دفتر حقوقی، 
افزود:  پرورش  و  آموزش  وزارت  قضایی 
با  مختلف  جلسات  تشکیل  و  ما  »پیگیری 
واحدها و معاونت های ستادی منجر به یک 
آن یک  متعاقب  و  صورت جلسه، تصمیمات 
دکتر  امضای  با  تیر   9 در  که  شد  بخشنامه 
حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش 

به استان ها ابالغ شد.«
برای  بخشنامه  این  اردستانی،  گفته  به 
و  معلمان  منزلت  و  مقام  و  شأن  به  توجه 
مطالبات  به  پاسخگویی  هم  و  فرهنگیان 
کلی  سیاست های  راستای  در  و  قشر  این 
به  پرونده  ورودی  کاهش  نظام،  حقوقی 
مراجع قضایی و توسعه آگاهی های حقوقی 
و  شده  ابالغ  و  تنظیم  قانون  حاکمیت  و 
طبق آن همه ارکان، معاونت ها و واحدهای 
اقدامات  هستند  موظف  پرورش  و  آموزش 
انجام  جهت  این  در  اجرایی  و  پیشگیرانه 

دهند.
عدالت  دیوان  در  »متاسفانه  گفت:  او 
جزو  پرورش  و  آموزش  وزارت  اداری، 
اگر  است.  دولتی  پرشکایت  دستگاه  پنج 

یا  مقرره  شود،  تصویب  قانونی  است  قرار 
قانون گذاری  دیگر  مراجع  در  مصوبه ای 
به  پرورش  و  آموزش  وضع  و  شود  تصویب 
تامین  و  بودجه  تخصیص  در  اولویت  جهت 
است  بهتر  نشود،  منظور  الزم  اعتبارات 
که  است  این  هدف مان  ما  نشود.  تصویب 
آموزش و پرورش را در یک موقعیت ممتاز از 
حیث ایفای نقش و عمل در تصویب قوانین 
و مقررات به جهت ِعده و ُعده ای که در دولت 

دارد، قرار دهیم.«
نماینده تام االختیار وزیر آموزش و پرورش 
در مراجع قضایی ادامه داد: »شاهد هستیم 
فالن  فوق العاده  می دهد  اجازه  دولت  که 
موضوع تسهیالت و فالن برنامه تشویقی در 
حوزه استخدامی اجرا شود، دستگاه ها اجرا 
می رسد  که  پرورش  و  آموزش  به  ولی  کنند 
مسیر  نمی دهند.  بودجه  که  می بینیم 
پرورش  و  آموزش  بودجه ای  همکاری های 
هیچ وقت اجازه ندارد چنین پرداخت هایی 
به همکاران داشته باشد چراکه آن اعتباراتی 
پرداخت های  برای  شود،  منظور  باید  که 
مهدکودک،  مثل  فوق العاده هایی  و  رفاهی 
مناطق محروم، پاداش بازنشستگان و ... در 
موافقت نامه  مبادله  یا  اعتبار  تامین  گیرودار 
معوق  یا  معطل  بودجه  و  برنامه  سازمان  با 

می ماند.«

خبر

آغاز تحول در مسير تكريم و منزلت معلمان در سازمان اداری آموزش و پرورش

امداد  کمیته  رئیس 
اداره3 مشهد گفت: همزمان 
با  مهربانیها،  امام  میالد  روز  با 
راهی  امداد  کمیته  نوعروس   25 خیران  مشارکت 
کمیته  خبری  سایت  گزارش  شدند.به  بخت  خانه 
امداد، عباس کیانخواه اظهار کرد: به منظور راهی 
مجموع  در  بخت  خانه  به  نوعروس   25 این  کردن 
100 میلیون تومان اعتبار از منابع داخلی این نهاد 
و مشارکت های مردمی هزینه شد که سهم کمیته 
خیران  مشارکت  سهم  و  تومان  میلیون   40 امداد 
بود. خداپسندانه  اقدام  این  در  تومان  میلیون   60
وی ادامه داد: به منظور کمک به امر ازدواج، به هر 
نوعروس چهار میلیون تومان در قالب کمک هزینه 

خرید جهیزیه اهدا شد تا لوازم مورد نظر خود را تهیه 
کنند.

هزینه  کمک  اهدای  اینکه  به  اشاره  با  کیانخواه 
دوره  گذراندن  از  پس  نوعروسان  به  جهیزیه  خرید 
گیرد،  می  صورت  زندگی  مهارتهای  آموزشی  های 
با  نوعروس   75 تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود: 
نهاد راهی خانه بخت شدند  این  و  مشارکت خیران 
که 25 مورد آن در روز میالد امام رضا)ع( و 50 مورد 

در اعیاد دیگر بود.
شد:  یادآور  مشهد   3 اداره  امداد  کمیته  رئیس 
اکنون این اداره به پنج هزار و 574 خانوار مشتمل 
بر 12 هزار و 400 نفر تمام خدمات حمایتی را ارائه 

می دهد.

جمعیت  گوی  سخن 
خدمت گذار به زائران پیاده امام 
جمعیت  گفت:  السالم  علیه  رضا 
اما  والدت  سالروز  در  به  مشهد  به  شده  وارد  پیاده 
نفر رسید.به گزارش صبح  پنج  و  ازار  به 10  هشتم 
این  خبرنگار  با  مصاحبه  در  رضایی  حسین  امروز 
محور  سه  مرداز  پیاده  زائر  ورود85  با  افزود:  رسانه 
زایرین  جمع  دهسرخ  و  فردوسی  ؛جاده  کالت 
پیاده وارد شدهبه  نفر در قالب83 کاروان رسید.وی 
تصریح کرد:   زائرین طی 2 شب افامت در مشهداز 
شدند. مند  بهره  رایگان  اسکان  و  رفاهی  خدمات 
رضایی اظهار کرد: هرساله در دهه ی کرامت و دهه 
ی پایانی ماه صفر، مشهد میزبان کاروان های زائران 

پیاده از سراسر کشور و کشور های خارجی است. وی 
بیان می کند: در دهه ی کرامت سال گذشته حدود 
10هزار نفر زائر پیاده وارد مشهد شدند که توسط تمام 
خدمت گذاران پذیرایی شدند. رضایی عنوان کرد: از 
تعداد وارد شده 825 نفر زن ومابقی مرد بودند /از این 
تعداد 3426نفر زائر اولی بودند که همراه کاروانهای 
.کاشمر  .نیشابور  .کرج.البرز.کرمان.سبزوار  تهران 
وفریمان برای اولین بار پیاده راهی زیارت شدند.وی 
ادامه داد: این کاروان ها عالوه بر  استفاده  رایگان از 
و میان وعده  ناهار ،شام  پذیرایی صبحانه،  خدمات 
از خدمات دارویی و درمانی رایگان  و اسکان شبانه 
با  آن  تامین  که  هستند  مند  بهره  کاروان  با  همراه 

خیرین و بخش سالمت است. 

کتاب  سفارش  ثبت  زمان 
ابتدایی  دوره  اول  پایه  درسی 
از  متوسطه  دوم  دوره  پایه دهم  و 

امروز، یکشنبه، 23 تیرماه 1398 آغاز می شود.
اینترنتی  سفارش  ثبت  ایسنا،  گزارش  به 
سامانه طریق  از  اولی ها  کالس  درسی   کتب 

www.irtextbook.com از 23  یا   irtextbook.ir
خواهد  ادامه  ماه  شهریور  پنجم  تا  و  آغاز  تیرماه 

داشت.
دهم  پایه  درسی  کتب  اینترنتی  سفارش  ثبت 
استعدادهای  هفتم  پایه  و  متوسطه  دوم  دوره 
به  شهریور   16 و  آغاز  تیرماه   23 از  نیز  درخشان 

پایان می رسد.

تمایل  صورت  در  آنان،  اولیای  و  دانش آموزان 
مواد  توزیع  و  فروش  سامانه  طریق  از  می توانند 
اقدام  انفرادی  سفارش  ثبت  به  نسبت  آموزشی 

کنند.
نام  دانش آموز،  ملی  کد  سامانه  به  ورود  برای 
سریال  شماره  راست  سمت  رقم  شش  و  کاربری 
سامانه  به  ورود  عبور"  "رمز  دانش آموز،  شناسنامه 

است.
اول  دوره  درسی  کتاب های  همچنین 
نهم  و  هشتم  هفتم،  پایه های  برای  متوسطه 
و  بوده  تهیه  قابل  مجاز  کتاب فروشی های  از 
1398 شهریورماه  کتاب ها،  دریافت   زمان 

 است.

 25 نوعروس کميته امداد جشن ازدواجشان را 
به ميالد امام رضا)ع( گره زدند

ثبت نام کتب درسی کالس اولی ها آغاز شد10 هزار نفر پياده راهی حرم شدند

خبر

قطعی بودن سهمیه 3درصدی استخدام 
معلوالن 

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
برای  اختصاص سهمیه سه درصدی  اینکه  بیان  با 
استخدام معلوالن قطعی است، گفت: این سهمیه به 
هیچ عنوان با استخدام افراد غیرمعلول پر نمی شود.

محمد نفریه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از 15 
دستگاهی که سال گذشته دارای سهمیه استخدامی 
و  بهزیستی  سازمان  پیگیری  با  بودند  معلوالن 
هماهنگی سازمان امور استخدامی کشور، ٣ درصد 
است،  شده  محقق  معلوالن  استخدامی  سهمیه 
افزود: در همه این دستگاه ها در صورتی که معلولی 
باشد،  مذکور  شغل  تصدی  برای  الزم  شرایط  حائز 
استخدام شده یا در غیر این صورت سهمیه مذکور 

برای دور بعدی آزمون استخدامی حفظ می شود.  
از  خصوص  در  نباید  معلوالن  اینکه  بیان  با  وی 
باشند،  نگران  استخدامی شان  سهمیه  رفتن  بین 
وزارت  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  نیز  امسال  افزود: 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان محیط زیست، 
بانک ملی و آتش نشانی تهران اعالم آمادگی کردند 
تا با هماهنگی سازمان بهزیستی سه درصد سهمیه 

معلوالن را استخدام کنند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به اینکه بر اساس قانون، موضوع سنجش 
عهده  بر  شغل  تصدی  برای  معلوالن  توان  میزان 
سازمان بهزیستی است، تصریح کرد: به این ترتیب 
کارشناسان  استخدامی،  آزمون  برگزاری  از  بعد 
با  حضوری  مصاحبه  یک  طی  بهزیستی  سازمان 
تصدی  برای  فرد  توانایی  معلولیت،  شدت  بررسی 
با  می سنجند.نفریه  را  شده  پذیرش  شغلی  فرصت 
بیان اینکه امسال وزارت آموزش و پرورش 12 هزار 
بینی کرده  نیرو پیش  برای جذب  را  فرصت شغلی 
است، ادامه داد: از این تعداد ٣6٠ سهمیه متعلق 
به معلوالن است و این افراد در جایگاه هایی که توان 
انجام آن را دارند، جذب می شوند. همچنین سازمان 
در  تا  می کند  رسانی  اطالع  معلوالن  به  بهزیستی 
صورت توانایی الزم برای انجام فرصت شغلی مذکور 
کنند.وی  اقدام  استخدامی  آزمون  در  شرکت  برای 
با بیان اینکه سازمان بهزیستی اعالم آمادگی کرده 
استان ها  سایر  و  تهران  در  را  خود  نماینده  تا  است 
برای انجام این مصاحبه حضوری اعزام کند، گفت: 
استخدام  برای  درصدی  سه  سهمیه  اختصاص 
معلوالن قطعی است و به هیچ عنوان از طرف افراد 
دیگر پر نمی شود. در صورت پر نشدن سهمیه، این 
تعداد برای سال آینده و دور بعدی آزمون استخدامی 

حفظ می شود.

به  رأی  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیئت   
تا  داد  اخیر  دهه  چند  قضائی  تصمیم  مهم ترین 
نه فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، 
تأمین  صندوق  و  شود  برابر  مردان  و  زنان  دیه 
مابه التفاوت  پرداخت  به  ملزم  بدنی  خسارت های 

دیه باشد.
را  خبر  این  اهمیت  وضوح  به  می توان  زمانی   
درک کرد که به یاد بیاوریم دیه دختران شین آبادی 
متحمل  که  بدنی  جبران ناپذیر  خسارات  همه  با 
ماجرای  در  شد.  محاسبه  مردان  نصف  شدند، 
همین  نیز  درودزن  مدرسه  دختران  آتش سوزی 
اتفاق افتاد و در داستان تلخ نگار قربانی که درپی 
نصف  نیز  شد  نخاع  قطع  شهربازی  در  حادثه 
همه  در  سال ها،  این  همه  در  شد.  پرداخت  دیه 
است؛  تکرار شده  اتفاق  این  زنان  علیه  جنایت ها 
عمومی  هیئت  حال  رانندگی.  حوادث  در  مگر 
دیوان عالی کشور با نظری قاطع، رأی به برابری 
هیئت  جلسه  در  است؛  داده  مردان  و  زنان  دیه 
اردیبهشت  در 31  که  دیوان عالی کشور  عمومی 
سیداحمد  حجت االسالم   به  ریاست  جاری  سال 
دیوان  عالی  کشور،  رئیس  مرتضوی مقدم، 
حشمتی مهذب،  محمدجواد  حجت االسالم  
رؤسا،  حضور  با  و  کشور  دادستان  کل   نماینده 
دیوان  شعب  همه  اعضای  معاون  و  مستشاران 

 عالی کشور برگزار شد.
y پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا 

اعضا به بررسی موضوع تکلیف صندوق تأمین 
مابه التفاوت  پرداخت  برای  بدنی  خسارت های 
دیه اناث اعم از نفس یا اعضا پرداختند و در رأی 
وحدت رویه 777، به تصویب رأیی اقدام کردند که 
در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت 
شده  مقرر  رویه  وحدت  رأی  این  در  هستند.  آن 
است: »با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات 
تقسیم بندی  نحوه  در   ١٣٩٢ مصوب  اسالمی 
و عمومیت  منفعت  یا  یا عضو  نفس  علیه  جنایات 
نظر  قانون،  این   551 ماده  ذیل  تبصره  مقررات 
به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت های 
بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف 
دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه 
زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط 
پرداخت  مذکور  صندوق  محل  از  باید  آنان  به 
آرای دادگاه های تجدیدنظر  این اساس  بر  و  شود 
استان های لرستان و گلستان در حدی که با این 
نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی 
قسمت  استناد  به  رأی  این  می گردد.  تشخیص 

کیفری  دادرسی  آیین  قانون   471 ماده  اخیر 
مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان 
از  اعم  مراجع  سایر  و  دادگاه ها  و  کشور  عالی 

قضائی و غیر آن الزم االتباع است«.
y چالش برابری دیه زنان و مردان 

موضوع دیه جزء مباحث فقهی چالش برانگیزی 
است که بر اساس قانون مجازات اسالمی ایران و 
سنی،  و  شیعه  فقیهان  از  بسیاری  فتوای  مطابق 
دیه زن نصف دیه مرد است؛ هرچند این رأی در 
به همین  دارد.  و  نیز داشته  فقها مخالفانی  میان 
گذشت  با  موضوع  این  بررسی  و  بحث  دلیل، 
پایان گرفتن  حال  در  نهایت  در  دراز،  سال های 

است.
در  حقوق دان،  حاج محمودعطار،  پیمان 
گفت وگو با »شرق« با ابراز خرسندی از رأی وحدت 
بحث  در  داد:  توضیح  کشور  عالی  دیوان  رویه 
معتقدند  فقهی  صاحب نظران  بیشتر  دیه،  فقهی 
مقتول  شخص  فقدان  جبران کننده  دیه  باید 
جبران کننده  و  نفس  قتل  در  دم  اولیای  برای 
خسارت های واردشده به فرد مجروح و آسیب دیده 
در جنایت علیه اعضای بدن باشد. وی با اشاره به 
قاعده مسلم فقهی »الَضَرَر َو الِضراَر فی االسالم« 
زیان  و  ضرر  جبران  قاعده  به  آن  تسری  گفت: 
بزه دیده ناشی از ضرب و جرح اعضای بدن یا قتل 
زیان  تکافوی  دیه  که  باشد  میزانی  به  باید  نفس، 
باشد.  داشته  را  آسیب دیده  شخص  به  واردشده 
نابرابری دیه زنان  این حقوق دان در تشریح دلیل 
به  توجه  با  گفت:  اسالم  تاریخ  طول  در  مردان  و 
است  اسالم  امضایی  احکام  ازجمله  دیه  اینکه 
)احکام امضایی ریشه در دوران پیش از اسالم در 
پیامبر  از بعثت  شبه جزیره عربستان دارد که پس 

گرامی اسالم و تأسیس حکومت اسالمی و مقررات 
دینی آن بزرگوار، برخی از این احکام که با مقررات 
قرآن و سنت نبوی مطابقت داشت، در آیات کریمه 

قرآن یا روش پیامبر تأیید و امضا شد(.
وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه دیه 
از ظهور اسالم است،  جزء احکام امضائی و قبل 
از  افراد  بین  بدنی  آسیب  یا  قتل  وقوع  زمان  در 
به  وارده  خسارت  شتر،  ارزش  ارزیابی  طریق 
رویه  روزگار  آن  در  می شد.  جبران  قربانی  شخص 
و  مکه  شهرهای  در  ساکن  یا  بادیه نشین  اعراب 
خانواده  معاش  تأمین  که  بوده  گونه  این  مدینه 
علت  به  زنان  و  بود  ممکن  مرد  طریق  از  منحصرا 
شرایط فرهنگی و سیستم قبیله ای امکان حضور 
پررنگ در جامعه و مشارکت در کارهای اقتصادی 
سویی  از  نداشتند؛  را  درآمد  کسب  و  بازرگانی  و 
واجب النفقه  افراد  و  فرزند  همسر،  معاش  تأمین 
بر ید مردان قرار داشت بنابراین فقدان مرد با زن 
متفاوت بود از این رو رویه فقها به این منوال بوده 

که دیه زن نصف دیه مرد تعیین و محاسبه شود.

y برابری دیه مسلمانان با اقلیت های دینی 
موضوع  همین  داد:  ادامه  حقوق دان  این 
فتوا  تغییر  به  را  اندیشمندان  و  فقها  از  برخی 
ترغیب کرد که در نگرش فقهی و اجتهادی خود نه 
فقط تفاوت دیه بین زن و مرد در حوادث رانندگی 
نیز  دینی  اقلیت های  و  مسلمانان  میان  حتی  که 
در بحث دیه تغییر ایجاد کنند تا امروز اقلیت های 
دینی مورد اشاره در اصل 13 قانون اساسی دیه 
اعتقاد عطار،  به  باشند.  با مسلمانان داشته  برابر 
و  صاحب نظران  و  فقها  اجتهاد  در  پیشرفت  این 
دانشگاهیان به ویژه فتوای مقام معظم رهبری در 

سالیان گذشته در لزوم محاسبه دیه زن و مرد در 
تصادفات رانندگی گشایشی بسیار شگرف در فقه 

شیعه شده است.
فتوای  این  دنبال  به  حقوق دان  این  گفته  به 
درخورتوجه اکنون بستر برابری دیه زنان و مردان 
در سایر جنایت بر نفس یا عضو فراهم شده است. 
زنان  که  حوادثی  تأمل  قابل  حجم  به  نگاهی  با 
تأسف  کمال  با  همین طور  و  هستند  آن  قربانی 
و  عمدی  آسیب  به  منجر  زناشویی  زدوخوردهای 
یا سایر  توسط شوهر  زن  بدن  اعضای  غیرعمدی 
و  عمدی  قتل  حتی  و  نسبی  و  سببی  بستگان 
غیرعمدی از ناحیه مرد این برابری می تواند عامل 

بازدارنده ای در وقوع حوادثی این چنینی باشد.
وی همچنین در ادامه گفت: خوشبختانه این 
قالب  در  موضوع  طرح  موجب  که  کیفری  احکام 
دیوان عالی  عمومی  هیئت  در  رویه  وحدت  رأی 
دیوان  قضائی  عالی رتبه  قضات  حضور  با  کشور 
برای  است  شده  حقوقی  تأسیس  به  منجر  شد، 
اعم  جنایت  هرگونه  که  مردان  و  زنان  دیه  برابری 
وی  است.  گرفته  دربر  را  عضو  نقص  یا  نفس  از 
آرای  اعتبار  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  پایان  در 
وحدت رویه به چه میزان است، گفت: آرای هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور که در قالب وحدت رویه 
صادر می شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون 
قضائی  مراجع  کلیه  برای  آن  مفاد  رعایت  و  بوده 
دادگاه  و  عمومی  دادگاه های  دادسراها،  از  اعم 
تجدیدنظر شعب دیوان عالی کشور و سازمان ها و 
از جمله  و نهادهای دولتی و عمومی  وزارتخانه ها 
بدنی  خسارت  تأمین  صندوق  و  بیمه  شرکت های 

الزامی است.
با  حقیقت  در  که  مردان  و  زنان  دیه  برابری 
خسارت  تأمین  صندوق  همان  بیت المال  کمک 
بدنی در حال تحقق است، خود گامی بزرگ برای 
حوادث  و  خشونت  قربانی  زناِن  حقوق  تحقق 
خواهد  شرعی  و  دینی  مصالح  رعایت  با  مختلف 
بود. به هر حال آنچه مسلم است این روزها فقدان 
ویژه  اهمیتی  جنسیت  بحث  از  فارغ  انسان  هر 
بازتاب  مردان  اقتصادی  فعالیت  بر  تکیه  و  دارد 
نقص  در  حتی  بود.  نخواهد  و  نبوده  جامعه  همه 
عضو نیز چه بسیار زنان سرپرست خانوار یا فعال 
جامعه  در  فعالیت  از  که  اجتماعی  و  اقتصادی 
محروم می شوند. بنابراین اقدام قابل تقدیر قضات 
دیوان عالی کشور که تأیید رئیس دیوان و نماینده 
به همراه داشته است، راهگشای  نیز  را  دادستان 

این مسئله مهم قضائی در ایران خواهد بود.

صبح امروز چالش های برابری دیه زن و مرد را روایت می کند: 

دیه  جبران فقدان مقتول شایع ترین آسیب های اجتماعی 
قوچان

موضوع بیشترین تماسها با اورژانس اجتماعی 
آزاری،  "همسر  قوچان  در  بهزیستی  سازمان 
سالمندآزاری و موارد مرتبط با دختران آسیب  دیده 
و "اعتیاد، طالق، نزاع و مشکل در روابط عاطفی 
درون خانوادگی" رایجترین آسیبهای اجتماعی در 

این شهرستان هستند.
در  یکشنبه  روز  قوچان  بهزیستی  اداره  رئیس 
جمع خبرنگاران عامل مهم دخیل در بروز اینگونه 
از سوی  را فقدان مهارت در مهار خشم  آسیب ها 
افراد ذکر و بیان کرد: همسر آزاری، کودک آزاری و 
اقدام به خودکشی از عمده ترین مواردی هستند 
که در این شهرستان از سوی کارشناسان اورژانس 

اجتماعی مورد مداخله قرار می گیرند.
براتعلی دیانت افزود: در این چارچوب تاکنون 
به  مورد همسرآزاری  و 21  آزاری  مورد کودک   60

اورژانس اجتماعی قوچان گزارش شده است.
وی در ادامه به اجرای موفق "طرح مهرانه" در 
قوچان به عنوان پایلوت کشوری و اجرای مرحله 
جدید آن در شش شهر دیگر خراسان رضوی اشاره 
و بیان کرد: در این چارچوبنه تنها شمار متقاضیان 
ثبت  بلکهمیزان  یافته  کاهش  درصد   35 طالق 
کمتر  درصد   17 بهزیستی  سامانه  در  نیز  طالق 

شده است.
وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از طالق و 
کاهش این پدیده در سطح جامعه همچنین 230 
میلیون ریال از سوی بهزیستی قوچان جذب شد 
تا صرف برپایی کارگاه هایآموزشی برای زوجین تازه 

مزدوج شود.
سازمان  فعالیت های  دیگر  به  ادامه  در  دیانت 
بیان کرد: بطور سرانه بین 15  و  بهزیستی اشاره 
اشتغالزایی  برای  تومان  میلیون   20 تا  میلیون 
میلیارد   17 پارسال  یابد.  می  اختصاص  معلوالن 
ریال به منظور اشتغالزایی 190 معلول در قوچان 
برای  ایجاد شده  مشاغل  بیشترین  پرداخت شد. 
بوده  امور خدماتی  و  معلوالن در حوزه دامپروری 

است.
نگهداری  مرکز  تنها  تعطیلی  به  همچنین  وی 
سالمندان در قوچان اشاره و بیان کرد: فعالیت این 
لذا هم  متوقف شد  آن  متولی  تقاضای  پیرو  مرکز 
اینک سالمندانی که ساکن آن بودند بطور موقت 
بردسکن  و  سبزوار  شهرهای  در  مستقر  مراکز  در 
نگهداری می شوند تا پس از راه اندازی مرکز جدید 
در قوچان حداکثر ظرف دو ماه آتی در آن مستقر 
شوند.مرکز شهرستان 180 هزار نفری قوچان در 

فاصله 137 کیلومتری شمال مشهد واقع است.

خبر



5W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mVol.3.No.497  July.15.2019497دوشنبه24تیرماه1398-سالسوم-شماره فرهنگ و هنر

جهان  کیک  بزرگترین 
کیلومتر  یک  طول  به  اسالم 
به مناسبت دهه کرامت و میالد 
حضرت رضا )ع( در مشهد تهیه و صبح امروز در بین 

زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی توزیع شد.
مسئول روابط عمومی تهیه کیک میالد حضرت 
رضا )ع( با بیان این مطلب افزود: این کیک توسط 
آباده، کرج،  از شهرهای اصفهان، شیراز،  قناد   40

اردبیل، تبریز، ساوه و مشهد تهیه شد.
این  آرایی  گل  و  تزئین  افزود:  صدر  سادات  ندا 
از محالت استان اصفهان  افرادی  کیک هم توسط 

انجام شد.
وی اضافه کرد: پخت و توزیع کیک به مناسبت 

میالد حضرت رضا )ع( از هفت سال گذشته تاکنون 
اولین  که  می شود  انجام  قنادان  همت  با  مشهد  در 
این کیک به طول 72 متر پخته شد و امسال  سال 

طول کیک به یک کیلومتر رسید.
او ادامه داد: کیک پخته شده امروز در بین بیش 
از 150 هزار زائر و مجاور در حرم مطهر رضوی توزیع 

شد.
هم اکنون 800 واحد صنفی زیرپوشش اتحادیه 

قنادان و شیرینی فروشان مشهد فعالیت دارند.

و  تصویرسازی  نمایشگاه 
هنرستان  انیمیشنی  عروسک 
جمعه،  مودی  مریم  حرفه ای  فنی 
دایر  رادین  گالری  در   17 ساعت  تیرماه،  بیست ویکم 
ادامه دارد. در  تیرماه  تا چهارشنبه، 26  و  شده است 
این نمایشگاه آثار تصویرسازی شقایق امجدی، عسل 
نیایش  جاجرمی،  زهرا  پوراسکندری،  ملیکا  برهانی، 
دادپور، سارا شریعتی، فاطمه شریفی، آوا شهنازی نیا، 
موسوی  سادات  یسرا  کاظمی،  آرمین  قاسمی،  مبینا 
خواهد  گذاشته  نمایش  به  میرصدرایی  ریحانه  و 
شد.هم چنین در این نمایشگاه آثار عروسک انیمیشنی 
یاسمن ابراهیم زاده، رویا ابراهیمی، صدف استاد، مهسا 
اسماعیلی، بهار اصیلی، عاطفه افتاده، مرضیه انجام، 

بوژمهرانی،  مائده  برجسته،  غزاله  برادران،  یاسمین 
نگار حاجی محمدزاده، مهسا خیرآبادی، بهاره دلیری، 
رحیمی،  شقایق  دهقانیان،  یگانه  دهقان،  مریم 
آیدا  فالح،  نگین  عبدالله پور،  سارا  شاهرخی،  صوفیا 
مینا  قناویزچی،  بشری  قدرتی،  ساجده  قائم مقامی، 
نازگل  میکائیل زاده،  خاطره  مسلم،  یلدا  محمدی، 
وزیری  ستاره  و  نیشابوری  غزل  نقوی،  زهرا  ناظران، 
تصویرسازی  مدرس  شد.  خواهد  گذاشته  نمایش  به 
مریم مودی و مدرس عروسک سازی سامیه سپهری کیا 
است.این نمایشگاه تصویرسازی و عروسک انیمیشنی 
تا  و  دایر شده  تیرماه، ساعت 17  بیست ویکم  جمعه، 
چهارشنبه 26 تیرماه، هر روز از ساعت 17 تا 21 میزبان 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان است. 

به  »دارکوب«  فیلم 
کارگردانی بهروز شعیبی برنده 
جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن 
شانزدهمین  سینمایی  خبرنگارن  و  منتقدان 
کشور  در  طالیی  زردآلوی  بین المللی  جشنواره 
فیلم  جشنواره  شد.شانزدهمین  ارمنستان 
»زردآلوی طالیی« ارمنستان در حالی به کار خود 
فیلم  بهترین  طالیی  زردآلوی  جایزه  که  داد  پایان 
به »ِری و لیز« به کارگردانی »ریچارد بلینگهام« از 
انگلیس اعطا شد و جایزه دوم جشنواره )زردآلوی 
ساخته  قامت«  »بلند  روسی  فیلم  به  نیز  نقره ای( 

»کانتمیر باالگوف« رسید.
رویداد  این  فیلم  بهترین  نیز  »دارکوب«  فیلم 

و  فیلم  منتقدان  انجمن  نگاه  از  سینمایی 
 AAFCCJ( خبرنگاران سینمایی کشور ارمنستان
افشار،  مهناز  بازی  با  شد.»دارکوب«   )AWARD
با  عابدی  نگار  حجازی فر،  هادی  بهرامی،  سارا 
حضور جمشید هاشم پور و امین حیایی در سی و 
نامزد جایزه  ششمین جشنواره فجر در ١٠ شاخه 
بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  نهایت  در  که  بود 
سارا  برای  را  مرد  مکمل  نقش  و  زن  اول  نقش 
کرد.ساخته  کسب  هاشم پور  جمشید  و  بهرامی 
که  مالزی  گلوبال  گلدن  جوایز  در  شعیبی  بهروز 
اواخر ماه جاری در کشور مالزی برگزار می شود نیز 
در چندین بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردانی 

و بازیگر مرد و زن شانس کسب جایزه دارد.

کيک ميالد حضرت رضا)ع( به طول يک کيلومتر در مشهد 
توزيع شد

 برگزاری نمايشگاه تصويرسازی و عروسک انيميشنی 
در گالری رادين

فيلم کارگردان مشهدی، بهترين فيلم از نگاه منتقدان و خبرنگاران 
سينمايی ارمنستان

خبر
جشن والدت امام رضا )ع( در شهر مرو 

ترکمنستان برگزار شد
در  )ع(  رضا  امام  حضرت  والدت  سالروز  جشن 
شهر مرو قدیم با حضور برخی از مسئوالن جمهوری 
قدمگاه  در  محلی  مردم  از  جمعی  و  ایران  اسالمی 
منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع( 
رئیس  مراسم  این  در  ایرنا،  گزارش  شد.به  برگزار 
اینکه  بیان  با  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
مردم  برای  رهبری  معظم  مقام  پیام  و  سالم  حامل 
ایران  مردم  )ع(  رضا  امام  افزود:  است  ترکمنستان 
و  است  داده  قرار  یکدیگر  کنار  در  را  ترکمنستان  و 
مردم  مشهد،  خصوص  به  و  ایران  سراسر  در  امروز 
غالمعلی  اند.  گرفته  جشن  را  )ع(  رضا  امام  والدت 
حداد عادل گفت: عشق به امام رضا )ع( عشق به 
که  امروز  دنیای  در  و  است  با ظلم  مبارزه  و  عدالت 
ما  کشند  می  را  انسان ها  اسالم  نام  به  تروریست ها 
بیش از پیش نیازمند به عشق و محبت به امام رضا 

)ع( هستیم.
کرد  اشاره  کشور  دو  مستحکم  روابط  به  وی 
برای  زیادی  احترام  کشور  دو  رهبران  گفت:  و 
به  اطمینان  با  و  هستند  قائل  کشور  دو  و  یکدیگر 
مردم ترکمنستان و مرو می گویم امن ترین مرزهای 
اسالمی  جمهوری  مرزهای  کشورها،  سایر  با  ایران 
زبان  فرهنگستان  است.رئیس  ترکمنستان  و  ایران 
هیچ  خودمان  مرزهای  در  ما  گفت:  فارسی  ادب  و 
دوستی،  است  بوده  آنچه  و  ایم  ندیده  مزاحمتی 
در  را  خود  ایرانی ها  ما  و  است  مهربانی  و  محبت 
احساس  بیگانه  مرو  مردم  میان  در  و  ترکمنستان 
همین  بیایید  ایران  به  اگر  هم  شما  و  نمی کنیم 
داشت.حداد  خواهید  ایران  مردم  بین  را  احساس 
عادل افزود: در 40 سال گذشته دو اتفاق بزرگ در 
منطقه رخ داده که یکی پیروزی انقالب در ایران و 
تشکیل حکومت اسالمی و دیگری فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی و استقالل ترکمنستان بوده است 
آسیای  کشورهای  سایر  و  ترکمنستان  استقالل  که 
مرکزی برای ایران بشارت و خوشحالی زیادی ایجاد 
کرد.وی خطاب به اهالی مرو گفت: از منطقه ای که 
شما در آن زندگی می کنید و مشهد و دیگر شهرهای 
بزرگ  خراسان  عنوان  به  تاریخ  طول  در  ایران  مهم 
یاد شده است و بسیاری از انسان های بزرگ از مرو 
برخاسته اند و هم اکنون بسیاری از مواریث شما از 
است  مدفون  ایران  در  فراغی"  قلی  "مخدوم  جمله 
از  ابوالخیر"  "ابوسعید  همچون  شخصیت هایی  و 
فرهنگ ما در مهنه ترکمنستان آرمیده است.حداد 
گرامی  صحابه  مزار  وجود  کنار  در  گفت:  عادل 
پیامبر اسالم )ص( که در منطقه مرو مدفون هستند 

قدمگاه امام رضا )ع( نیز در این مکان قرار دارد. 

قدری  رضوی  مطهر  حرم  روزهای  این  حال 
گروهی  میزبان  اینکه  به خصوص  است  متفاوت تر 
روشن دل است که از کیلومترها دورتر به عشق زیارت 
تا شکوه  به جان خریده اند  را  راه  رئوف سختی  امام 
به نظاره  با چشم دل  را  بارگاه مقدس  این  و عظمت 

بنشینند.
زینب ناصري، ملقب به مادر سپید، مادري خالق 
مهربان  البته  و  خالق  بسیار  می کنم  تأکید  بازهم  و 
سرپرست گروه بزرگ روشندالن است که  علت نابینا 
خلق  بر  شده  دلیلی  حسن-  بزرگش-  فرزند  بودن 
کردن هزاران اتفاق خوب برای خانواده هایی که با او 

درد مشترک دارند.
y رؤیای رنگ ها ؛ آرزویی دور یا نزدیک

او می گوید: رشته تحصیلی من گرافیک و هنر بود 
که در دوران بارداری مانند تمام مادران دیگر رؤیاهای 
اینکه  از  قبل  و  داشتم  سر  در  فرزندم  برای  را  بزرگی 
و  بزرگ  متری  کاغذهای  او  برای  شود  متولد  حسن 
رنگ های مختلف خریده بودم که وقتی نه ماهه شد 
تجربه شیرین بازی رنگ ها را که بسیار هیجان انگیز 
است به او بچشانم. بعد از نه ماه انتظار حسن به دنیا 
است  نامنظم  متوجه شدم حرکات چشمانش  و  آمد 
و  نکرده  رشد  چشمش  عضالت  مي کردم  فکر  اوایل 
در 3 ماهگی وقتي او را به پزشك نشان دادیم دکتر 
و  نشده  تشکیل  بینایی  عصب  اصالً  که  کرد  عنوان 
حسن نابیناست . وقتی این جمله را از دکتر شنیدم، 
در کسری از ثانیه تمام آرزوهای نقاش شدن کودک 
به  خواستم  خدا  از  همان جا  در  و  فروریخت  دلبندم 
من توانایی عطا کند تا بتوانم فرزندم را به گونه ای رشد 
بدهم و تربیت کنم که اگر در سن 25 سالگی تصمیم 
زبان  از  را  نه  جواب  است  قرار  و   کند  ازدواج  گرفت 
کسی بشوند به خاطر نابینایی اش نباشد، مانند یک 
فرد عادی با او برخورد شود و فرد قدرتمندی بار بیاید.

y از تصمیم تا عمل
او ادامه می دهد: حسن چهار سالش شد و متوجه 
شدم که در مهدکودک نابینایان  با تالش های خودش 
نابینای  دوستان  به  نسبت  توانسته  من  همچنین  و 
خود در وضعیت بهتری باشد و باز بزرگ سالی حسن 
جلو چشمانم آمد و با خودم فکر کردم که چه فایده ای 
دارد که حسن در بزرگ سالی فرد اندیشمندی و یا در 
هر رشته ای صاحب نام اما  اطرافش از آدم های شبیه 

به خودش که نابینا هستند خالی باشد، در توانایی 
و پتانسیل خود می دیدم که بتوانم طیفی از دوستان 
تا  حسن را که آن زمان 12 نفر بودند گرد هم آورده 
تمام آن ها یک سطح باال بیایند و تصمیم گرفتم که 
جامعه اطراف حسن را هم به همراه خودش قوی کنم 
داخل  را  گردشگری  و  تفریحی  مختلف  سفرهای  و 

خود تهران برای آن ها هماهنگ می کردم.
گردشگری  فضای  از  خارج  که  شد  آن  نتیجه 
و  دارند  خانوادگی  رفت وآمد  باهم  بچه ها  اردویی  و 
باارزش  دوستان  و  خواهرند  و  برادر  و  دوست  باهم 

باروحیه ای قوی را برای خودش دارد.
y اولین برنامه گروهی روشندالن

اولین برنامه ای که برای حسن و دوستانش  ترتیب 
ماجراهای  آن هم  که  بود  باغ وحش  به  رفتن  دادم 
خودش را داشت و با مخالفت خانواده ها و روانشناس 
عهده اش  از  که  ترسیدم  کمي  شدم.  مواجه  مرکز 

برنیایم اما دلم را به دریا زدم و به خدا توکل کردم.
تصمیم گرفتم ذهن بچه ها را آماده کنم تا وقتی 
ملموس  برایشان  همه چیز  می شوند  باغ وحش  وارد 
باشد. ساخت یک ماکت بزرگ می توانست به بچه هاي 
نابینا کمك کند تا تصوري از جنگل و حیوانات داشته 
نماند که ساختن آن ماکت حیوانات  ناگفته  باشند. 
در  را  ماکت  کردن  درست  کار  کشید.  طول  ماه  یک 
زمان هایي انجام مي دادم که حسن را به کالس هاي 
آموزشي مي بردم و منتظر تمام شدن کالسش بودم. 

با  مادرها  بقیه  نمي آمدم.  کوتاه  اما  بودم  دست تنها 
مي کردند.  نگاه  مي کردم  که  کاري  و  من  به  تعجب 
کارهاي  مي خواستم  هم  دیگر  مادران  از  کم کم 
ماکت  ساخت  از  بعد  دهند؛  انجام  برایم  را  کوچکي 
از بچه ها خواستیم که آن را لمس کنند. یک اتوبوس 
از  به همراه 6 خانواده  و  کرایه کردم  با هزینه خودم 
زیادی داشتم  استرس  راهی شدیم.  دوستان حسن 
بچه ها  نه.  یا  می شود  انجام  موفقیت  با  کار  این  که 
تا  بچه ها  بردم.  باغ وحش  به  مادرانشان  همراه  به  را 
براي  احساساتشان  از  شدند  باغ وحش  محوطه  وارد 
از  پر  آن ها  براي  باغ وحش  جو  و  فضا  مي گفتند.  ما 
حس هاي جدید بود. بچه ها به طرف قفس ها رفتند و 
بسیار هیجان داشتند. صداها و بوهایي که آنجا تجربه 
کردند برایشان فوق العاده جالب و جذاب بود. حتی 
آن ها  انقدر بیرون ریزی هیجانی و احساسی داشتند 
که از آن زمان تاکنون برنامه باغ وحش را در بازدیدهای 

بچه های گروه دادیم.
y ایده سفر به مشهد

بتوانم  ای کاش  که  گذراندم  ذهنم  از  را  آرزو  این 
بچه هایی که هیچ گاه به پابوس آقا نیامدند را به صورت 
اردویی به مشهد بیاورم، با پیگیری های صورت گرفته 
را  نفری   20 گروهی  توانستم  مردمی  کمک های  و 
سازمان دهی کنم و راهی مشهد مقدس شویم و سال 
در  به  65 رسید،  اردوی مشهدمان  گروه  تعداد  بعد 
امسال  متأسفانه  ولی  بودیم  نفر   130 گذشته  سال 

به علت هزینه های سنگین و تورم بیشتر از 80 نفر را 
نتوانستم پذیرش کنم.

y حافظ کل قران یک روشندل نابیناست
مهران سلمانی حافظ قرآن یکی از اعضای قدیمی 
خانم  گروه  در  پیش دبستانی  از  که  است  گروه  این 
سال های  و  سن  هم  به  پیامش  دارد  حضور  ناصری 
او  بگیرند  پیش  در  را  قران  راه  که  بود  این  خودش 
خیلی  کودکی  از  و  کردم  شروع  نه سالگی  از  را  قران 
به  که  دهم  گوش  قرآن  صوت  به  که  بودم  عالقه مند 
البته  و  خودم  تالش  و  مادرم  کمک های  با  حمدالله 
کل  حافظ  سالگی   21 در   توانستم  خداوند  عنایت 

قران باشم دارم .
y گفتگو با دو نفر از اعضای گروه

از  یکی  به عنوان  دارد،  سال   29 کالته  سعید 
حسن  قدیمی  دوستان  از  و  است  گروه  اعضای 
می داند  خوشبختی  را  آرزویش  بزرگ ترین  و  است 
آقا برای هم نوعان خودم  و می گوید در سالروز تولد 
با  آرزو می کنم هیچ کس  دارند  معلولیت جسمی  که 
هیچ معلولیتی در روی کره زمین نباشد. سید سلمان 
نایینیان از دوستان دیگر حسن است که از سال 89 
وارد این گروه شده است و به عنوان کسی که هم درد 
جامعه نابینایان است در انجام امور به اعضای گروه 
خدمت رسانی  و خداوند را شکر می کند که با حضور 
در این گروه توانسته دوستان بسیار خوب و صمیمی 

داشته باشد.

رؤیای روشندالن در حرم مطهر رضوی محقق شد؛

مادر سپید اقامت گاه های بوم گردی، 
 سهل الوصول ترین حوزه برای

 ورود سرمایه گذاران
بوم گردی  اقامت گاه های  حرفه ای  جامعه  دبیر 
بوم گردی  اقامت گاه های  اکنون  گفت:  ایران 
سرمایه گذاران  ورود  برای  حوزه  سهل الوصول ترین 
بیان  با  کاظمیان  صادق  ایسنا،  گزارش  است.به 
این مطلب در خصوص استقبال از سرمایه گذاری 
پیامدهای  و  بوم گردی  اقامت گاه های  حوزه  در 
موضوع  این  تب  می کنم  فکر  کرد:   اظهار  آن 
یک  عنوان  به  را  امر  این  من  و  است  زیاد  بسیار 
تب  بودن  داغ  نمی کنم.  ارزیابی  مثبت  نقطه 
اندازه  از  بیش   تبلیغات  دلیل  به  اول  قضیه  این 
داده  حوزه  این  در  که  تسهیالتی  خاطر  به  دوم  و 
تاکید  که  این  ضمن  است.  زیاد  بسیار  می شود، 
را  افراد  این  همه  ندارد  ضرورتی  هیچ  می کنم 
کنیم.  وارد  بوم گردی  اقامت گاه های  حوزه  به 
هتل ها،  مهمان پذیرها،  جمله  از  تاسیسات  سایر 
مسافرخانه ها و غیره نیز وجود دارند.وی افزود: در 
تهران  در  فرهنگی  میراث  در سازمان  که  جلساتی 
ارائه تسهیالت  این شد که  بر  تاکید  برگزار گردید، 
به اسم اقامت گاه های بوم گردی در برخی استان ها 
منجر به ویالسازی شده است؛ یعنی افراد بهترین 
و  دیده اند  را همین موضوع  دریافت تسهیالت  راه 
ویالسازی  به  بوم گردی  اسم  به  و  تسهیالت  این  با 
اقامت گاه های  آورده اند.دبیر جامعه حرفه ای  روی 
بوم گردی ایران عنوان کرد: طبق آماری که سازمان 
میراث فرهنگی اعالم کرده است، بیش از 1600 
اقامت گاه دارای مجوز در ایران داریم که این عدد 
با سرعت بسیار بسیار زیادی در طی ماه های آینده 
وارد  این حوزه  در  که  افرادی  لذا  افزایش می یابد. 
می شوند و نیز مسئولین دولتی که افراد را تشویق 
این  که  بدانند  باید  می کنند،  سرمایه گذاری  به 
حوزه، حوزه ای صرفا درآمدزا نیست و ضمنا افرادی 
که پدران و پیشکسوتان این حوزه بوده اند، کسانی 
هستند که با دل خود سرمایه گذاری کرده اند. اما 
مالی  سرمایه گذاری  صرفا  می بینیم  آنچه  اکنون 
است و بنابراین دیگر مهمان  نوازی معنایی نداشته 
و صرفا درآمد و بیزنس مهم است.کاظمیان تصریح 
و  کاهش می یابد  که خدمات  است  زمان  آن  کرد: 
دچار  بوم گردی  اقامت گاه های  مفهوم  نهایت  در 
سازمان  اکنون  که  است  خطری  این  و  شده  خطر 
میراث فرهنگی کشور خود متوجه آن شده است و 
به این خاطر در حال بازنویسی آیین نامه و ضوابط 
ایجاد اقامت گاه های بوم گردی است. لذا امیدواریم 
در ماه های آینده این ضوابط بازنویسی شده ابالغ 

گردد.

خبر

با  جانبازان  ویژه  آسایشگاه  )ع(  رضا  امام  میالد  با  همزمان 
زیربنای 1200 مترمربع افتتاح شد.

خلیل الله کاظمی در مراسم افتتاح آسایشگاه جانبازان که 
ایثارگران  و  جانبازان  ویژه  کمیسیون  رییس  شهردار،  حضور  با 
از  جمعی  و  کشور  شهید  بنیاد  رییس  مشهد،  شهر  شورای 
و  پیش  سال   5 افزود:  شد،  برگزار  شهری  مدیران  و  جانبازان 
احداث  کلنگ  آسایشگاه،  ساختمان  شدن  قدیمی  به  باتوجه 

طرح توسعه آسایشگاه امام خمینی)ره( به زمین زده شد.
با توجه به تاخیر در تکمیل این پروژه این  وی اضافه کرد: 
موضوع از طریق شهردار و شورای شهر پیگیری و با اختصاص 
اعتبار مورد نیاز آسایشگاه توسط سازمان عمران و با مشارکت 

شهرداری منطقه 11 تکمیل و آماده بهره برداری شد.
 1200 حدود  زیربنایی  در  مجموعه  این  کرد:  اضافه  وی 
قبیل  از  نخاعی  نیازهای جانبازان قطع  به  توجه  با  و  مترمربع 
،فیزیو  استراحت  اتاق  استحمام،  مجموعه  درمانی،  استخر 
به  تومان  میلیون   500 و  میلیارد   6 هزینه  با  داروخانه  و  تراپی 
بهره برداری رسیده است.در ادامه این مراسم مداح، نماینده و 
مسئول پیگیری امور جانبازان نیز با تقدیر از شهردار و شورای 
شهر مشهد در احداث این آسایشگاه گفت: می گویند کار را که 
کرد آنکه تمام کرد لذا از اقدامات و تالش های شهردار، شورای 
بابت تکمیل اسایشگاه جانبازان  شهر و معاونت فنی و عمران 
تشکر می کنیم.وی افزود: جانبازان هدیه ای را تهیه کرده اند 
که برای تقدیر از تالش های محمد رضا کالئی شهردار مشهد، 
سرپرست  و  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  کاظمی  الله  خلیل 
معاونت فنی و عمران شهردار و همچنین محمد حسین ودیعی، 

رییس کمیسیون ویژه جانبازان و ایثارگران شورای شهر به آنها 
اهدا می شود.

یک عضو شورای شهر مشهد گفت: وظیفه تأمین تأسیسات 
نخاعی  قطع  جانبازان  توانبخشی  مرکز  توانبخشی  و  درمانی 
بود  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  و  بهداشت  وزارت  سوی  از 
در  بدیعی  است.محمدحسین  نیافته  تحقق  متأسفانه  که 
شهری  مدیریت  و  پنجم  شهر  شورای  کرد:  اظهار  مراسم  این 
روی  پیش  را  اساسی  راهبرد  چند  خود  کار  ابتدای  از  جدید 
گوناگون  برنامه های  در  چشم انداز  به عنوان  و  داده  قرار  خود 
سال  در  نمونه  برای  افزود:  است.وی  داده  ارائه  شهروندان  به 
جاری حدود 4 هزار میلیارد تومان بودجه  عمرانی در راستای 
تا  و  شده  گرفته  نظر  در  گوناگون  عمرانی  پروژه های  اجرای 
که  اینجاست  نکته  است.  افزایش  قابل  تومان  میلیارد  هزار   6
1000 میلیارد تومان بودجه توسط پروژه های درآمد هزینه ای 
تامین می شود. از دیگر چشم اندازهای شورای شهر برای سال 
از  مربع  متر  هزار   600 میلیون   3 آسفالت  مشهد،  در  جاری 
معابر شهری خواهد بود. نکات دیگر توجه به موضوعاتی چون 
شهر انسان محور، شهر دو ست دار کودک و توانیاب و... است. 
برای  پنجم  شورای  اقدامات  جمله  از  موضوعات  این  درواقع 
شورای  داد:  ادامه  است.بدیعی  شهر  به  نسبت  دیدگاه  تغییر 
پنجم در کمیسیون ویژه ایثارگران یکسری قوانین و مصوبات را 
در طول دو سال روی کار آمدن خود داشته که ناظر بر نیازهای 
است.  بوده  شهری  مسائل  و  ساخت وساز  حوزه  در  ایثارگران 
و  ایثار  تکریم  منشور حقوق شهروندی،  در  که  اینجاست  نکته 

ایثارگری مد نظر قرار گرفته است.

خبر کوتاه

طی مراسمی با حضور شهردار مشهد و رییس بنیاد شهید کشور:

ساختمان آسایشگاه جانبازان امروز در مشهد افتتاح شد

وحدانه آخوندشریف
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سرویس درشهر

خبر
اعتراض اهالی به داستان تکراری کمبود آب در 

حاشیه شهر:
 وعده بخشدار برای حل مشکل کم آبی 

منطقه همت آباد مشهد
در  آب  کمبود  به  نسبت  مردم  اعتراض  پی  در 
از  مرکزی مشهد  از حاشیه شهر، بخشدار  مناطقی 
حل مشکل کم آبی ساکنان روستاهای همت آباد و 
گرجی این شهرستان در کمتر از یک ماه آینده خبر 
داد.به گزارش فارس اهالی منطقه همت آباد مشهد 
در اعتراض به ادعایی مبنی بر قطع چند ماهه آب، 
تجمع کردند.مردم منطقه همت آباد که نسبت به قطع 
شدن آب، سوختن کولرها و دستگاه های تصفیه آب 
خود شاکی هستند، خواستار حضور مسؤوالن برای 
باره  این  در  همت آباد  هستند.دهیار  مشکل  رفع 
گفت: به دلیل افت حجم آب تجمعی صورت گرفت 
که مشکل برطرف شد.سعید ایراندوست اظهار کرد: 
و  داریم  منطقه  در  آب  قطعی  و  کمبود  است  مدتی 

تقریبا هفته ای دو تا سه روز این اتفاق می افتد.
استانداری  با  مشکل  این  رفع  درباره  افزود:  وی 
خراسان رضوی جلسه ای داشتیم که قرار است روستا 
درباره  آباد  همت  شود.دهیار  وصل  شهری  آب  به 
مشکل کم آبی گفت: در حال حاضر مشکل آب در 
تمام بخش مرکزی حتی روستاهای نزدیک سد آب 
وجود دارد.هم چنین ابوطالب سرابیان روز گذشته  به 
ایرنا گفت: جمعی از ساکنان این منطقه  با حضور 
رسالت  بولوار  انتهای  در  سیمان  جاده  حاشیه  در 
خواستار رفع مشکل کم آبی منطقه خود شدند.وی 
افزود: طی گفت و گو با این افراد مقرر شد مشکل 
آنان تا یک ماه آینده رفع شود.وی اظهار داشت: به 
رغم پیگیری ها باز هم مشکل کم آبی در روستاهای 
به  این مشکل  و  اطراف کالنشهر مشهد وجود دارد 
دغدغه مسئوالن تبدیل نشده است.سرابیان گفت: 
روستاهای منطقه همت آباد از طریق سه حلقه چاه 
ثانیه آب رسانی می شوند.هم  لیتر در  با آبدهی 50 
نفری  هزار   730 و  میلیون  یک  جمعیت  از  اکنون 
روستاهای خراسان رضوی، یک میلیون و 593 هزار 
نفر در دو هزار و 486 روستا زیر پوشش شرکت آب 
و فاضالب روستایی این استان هستند.231 روستا 
از این تعداد با بیش از 285 هزار نفر جمعیت و 91 
هزار مشترک زیر پوشش مدیریت امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان مشهد است که 68 روستا از این 
تعداد در حاشیه شهر مشهد قرار دارند.مسئول روابط 
خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی 
رضوی روز یکشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا 
گون  و  آباد  همت  روستاهای  حاضر  حال  در  گفت: 
جوک با سه حلقه چاه به میزان آبدهی 50 لیتر در 

ثانیه آب رسانی می شوند.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت 
کشور گفت: باید با روش های جدید درآمدهایی را 
برای شهرداری ها ایجاد نمود تا دیگر شاهد فروش 

تراکم و شهر فروشی نباشیم.
به  خود  سفر  حاشیه  در  جمالی نژاد  مهدی 
مطلب  این  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  کاشمر 
نهادهای  شهرداری ها  اینکه  به  توجه  با  افزود: 
مدیریت  و  هستند  دولتی  غیر  عمومی  مستقل 
دلیل  همین  به  است  همراه  هزینه   با  درآمدها 
خصوص  به  که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی 
شهرهای کوچک و میانی با آن مواجه اند موضوع 

درآمدهای پایدار است.
y  وصل شهرداری های کوچک به درآمد نفت اشتباه

است
باید  کوچک  شهرداری های  داد:  ادامه  وی 
درآمدها  مدیریت  خالقانه  و  نوآورانه  روش های  با 
درآمدهای  وصل  شک  بدون  باشند،  داشته  را 
اشتباهی  کار  دولتی  درآمدهای  به  شهرداری ها 
بوده و باید وابستگی شهرداری ها را از درآمدهای 
و  شهری  توسعه  و  عمران  کرد.معاون  جدا  دولتی 
بودن  دولتی  غیر  افزود:  کشور  وزارت  روستایی 
و  انعطاف  شدن  بیشتر  موجب  شهرداری ها 
سرعت عمل آن ها می شود.وی گفت: بدون شک 

کسب  را  درآمدهایی  جدید  روش های  با  می توان 
نمود تا دیگر شاهد فروش تراکم و شهر فروشی به 

خصوص در شهرهای کوچک نباشیم.
y  تعریف پروژه و دعوت از سرمایه گذاران بخش

خصوصی
پروژه های  تعریف  با  کرد:  اظهار  جمالی نژاد 
بخش  و  سرمایه گذاران  از  دعوت  و  مختلف 
داشت  را  درآمد  مدیریت  می توان  خصوصی 
اقدامات  این گونه  کوچک  شهرهای  در  هرچند 

سال  بودجه  در  گفت:  بود.وی  خواهد  سخت تر 
جاری با حمایت هایی که از سوی نمایندگان مردم 
صورت  دولتمردان  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
به  کمک  برای  خوبی  بسیار  ردیف های  گرفته 
شهرداری ها اختصاص یافته است. معاون عمران 
و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور بیان کرد: 
شهرداری ها نباید فقط به دنبال اعتبارات دولتی 
و  مناسب  شرایط  آوردن  فراهم  با  باید  باشند، 
تسهیل گری از توان سرمایه گذاران بهره بیشتری 

فقط  اگر  شهرداری ها  کرد:  عنوان  ببرند.وی 
بخواهند به اعتبارات دولتی چشم داشته باشند، 

دیگر پویایی و نشاط الزم را نخواهند داشت.
y    یک هزار میلیارد تومان اعتبار به زیرساخت

استان های خسارت دیده از سیل اختصاص یافت
یک هزار  اختصاص  از  ادامه  در  جمالی نژاد 
استان های  زیرساخت    به  اعتبار  تومان  میلیارد 
خسارت دیده از سیل خبر داد و گفت: این اعتبار 
غیر از اعتبارات تخصیصی دستگاه های متولی به 
اوایل سال جاری در  وارده در سیل  خسارت های 
این مناطق است.وی بیان کرد: با تشکیل قرارگاه 
نوسازی و بازسازی در وزارت کشور امور مربوط به 
خسارت وارده به استان های سیل زده مرتب رصد 

می شود.
y  گردشگری ظرفیت درآمد پایدار کاشمر، خلیل

آباد و بردسکن
شهرهای  کرد:  اظهار  ادامه  در  جمالی نژاد 
بسیار  ظرفیت های  بردسکن  و  خلیل آباد  کاشمر، 
باید  که  دارند  پایدار  درآمدهای  برای  خوبی 
استفاده بیشتری شود.وی گفت: با توجه به اینکه 
بسیاری از زائران از مسیر کاشمر به مشهد مقدس 
گردشگری  در  شهرستان  این  می شوند  مشرف 
اسالمی می تواند یکی از مقاصد بسیار خوب برای 
روش های  از  یکی  این  و  باشد  کشور  گردشگران 

جدید در ایحاد درآمد خواهد بود.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور مطرح کرد:

شهرفروشی نتیجه نبود درآمد پایدار  شهردار مشهد عنوان کرد؛
نقش مهم پاکستان در رونق گردشگری 

سالمت مشهد

برای  پاکستان  کشور  گفت:  مشهد  شهردار 
مشهد  شهر  در  سالمت  گردشگری  موضوعات 
امروز  صبح  گزارش  به  دارد.  زیادی  اهمیت 
محمدرضا کالئی ، درباره ارزیابی اش از نشست 
گفت وگوی شهرها، اظهار کرد: عرف دیپلماتیک 
است.  متقابل  دعوت  جلسات  این  در  معموال 
سالمت  گردشگری  موضوعات  برای  پاکستان 
از  بعد  نیز  ظریف  آقای  و  دارد  زیادی  اهمیت 
خصوص   در  بنده  به  خود  اخیر  سفرهای  از  یکی 
همچنین  افزود:  وی  کردند.  اشاره  موضوع  این 
میلیون   20 با  مشهد  شهر  خواهرخوانده  کراچی 
نفر جمعیت با وجود شکاف طبقاتی شدید میان 
را  اغنیا آن برای درمان شهر مشهد  فقیر و غنی، 
انتخاب می کنند.شهردار مشهد خاطرنشان کرد: 
از طرف دیگر مشهد ساالنه میزبان  چهار میلیون  
زائر از عراق است و از این نظر ارز زیادی وارد کشور 
می شود. کسور افغانستان نیز سرمایه گذاری های 
 20 موضوع  و  می دهند  انجام  مشهد  در  زیادی 
دالر و اقامت مورد دغدغه هر سه کشور در جذب 
از  نیز  متقابلی  کارهای  طبیعتا  و  است  سرمایه 

جانب ایران صورت خواهد گرفت.

استقبال مدیران شهری از زائران امام 
هشتم )ع( در پایانه مسافربری مشهد

از  جمعی  رضا)ع(  امام  والدت  با  همزمان 
به  شده  وارد  زائران  استقبال  به  شهری  مدیران 

پایانه مسافربری مشهد رفتند.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
صورت  به  که  معنوی  مراسم  این  در  مشهد، 
هنری  امور  مدیر  یوسفی  صدرا  حضور  با  نمادین 
شهرداری، محسن شریعتی مدیرعامل پایانه های 
از  دیگری  جمع  و  مشهد  شهرداری  مسافربری 
امام  مسافربری  پایانه  محل  در  شهری  مدیران 
زائرانی  از  تعدادی  از  شد،  برگزار  مشهد  رضا)ع( 
کرده اند،  سفر  الرضا)ع(  مشهد  به  اتوبوس  با  که 
شکالت  بسته های  و  شیرینی  گل،  اهدای  با 

استقبال شد . 

خبر

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر مشهد: 
دریافت  کرایه براساس مسافت در راه است

شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 
بهای  شدن  چندنرخی  الیحه  نشدن  ارسال  به  اشاره  با  مشهد 
حمل ونقل عمومی از سوی شهرداری به شورا گفت: اگر تأخیرات 
بیفتد امکان دارد شورای شهر  اتفاق  این الیحه  زیادی در ارسال 

خود رأسا اقدام کند.
آخرین  خصوص  در   ، ایسنا  با   گفت وگو  در  بهاروند  مجتبی 
وضعیت چندنرخی کردن بهای بلیت حمل ونقل عمومی مشهد و 
محاسبه آن بر اساس مسافت طی شده، اظهار کرد: شهرداری در 
حال آماده کردن طرح پرداخت عادالنه بهای حمل ونقل عمومی 
است، البته هنوز این طرح جهت بررسی و تصویب به شورای شهر 
این  است  قرار  که  این  دلیل  به  داد:  ادامه  است.وی  نشده  ارائه 
طرح برای اتوبوس و مترو به صورت همزمان ارائه شود، تدوین و 

ارائه طرح به شورا به تأخیر افتاده است.
شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  رئیس 

مشهد تصریح کرد: بر این اساس شورای شهر منتظر است که این 
و  بررسی  شهر   شورای  در  تا  شود  ارائه  شهرداری  سوی  از  طرح 

تصویب شود.
شهرداری  تأخیر  به  توجه  با  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
ارائه  زمینه  این  در  طرحی  رأسا  شهر  شورای  طرح،  این  ارائه  در 
برای  که  این  به  توجه  با  معموالً  کرد:  خاطرنشان  داد،  خواهد 
اجرای این گونه طرح ها باید مطالعات کارشناسی مناسبی انجام 
شود، معتقدیم اگر خود شهرداری طرح را به شورا ارسال کند بهتر 
است، اما اگر تأخیرات زیادی اتفاق بیفتد امکان دارد شورای شهر 

خود رأسا اقدام کند.
بهاروند همچنین در خصوص ارائه تخفیف در بهای حمل ونقل 
عمومی به اقشار مختلف مردم همچون دانشجویان، بیان کرد: در 
کار  این  موافق  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون  نیز  گذشته  سال 
بود و این موضوع در سایر قسمت شورا رأی نیاورد و تصویب نشد. 
به  دوباره  را  موضوع  این  می کنیم  سعی  نیز  امسال  وجود  این  با 

جریان بندازیم.

معاونت  سرپرست 
میراث  کل  اداره  گردشگری 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
های  واحد  گنجایش  درصد  گفت:75  رضوی 
اقامتی رسمی در کالنشهر مشهد طی دهه کرامت 

تکمیل شد.
به گزارش صبح امروز یوسف بیدخوری  افزود: 
میالد حضرت  با سالروز  و همزمان  ماه  تیر  از 13 
صورت  به  ماه  تیر   22 پایان  تا  )س(  معصومه 
اقامتی  واحدهای  گنجایش  درصد   75 میانگین 
رسمی شامل هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر در 

مشهد با حضور مسافران تکمیل شده است.

هتل  در  ظرفیت  تکمیل  میزان  داد:  ادامه  وی 
در  و  درصد   83 ها  آپارتمان  هتل  درصد،   73 ها 
در  و  است  شده  ثبت  درصد   69 مهمانپذیرها 
مجموع 607 هزار و 300 نفر در این مراکز اقامت 

داشته اند.
وی اظهار داشت: 39 درصد ظرفیت این تعداد 
از سوی گردشگران خارجی تکمیل  اقامتی  واحد 

شده است.
میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
رضوی گفت: شمار واحدهای اقامتی رسمی فعال 
حدود  که  است  واحد  هزار  یک  از  بیش  مشهد  در 

100 هزار نفر شب ظرفیت دارند.

شهردار منطقه پنج مشهد 
دست  رفع  راستای  در  گفت: 
فرسودگی  از  ناشی  اندازهای 
درزهای انبساط و جمع شدن آسفالت در دوربرگردان 
غیر همسطح شمالی بزرگراه شهید عباسپور ، مرمت 
انجام  حال  در  برگردان  دور  این  اساسی  آسفالت  و 
است.به گزارش صبح امروز حسین عبدا... زاده با 
اعالم این خبر افزود : درزهای انبساط فرسوده در 
این دوربرگردان به طور کامل تعویض و جهت عبور و 
مرور تسهیل می شود.وی ادامه داد: تعویض درزهای 
از  دوربرگردان  آسفالت  سازی  همسطح  و  انبساط 
مقاوم  و  مرمت  پروژه  در  که  است  اقداماتی  جمله 
می  اجرا  عباسپور  شهید  بزرگراه  تقاطع  پل  سازی 

شود.عبدا... زاده کاهش آلودگی های صوتی، روان 
عبوری  خودروهای  ایمنی  افزایش  ترافیک،  شدن 
را، از جمله دالیل اجرای این پروژه عنوان کرد.وی 
از  جلوگیری  و  مرور  و  عبور  در  تسهیل  افزود:برای 
ترافیک این پروژه با فعالیت شبانه روزی طی مدت 
شهردار  چنین  شد.هم  خواهد  اجرایی  هفته  یک 
منطقه 5 مشهد از ایمن سازی بزرگراه شهید مفتح 
شرقی خبرداد و گفت:  بیش از 13 هزار متر خط 
است. شده  انجام  بزرگراه  این  در  محوری  کشی 
عبدا... زاده اظهار کرد: خط کشی در این بزرگراه حد 
فاصل شهید بابانظر تا میدان اروند در راستای حفظ 
نظم و ایمن سازی عبور و مرور شهروندان،انجام شده 

است.

حقوقی  کمیسیون  رییس 
شورای اسالمی شهر مشهد و 
نائب رئیس جلسه کمیته نظارتی 
شماره چهار از رفع تبعیض در مناطق کم برخوردار 
منشور حقوق شهرنشینی خبر  به  توجه  با  شهری 

داد.
جلسه  جریان  در  پویا  حسینی  سیدمحسن   
بررسی  هدف  با  که  چهار  شماره  نظارتی  کمیته 
مشکالت پیرامون منطقه 6 برگزار شد، اظهارکرد: 
یکی از مباحث منشور حقوق شهرنشینی، آموزش 
و فرهنگسازی است و اگر این اتفاق در تمام شهر 
بپیوندد،  وقوع  به  برخوردار  کم  مناطق  ویژه  به 
رفع  شهروندان  به  مربوط  مشکالت  از  بسیاری 

خواهد شد.
وی با ذکر یک مثال از گالیه ای که شهروندان 
خود  های  زباله  آوری  جمع  از  مشهد   6 منطقه 
ادامه داد: در منشور حقوق شهرنشینی  داشتند، 
به  مختلف  خدمات  ارائه  در  تبعیض  رفع  بر 
شهروندان تاکید شده است و توجه به این موضوع 

زمینه ساز حل مسائل متنوع شهری خواهد بود.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر 
نظارتی شماره  کمیته  جلسه  رئیس  نائب  و  مشهد 
از  بسیاری  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  چهار 
در  باید  سبز  فضای  موضوعات  همچون  مسائل 
تخصیص بودجه های الزم سرانه سرسبزی مناطق 

مختلف را به هم نزدیک کنیم.

منشور حقوق شهرنشينی زمينه رفع تبعيض در مناطق کم برخوردار مرمت دوربرگردان غير همسطح شمالی بزرگراه شهيد عباسپور75 درصد گنجايش واحدهای اقامتی رسمی مشهد تكميل شد

رکورد گرمترین روز در خراسان رضوی طی دوره آماری بلند مدت 
دیروز شکست و بیشینه دما در منطقه نو بنیاد شهرستان سرخس به 
52 درجه رسید.به گزارش صبح امروز رئیس مرکز پیش بینی اداره 
کل هواشناسی خراسان رضوی  گفت: دیروز در شهرستان سرخس 
میانگین دمای هوا به 49 درجه رسید در حالی که تاکنون گرم ترین 
 48 با  سرخس  در  مدت  بلند  آماری  دوره  طی  رضوی  خراسان  روز 

درجه سلسیوس ثبت شده است.
سید یحیی قاینی پور افزود: روند افزایش دمای هوا که از چند 
اوج  به  دیروز  طی  است  شده  آغاز  رضوی  خراسان  در  گذشته  روز 

خود رسید و هوای گرم تا 10 روز آینده در خراسان رضوی ماندگار 
است و تداوم دارد.وی بیشینه دمای هوای دیروز مشهد را 41 درجه 
سلسیوس عنوان کرد و افزود: میانگین دمای روزانه هوا تا روزهای 

میانی هفته آینده بین 38 تا 40 درجه سلسیوس در نوسان است.
رضوی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  رئیس 
گفت: کمینه دمای هوای مشهد طی این مدت بین 24 تا 26 درجه 
سلسیوس در تغییر است.قاینی پور افزود: امروز و فردا وزش باد به 
نوار شرقی  در  ویژه  به  و خاک  گرد  با  تا شدید همراه  نسبت شدید 
استان خراسان رضوی و در شهرستانهای سرخس، تربت جام، تایباد 

و خواف پیش بینی شده است.وی ادامه داد: در این مدت احتمال 
خراسان  استان  غربی  شمال  نواحی  در  پراکنده  رگباری  بارشهای 

رضوی نیز پیش بینی شده است.
رضوی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  رئیس 
با  سرخس  و  سلسیوس  درجه   18 دمای  کمینه  با  فریمان  گفت: 
بیشینه دمای 49 درجه به ترتیب سردترین و گرم ترین شهرستان های 

خراسان رضوی در طول 24 ساعت منتهی به صبح دیروز بوده اند.
در  مدت  این  طی  باد  وزش  شدت  بیشترین  افزود:  پور  قاینی 

تایباد با سرعت 61 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

همراه  به   3 شماره  نظارتی  کمیته  اعضای 
روند  از  بازدید  ضمن  مشهد  یک  منطقه  شهردار 
منطقه،  این  ساختمان  های  در  بام  ها  باغ  احداث 
مسیر دوچرخه در حدفاصل میدان آزادی تا میدان 
امروز،  نیز رکاب زدند.به گزارش صبح  را  تلویزیون 
عمران  کمیسیون  رئیس  مهدی نیا،  محمدهادی 
با  بازدید  این  در  مشهد  شهر  شورای  شهرسازی  و 
تاکید بر لزوم توسعه باغ بام ها، اظهار کرد: منطقه 
یک شهری به عنوان منطقه ای که از سرانه فضای 
منطقه  عنوان  به  است،  برخوردار  پایینی  سبز 
پیشرو در زمینه توسعه باغ بام ها فعالیت می کند.
نظارتی  بازدید اعضای کمیته  به  اشاره  وی ضمن 
منطقه،  این  در  بام  باغ  احداث  روند  از   3 شماره 
ارزش  ایجاد  ضمن  بام  باغ  احداث  کرد:  تصریح 
افزوده، موجب کاهش دما در روزهای گرم تابستان 
کمیسیون  می شود.رییس  شهر  هوای  تلطیف  و 

ضمن  مشهد  شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران 
منطقه  در  دوچرخه  مسیرهای  توسعه  به  اشاره 
در  دوچرخه  مسیر  حاضر  حال  در  گفت:  یک، 
حدفاصل میدان آزادی تا میدان تلویزیون در این 
احداث  درحال  شهروندان  استفاده  برای  منطقه 
است که تاثیر بسیار خوبی در افزایش روحیه نشاط 
این  در  بارترافیکی  کاهش  و  شهروندان  شادابی  و 
منطقه مرکزی شهرخواهد داشت.در ادامه مجتبی 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رییس  بهاروند، 
اینکه  بیان  با  بازدید  این  در  مشهد  شهر  شورای 
در  موجود  محدودیت های  و  زمین  قیمت  افزایش 
فضاهای شهری موجب توسعه باغ بام ها می شود، 
اظهار کرد: شورای پنجم با هدف ترغیب شهروندان 
مشهدی مصوبه ای درخصوص توسعه باغ بام ها به 
این  در  مثبتی  تاثیر  امیدواریم  تصویب رسانده که 
زمینه داشته باشد.وی با بیان اینکه یکی از اهداف 

و  حمل  کمیسیون  ویژه  به  پنجم،  شورای  اصلی 
نقل، گسترش مسیرهای دوچرخه در سطح شهر 
دوچرخه های  مسیر  خوشبختانه  افزود:  است، 
استانداردهای الزم درحال  با  و منتظری  ملک  آباد 
احداث است که این موضوع قطعا تاثیر مثبتی در 
مسیر  دو  این  از  استفاده  برای  شهروندان  ترغیب 
خواهد داشت.همچنین علیرضا شهریاری، رییس 
کمیته نظارتی شماره 3 شورای شهر مشهد نیز در 
این بازدید با اشاره به کارکردهای اجتماعی توسعه 
افزایش  ضمن  بام ها  باغ  ایجاد  افزود:  بام ها،  باغ 
ارزش  شهروندان،  برای  شادابی  و  نشاط  روحیه 
افزوده بسیار مناسبی را نیز برای منازل آنان فراهم 
می آورد.وی تصریح کرد: شورای پنجم برای ترغیب 
باغ بام در پشت بام  به احداث  شهروندان مشهدی 
با  را  تشویقی  و  حمایتی  بسته های  منازل شان، 

تصویب مصوبه در این زمینه در نظر گرفته است.

y احداث باغ بام ها در منطقه یک با هدف توسعه فضای سبز
نیز  مشهد  یک  منطقه  شهردار  اصغری،  جواد 
زمینه  در  پنجم  از حمایت های شورای  تقدیر  ضمن 
ارائه  کرد:  بیان  منطقه،  این  در  بام  ها  باغ  توسعه 
احداث  منظور  به  تشویقی  و  حمایتی  بسته های 
سبز،  فضای  توسعه  و  ایجاد  راستای  در  بام ها  باغ 
تاثیر بسیار مثبتی در توسعه باغ بام های این منطقه 
از  یکی  را  باغ بام  طرح  اجرای  است.وی  داشته 
و  دانست  شهری  سبز  فضای  توسعه  ضرورت های 
فضای  توسعه  حل های  راه  از  باغ بام  طرح  افزود: 
با  است.اصغری  شهر  مرکزی  محدوده های  در  سبز 
اشاره به توسعه مسیرهای دوچرخه در این منطقه، 
تصریح کرد: با هدف استفاده بهتر از فضای عمومی و 
گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و کاهش ترافیک، 
2 مسیر دوچرخه در حدفاصل بولوار ملک آباد و بولوار 

منتظری درحال احداث است.

رکورد شکنی در سرخس انجام شد:
گرمای 52 درجه 

 توسعه مسیرهای استاندارد دوچرخه سواری در منطقه یک

خبر

خبر

خبر

خبر

در شهر

فاضالب  رهاسازی  گفت:  مشهد   3 منطقه  شهردار 
خانگی در جوی های آب محدوده طبرسی شمالی، باعث 
شده که  آسفالت این معابر در مدت زمان کوتاه تری تخریب 
این  بیان  با  فرقانی  حجت  امروز،  صبح  گزارش  به  شود. 
در  متعــدد شــهرداری  اخطارهــای  باوجود  افزود:  مطلب 
ایــن محله بــرای رهــا نکردن فاضــالب خانگی بــه داخــل 
کوچه، متأســفانه برخــی ســاکنان همچنان رویه گذشــته 
خــود را ادامه می دهند. فرقانــی با اعالم اینکه بخش زیادی 
از مسائل مرتبط با این محدوده به دلیل رهاسازی فاضالب 
منطقه3  در  کنــد:  می  بیــان  است،  معابر  در  خانگی 
مشکالت زیاد است و نیازمند همکاری شهروندان هستیم، 
از محله  ای  در بخش عمده  آســفالت  و  زیرا جدول کشی 
طبرسی شمالی انجام شده است و این امکان وجود ندارد که 
با رهاسازی فاضالب که منجر به تخریب می شود، بازسازی 
هرساله انجام شود. وی با تاکید براینکه معابر خاکی منطقه 

در اولویت آسفالت قرار دارد، افزود: در این منطقه 150معبر 
خاکی با بیش از 200هــزار مترمربع وسعت وجود دارد که 
نیازمند آسفالت و جدول گذاری است.براساس مصوبه شورا 
نمی شود. دریافت  برخوردار  مناطق کم  از  آسفالت  هزینه 

وی با اشــاره به اینکــه دریافت هزینه آســفالت و جــدول از 
شــهروندان تحت عنوان مشارکت، مرسوم است، تأکید می 
کند: طبق مصوبه شورای شــهر، هزینه ای از مناطــق کم 
برخوردار بــرای اجرای آســفالت و جدول گــذاری دریافــت 
نمی شود.شهردار منطقه3 با بیان اینکه در برخی خیابان 
می  ندارد،  وجود  زباله  آوری  جمع  امکان  ها  کوچه  و  هــا 
افزاید: برخی خیابان هــا و معابر دارای عرض کمی هســتند 
و امــکان ورود خودرو زباله گیر به داخل آن هــا وجود ندارد، 
بنابراین برای این کار باکس هایی درنظر گرفته شده است 
و شــهروندان نباید اقدام به رهاســازی زباله های خود در 

خیابان کنند.

خبر
رهاسازی فاضالب عامل تخريب آسفالت در طبرسی شمالی
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خراسان  نماینده 
می خواهد از میکائیل تاجر به 
دلیل عدم پایبندی به قراردادش 
شکایت کند. نماینده خراسان رضوی در سوپرلیگ 
رتبه  به  شد  موفق  گذشته  سال  که  ایران  والیبال 
هدایت  با  نیز  امسال  برای  یابد،  دست  ایران  سوم 
خواهدکرد.  شرکت  سوپرلیگ  در  قوچان نژاد  جبار 
با  پیش  چندی  از  قوچان نژاد  رابطه  همین  در 
همچون  ایران  والیبال  مطرح  بازیکنان  از  تعدادی 
و  زرینی  حمزه  بهبودی،  علیرضا  تاجر،  میکائیل 
... برای حضور در مشهد مذاکره کرد و به توافقاتی 
قرارداد  ثبت  وجود  با  میان  این  یافت.در  دست  نیز 
میان نماینده خراسان و میکائیل تاجر، والیبالیست 

گنبدی شنیده می شود که وی پس از امضای قرارداد 
گلستان  نماینده  با  را  قراردادش  مشهدی ها،  با 
والیبال خراسان رضوی  نماینده  تمدید کرده است. 
در واکنش به این اتفاق قرار است به زودی شکایت 
خود را در فدراسیون والیبال ثبت نماید.نکته جالب 
توجه اینکه شروع مذاکره این بمب افکن گبندی ها 
با مشهدی ها توسط خود این بازیکن بود. داستان 
از این قرار است که وی به واسطه یکی از بازیکنان، 
به جبار قوچان نژاد پیغام داد که مایل است در فصل 
آتی در مشهد به میدان برود. همین پیغام سبب شد 
تا تاجر با قوچان نژاد مذاکره را آغاز کند و در نهایت 
قراردادی میان این بازیکن و نماینده خراسان رضوی 

امضا شود.

پیشین  مشهدی  بازیکن 
معتقد  استقالل  فوتبال  تیم 
آندره آ  خصوص  در  قضاوت  که  است 
استراماچونی زود است و باید به این مربی زمان بدهیم.
تیم  به شرایط فعلی  با اشاره  نیکبخت واحدی،  علیرضا 
فوتبال استقالل و حضور استراماچونی در این تیم اظهار 
امسال  گذشته،  سال های  خالف  بر  استقالل  داشت: 
تمرینات را زودتر شروع کرد و طبیعتًا استراماچونی هم 
به گذشت زمان بیشتر با تیم، بازیکنان و فضای فوتبال 
ایران آشنا می شود. به هرحال استقالل نسبت به فصل 
سرمربی  و  است  داشته  زیادی  نسبتًا  تغییرات  گذشته 
باید  برساند.  هماهنگی  به  را  تیم  دارد  قصد  هم  جدید 
منتظر شروع لیگ باشیم تا ببینیم استقالل چه شرایطی 

و  بگیرد  خوبی  نتایج  جدید  فصل  در  امیدوارم  اما  دارد، 
هوادارانش را خوشحال کند.وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا استراماچونی می تواند استقالل را به قهرمانی لیگ برتر 
برساند یا خیر، تصریح کرد: از حاال نمی توان در این زمینه 
پیش بینی محکمی داشت و قضاوت در مورد استراماچونی 
زود است. این مربی در فوتبال ایتالیا مربیگری کرده، اما 
از  شناخت  برای  او  است.  متفاوت  ایران  فوتبال  شرایط 
استقالل و فوتبال ایران نیاز به زمان دارد و این زمان باید 
در اختیار سرمربی قرار بگیرد. بازیکنان جدید هم نیاز به 
زمان دارند. باشگاه به خاطر عملکرد این بازیکنان در فصل 
گذشته سراغ آنها رفت، اما بازی در پرسپولیس و استقالل 
شرایط خاص خودش را دارد و هر بازیکنی نمی تواند در 

این دو تیم به ستاره و بازیکن بزرگ تبدیل شود.

یک  حضور  از  تراکتور 
ترکیب  در  مجاز  غیر  بازیکن 

تیم پدیده شکایت کرده است.
پایانی  های  هفته  در  چوچو  به  ملقب  چاواریا 
لیگ برتر در فصل گذشته به عنوان بازیکن آزاد به 
باشگاه  که  در حالی  اضافه شد  پدیده  تیم  ترکیب 
از  که  استعالمی  اساس  بر  گوید  می  تراکتور 
فدراسیون فوتبال نیکاراگوئه گرفته این فدراسیون 
 30 تاریخ  از  اشاره  مورد  بازیکن  که  کرده  اعالم 
خرداد 1397 تا تاریخ 29 خرداد 1400 با باشگاه 
توانسته  نمی  طبیعتا  و  دارد  قرارداد  استنلی  رئال 
به تیم پدیده به عنوان بازیکن آزاد در شرایط بسته 
 61 ماده  است  شود.گفتنی  ملحق  پنجره  بودن 

آیین نامه انضباطی می گوید شکایت علیه بازیکن 
غیر مجاز مشمول زمان نمی شود. طبیعتا شکایت 
بررسی  انضباطی  کمیته  توسط  تراکتور   باشگاه 
بین  روابط  کمیته  نظر  کمیته  این  و  شد  خواهد 
الملل فدراسیون فوتبال را هم در این باره خواهد 
مسئوالن  از  یکی  با  که  تماسی  طی  اما  گرفت. 
کمیته روابط بین الملل داشتیم  متوجه شدیم فعال 
چنین درخواستی از سوی کمیته انضباطی به آنها 
فدراسیون  انضباطی  نامه  است.آیین  نشده  ارایه 
فوتبال در مورد حضور بازیکن غیر مجاز در ترکیب 
اگر  و  است  داشته  صریحی  نظر  اظهار  ها  تیم 
اثبات برسد قطعا پدیده  ادعای باشگاه تراکتور به 

با کسر امتیاز مواجه خواهد شد.

خطر کسر امتياز از پديده!استقالل مثل آب خوردن بازيكن از دست می دهدبمب افكن در دوراهی گنبد و مشهد!

در حالی که کمتر از یک ماه به آغاز مسابقات لیگ 
دولتی  البته  و  باالنشین  تیم های  است،  مانده  برتر 
رییس  و  ورزش  وزیر  توصیه  خالف  بر  هجدهم،  لیگ 
از  خارج  در  را  خود  تمرینی  کمپ  فوتبال،  فدراسیون 
واکنش  هم  فوتبال  فدراسیون  و  کرده اند  برگزار  ایران 

خاصی به این موضوع نداشته است.
برتر  لیگ  آغاز  دقیق  زمان  هنوز  که  حالی  در 
مشخص نشده، تیم های لیگ برتر در اردوهای مختلف 
ماه  مرداد  برنامه  از  هنوز  و  هستند  خارجی  و  داخلی 
قرار  استقالل  مانند  تیم ها  بعضی  ندارند.  خبر  خود 
است هر چه زودتر به اردوی خارجی خود پایان دهند و 
تیمی مثل سپاهان هم آخر هفته اردوی خارجی خود 

را در ترکیه برپا می کند.
این در حالی است که بیش از یک ماه پیش تاج در 
گفت وگویی اعالم کرد: در جلسه ای که با وزیر ورزش و 
مدیران 16 باشگاه لیگ برتری داشتیم، به این تصمیم 
رسیدیم که تیم ها به اردوی خارجی نروند. در واقع ما 
دیگر مجوز برگزاری اردوی خارجی را صادر نمی کنیم 
و از آنها می خواهیم از امکانات داخلی استفاده کنند.

پرسپولیس  و  استقالل  دولتی  تیم  دو  وجود  این  با 
راهی ترکیه شدند و سپاهان که زیر نظر وزارت صنعت و 
معدن است هم پنج شنبه راهی ترکیه می شود. در کنار 
این تیم ها، باشگاه تراکتور که نام "باشگاه خصوصی" 
را با خود یدک می کشد، هم در ارزروم ترکیه کمپی بر پا 
کرده تا همه تیم های مطرح و به اصطالح متمول لیگ 
رییس  و  وزیر  فرمان  به  گوش  خیلی  که  دهند  نشان 

انجام  دارند  دوست  که  را  کاری  و  نیستند  فدراسیون 
می دهند. البته مهدی تاج بر خالف توصیه ای که کرده 

بود واکنشی به این اردوها نشان نداد.
مدیرعامل  که  است  حالی  در  اردوها  این  برگزاری 
استقالل درباره کمپ تمرینی این تیم در ترکیه مدعی 
که  گرفته  اختیار  در  خوب  کمپ  یک  استقالل  شد: 
تصمیم  چون  است  نکرده  پرداخت  بابتش  هم  پولی 
وزارت ورزش بوده که ارزی بابت اردوی خارجی هزینه 
استقالل  هواداران  از  بخشی  را  اردو  این  پول  نشود. 
تقبل کردند. امیدوارم کمپ خوبی برای استقالل باشد 

و سال خوبی در انتظار این تیم باشد.
باشند  حاضر  فوتبال،  عاشق  هواداران  اینکه  البته 
مباهات  مایه  بدهند،  محبوبشان  تیم  به  پولی  چنین 
با  استقالل  مانند  باشگاهی  که  شرایطی  در  اما  است 
مشکالت مالی و بدهی های خارجی دست به گریبان 
کمپ  برای  استقالل  هوادار  دو  که  پولی  این  است، 
کردن  برطرف  صرف  می توانست  کرده اند  تقبل  ترکیه 

مشکالت دیگری در داخل کشور شود.
سایر  هجدهم،  لیگ  باالنشین  تیم  چهار  جز  به 
دادند  قرار  خود  اردوهای  مقصد  را  پایتخت  تیم ها 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  چرا  که  شدند  معترض  اما 
نگاه  و  می گذارند  فرق  تیم ها  بین  فوتبال  فدراسیون 
دوگانه ای به تیم ها دارند. یحیی گل محمدی، حسین 
که  بودند  مربی هایی  جمله  از  نکونام  جواد  و  فرکی 
برخورد  خواستار  و  داشتند  اعتراض  موضوع  این  به 

عادالنه با این موضوع شدند.

سوژه
برخورد دوگانه فدراسيون فوتبال با اردوهای خارجی

سرمربی پدیده شهر خودرو از نامشخص بودن 
آغاز رقابت های لیگ برتر انتقاد کرد.

پدیده شهر  تیم  یحیی گل محمدی سرمربی 
پدیده شهر خودرو  تیم  تمرین  خودرو در حاشیه 
بازی  چهار  ما  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
روز  سه  هر  برنامه،  طبق  و  داشتیم  تدارکاتی 
می کنم  فکر  که  کردیم  برگزار  دوستانه  بازی  یک 
موجب شد شناخت بهتری روی بازیکنان جدید 
پیدا کنیم و از لحاظ بدنی شرایط خوبی را پشت 
داشتیم،  که  تغییراتی  به  توجه  با  بگذاریم.  سر 
در چند پست چند بازیکن اضافه شدند. در این 
فصل کار سختی در پیش داریم. امیدوارم با یک 
بیشتر،  دوستانه  بازی های  و  خوب  برنامه ریزی 
خود را برای لیگ برتر آماده کنیم. ما 25 تیر یک 
و 29  با ذوب آهن خواهیم داشت  بازی دوستانه 
تیر دوباره با ذوب آهن در مشهد بازی می کنیم و 

در 4 مرداد با مس کرمان بازی می کنیم.
او ادامه داد: اگر برنامه شروع لیگ برتر تغییر 
می شویم  ممنون شان  کنند،  اعالم  ما  به  و  کند 
لیگ  سازمان  طرف  از  زمانی  هیچ  هنوز  چون 
است.  نشده  اعالم  ما  به  فوتبال  فدراسیون  و 
سازمان  در  ما  با  نزدیکانی  و  دوستان  از  خیلی 
که  گفتند  هستند،  ارتباط  در  فدراسیون  و  لیگ 
پدیده  می افتد.سرمربی  عقب  روز   10 بازی ها 
شهر خودرو افزود: واقعًا نمی دانیم چه کاری باید 
انجام دهیم. برنامه ریزی ما بر اساس شروع لیگ 
اتفاق  این  امیدوارم  و  است  مرداد   10 تاریخ  در 
بیفتد و طبق برنامه بازی ها انجام شود ولی طبق 

حتی  بیفتد.  عقب  روز   10 است  قرار  شنیده ها 
فدراسیون  از  که  گرفتم  تماس  مدیرعامل  با  من 
یا  می افتد  عقب  بازی ها  ببینم  و  بگیرد  استعالم 
ما  آماده سازی  اتفاق روی شرایط  این  خیر چون 

تاثیر می گذارد.
و  نقل  پنجره  در  تیمش  شرایط  درباره  او 
از  توانستیم  حال  به  تا  ما  کرد:  اظهار  انتقاالت 
بازیکن  دادیم،  دست  از  بازیکن  که  پست هایی 
بگیریم. روی دو پست نتوانسته ایم بازیکن بگیریم 
ولی در این هفته اتفاقات خوبی رخ می دهد و دو 

بازیکن به تیم خود اضافه می کنیم.
باقری  روح الله  آمدن  درباره  گل محمدی 
خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست. جوابی از 
این پست چند گزینه مد نظر  برای  او نشنیدیم. 

داریم و در این هفته مشخص خواهد شد.
اضافه  درباره  خودرو  شهر  پدیده  سرمربی 
شدن امید نور افکن به این تیم گفت: بحث آمدن 
حد  در  فقط  نبود.  جدی  خیلی  افکن  نور  امید 

یکی از گزینه های مطرح شده بود.
او افزود: سیاستی که ما برای امسال در نظر 
داریم، این است که بازیکنان سال گذشته خود را 
حفظ کنیم و روی چند پست که نیاز بود بازیکن 
بهتری اضافه شود برنامه ریزی کنیم که در ادامه 
بعضی از بازیکنان به علت شرایط مالی تیم های 
دیگر، پدیده را ترک کردند. در هر صورت بازیکن 
حق انتخاب دارد ولی ما بازیکنان خود را گرفتیم 
و روی آن دو پستی که گفتم قرار است بازیکن به 

خدمت بگیریم.

برنامه ای  در  کرد:  خاطرنشان  محمدی  گل 
شده  طرح  کشور  از  خارج  اردو  دادیم ،  ما  که 
نمی خواهم  نیفتاد،  اتفاق  این  اینکه چرا  اما  بود 
پیدا  کش  بحث  چون  کنم  صحبت  آن  درباره 
می کند و حاشیه ایجاد می کند. ترجیح می دهم 
سوالی  به  پاسخ  در  نکنم.او  صحبت  آن  درباره 
اینکه  برای  کرد:  بیان  داوری  وضعیت  درباره 
آن  ابزار  باید  کند،  پیدا  افزایش  داوری  کیفیت 
هم فراهم باشد. بحث من VAR نیست. ما باید 
در معرض امکانات مورد نظر داروی قرار بگیریم 
داشته  انتظار  آن ها  از  امکانات،  آن  به  توجه  با  و 
درست  داوری  به  مربوط  رسیدگی ها  اگر  باشیم. 
این  داشت.  نخواهیم   VAR به  نیازی  باشد، 
از  است  داروان  کمیته  و  فدارسیون  خود  دست 
با  و  شود  استفاده  درست  داوری  استعدادهای 
برگزاری کالس های توجیهی و آمادگی جسمانی 
داوران  دارم  اعتقاد  من  برسد.  خوب  شرایط  به 

و  آسیا  در  زیادی  حرف های  و  داریم  مستعدی 
سطح جهانی دارند.گل محمدی در پایان درباره 
اردوهای تیم ملی و تعامل میان باشگاه ها در این 
تیم  اردو  برای  تصمیمات خوبی  خصوص گفت: 
هاشمیان  وحید  با  من  شد.  گرفته  نظر  در  ملی 
می خواهد  ویلموتس  که  گفت  او  کردم،  صحبت 
تعامل بین تیم های باشگاهی و ملی وجود داشته 
باشد و این برای ما خیلی خوب است. هاشمیان 
همچنین گفت خبری از اردوهای طوالنی مدت 
باشگاهی خود  تیم  در  بازیکنان  اینطور  و  نیست 
امید هم  ملی  تیم  پیدا می کنند.  را  آمادگی الزم 
بازی های المپیک را در پیش دارد و این تعامل اگر 
وجود داشته باشد هم برای تیم های باشگاهی و 
هم تیم های ملی سود آور خواهد بود. ما در بازی 
خود مقابل سایپا تعامل خوبی با فرهاد مجیدی 
داشتیم و اجازه داد  که 3 بازیکن تیم ملی امید 

در تیم ما حضور داشته باشند.

آخرین وضعیت شهرخودرو از زبان گل محمدی میدانخبر

ورزش

گود
هیچوقت مدال هایم را به دیوار خانه 

آویزان نکردم
کشورمان  کشتی  پیشین  مشهدی  ملی پوش 
حرم  به  مدالهایم  اهدای  داشتم  دوست  گفت: 
و  شود  انجام  خبری  سکوت  در  )ع(  رضا  امام 
خدایی  نشود.مجید  پخش  اتفاق  این  از  خبری 
با حضور در برنامه تلویزیونی »سالم صبح بخیر« 
اول  از  گفت:  خود  گوش  نشدن  شکسته  درباره 
خیلی  چون  بشکند،  گوشم  نداشتم  دوست  هم 
اگر  است!  نرم  هم  من  گوش  جنس  و  دارد  درد 
و  استراحت  خوب  باید  هم  ببیند  آسیب  گوش 
هم به آن رسیدگی کنید.وی درباره انگیزه اش از 
اهدای مدال هایش به حرم امام رضا )ع( توضیح 
و  بودم  کرده  شروع  را  کشتی  تازه   82 سال  داد: 
نذری داشتم. یک بار که همراه پدرم به موزه حرم 
رفته بودم و مدال های آقا تختی را دیدم، با خودم 
گفتم شاید یک روز من هم بتوانم این کار را انجام 
بدهم. سرانجام وقتی تعداد مدال های بین المللی 

و جهانی ام به 14 رسید آنها را تقدیم حرم کردم.
مدال  کسب  حال  و  حس  شد:  یادآور  خدایی 
پایین  سکو  از  وقتی  و  است  سکو  روی  برای 
همه  کرد.  زندگی  مدال  با  نباید  دیگر  می آیی 
است  زیاد  زحمات  یادآور  من  برای  مدال ها  این 
نکردم.  آویزان  خانه  دیوار  به  را  آنها  هیچوقت  اما 
موزه  به  بیشتر  بار  دو  یکی  این چند سال هم  در 
می زنند  سر  که  دوستانی  اما  نزده ام  سر  حرم 
عکس هایشان را برای من می فرستند.وی که اهل 
مشهد است، در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
کرد: مشهدی های قدیم که کاسب بودند صبح به 
ایشان  از  امام رضا می رفتند،  آقا  پابوس  به  صبح 
طلب خیر و برکت می کردند و بعد کرکره مغازه را 
با توکل باال می دادند. اما اکنون همه چیز مجازی 
اولین  می شوند  بیدار  خواب  از  که  مردم  و  شده 
می کنند  چک  را  خود  تلگرام  و  اینستاگرام  چیز 
مشغله های  است.  شده  مجازی  چیز  همه  و 
زندگی شهری و ترافیک و... هم باعث شده افراد 
به حرم  تا  کنند  را طی  این مسیر  روز  هر  نتوانند 
برسند و برخی به صورت آنالین زیارت می کنند! 
شبکه های اجتماعی باعث کم تحرکی بین مردم 
مسیر  در  بار  دو  روزی  قبال  من  خود  است.  شده 
می دادم.این  سالم  و  می شدم  رد  حرم  از  تمرین 
قهرمان کشتی در پاسخ به اینکه چرا هیچ عکس 
دست  در  او  مدال های  اهدای  روز  از  فیلمی  و 
نیست، تصریح کرد: خودم درخواست داده بودم 
خبری از این اتفاق پخش نشود و دوست داشتم 
کار دلی باشد و نگذاشتم عکس و فیلم بگیرند و 

در سکوت خبری این کار را انجام دادم.

گفت:  ایران  والیبال  خراسانی  کارشناس 
تعویض ها،  در  او  نیست؛  جسوری  مربی  کوالکوویچ 
درخواست وقت استراحت و سایر موارد که مربوط به 
مربی می شود زرنگ نیست.تیم ملی والیبال ایران با 
قبول دو شکست مقابل تیم های لهستان و برزیل در 
مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ ملت های 2019 به 
کار خود در این دوره از پیکارها خاتمه داد. شاگردان 

کوالکوویچ در جایگاه پنجم ایستادند.
y از آنچه می ترسیدیم سرمان آمد *

والیبال  تیم ملی  نتایج  جبار قوچان نژاد، درمورد 
و   2019 ملت های  لیگ  نهایی  مرحله  در  ایران 
اظهار  برزیل  و  لهستان  های  تیم  مقابل  شکست 
اول  از  آمد.  آنچه که می ترسیدیم سرمان  از  داشت: 
راه صرفا به دنبال کسب نتیجه بودیم، اما سایر تیم ها 
به فکر پیکارهای انتخابی المپیک و مسابقات مهمتر 
بودند و به همین دلیل به بازیکنان جوان تر خود میدان 
دادند. فدراسیونی مانند فدراسیون روسیه به بازیکنان 
خود اعالم کرد که در رقابت های لیگ ملت ها فقط 
به دنبال بازی خوب باشند و نتیجه چندان برایشان 

اهمیتی نداشته باشد.
y کوالکوویچ می خواست تاریخ سازی کند 

وی ادامه داد: ایگور کوالکوویچ می خواست بعد 
از فشارهایی که سال گذشته روی خود حس می کرد 
تاریخ سازی کند و از هر فرصتی برای بردن استفاده 
جوان  بازیکنان  از  مسیر  این  در  متاسفانه  می کرد. 
باتجربه  بازیکنان  دلیل  همین  به  و  نشد  استفاده 

دچار خستگی و مصدومیت شدند. فکر می کنم این 
اتفاقات کارمان را برای رقابت های انتخابی المپیک 

بسیار سخت کند.
y کوالکوویچ مربی جسوری نیست 

قصد  اینکه  بیان  با  ایران  والیبال  کارشناس 
ندارم  را  ملی  تیم  عملکرد  و  ملی پوشان  تخریب 
عنوان کرد: به نظر من بازیکنان از جان و دل تالش 
کردند و نباید عملکرد تیم ملی را زیر سوال برد، اما 
متاسفانه دقیقًا زمانی که باید نتیجه می گرفتیم این 
اتفاق نیفتاد. به نظر من کوالکوویچ مربی جسوری 
نیست؛ او در تعویض ها، درخواست وقت استراحت 
زرنگ  می شود  مربی  به  مربوط  که  موارد  سایر  و 
نیست و نمی تواند جریان بازی را به سود تیم خود 

تغییر دهد.

y اسیر اسم ها نشدیم 
قدرت های  از  یکی  برزیل  داد:  ادامه  قوچان نژاد 
تورنمنت های  در  زیادی  سابقه  و  است  دنیا  والیبال 
مختلف دارد. بازی ما با برزیل همیشه جزو بهترین ها 
برزیل  به  ما  بازی  گفت  می توان  نوعی  به  و  بوده 
می خورد. ملی پوشان ایران در بازی مقابل برزیل اسیر 
اسم ها نمی شوند. ملی پوشان بسیار زحمت کشیدند، 
این  تا  کنند  کمک  نتوانستند  سایرین  متاسفانه  اما 

بازی به سود ایران تمام شود.
y فراتر از داوری هم دنبال نتیجه بودند 

برنامه ریزی  در  فدراسیون  نقش  خصوص  در  وی 
برای تیم ملی و نتایجی که کسب شد، گفت: داوری از 
دوستان من است و با توجه به اینکه قرار بود زمانی من 
به عنوان دبیر فدراسیون فعالیت کنم، اما این موضوع 

محقق نشد اگر حاال حرفی بزنم ممکن است متهم و 
مغرض شناخته شوم، اما چیزی که مسلم است اینکه 
کشور ما کشوری نتیجه گراست. فکر می کنم فراتر از 

داوری هم دنبال نتیجه بودند.
y ایگور تیم ملی را فدای خواسته های شخصی اش کرد 

بهترین  کردیم  احساس  داد:  ادامه  قوچان نژاد 
اما  است،  فراهم  نتیجه  بهترین  کسب  برای  شرایط 
این اتفاق نیفتاد. کوالکوویچ فقط به خودش فکر کرد 
نیمه نهایی  به  اگر کمی درایت داشت می توانست  و 
صعود کند. به عقیده من کوالکوویچ تیم ملی را فدای 

خواسته های شخصی خود کرد.
y مگر کوالکوویچ متخصص تغییر نسل نبود؟

کارشناس والیبال ایران اظهار داشت: بدون شک 
تمام مربیان در مسابقات مختلف به دنبال کسب برد 
هستند، اما باید شرایط را هم به خوبی بررسی کرد. 
مگر کوالکوویچ نمی گفت تخصص خاصی در تغییر 
نسل دارد و این کار را در صربستان انجام داده است؟ 
چرا حاال این اتفاق در تیم  ملی ایران نیفتاد؟ شاید او 
می خواهد تغییر نسل را در مسابقات انتخابی المپیک 
به  روسیه  و  لهستان  همچون  تیم هایی  دهد.  انجام 
خوبی از فضای لیگ  ملت ها استفاده کردند و تیم شان 
ایران  تاکید کنم که ملی پوشان  باید  تغییر دادند.  را 
خیلی زحمت کشیدند و از جان و دل مایه گذاشتند 
بازیکنان  به  انتقادی  هیچ  بخورد.  رقم  نتایج  این  تا 
نیست، اما به نظر من کادرفنی می توانست بیشتر به 

ملی پوشان در این مسیر کمک کند.

کوالکوویچ تیم را فدای خواسته های شخصی کرد؛

انتقاد تند قوچان نژاد از سرمربی تیم ملی والیبال! مشکالت ادامه داشته باشد به مشکل 
می خوریم

نساجی  فوتبال  تیم  خراسانی  سرمربی 
مازندران گفت: تالش مان این است تا به هر شکل 
کمتر  تا  برگردانیم  را  نساجی  سرمایه های   ممکن 
اینکه  بیان  با  مهاجری  ببینیم.محمدرضا  آسیب 
لذت بخش  و  بانشاط  عالی،  بسیار  ما  بچه های 
تمرین می کنند، اظهار داشت: انگیزه تیم بسیار 
کفشگری،  مهرداد  مثل  باتجربه هایی  است،  باال 
جدیت  تمام  با  عباس زاده  محمد  و  شیری  حامد 
و  هستند  تمرین  حال  در  انتظار  حد  از  بیش  و 
اشاره  با  می کنند.وی  تحمل  را  زیادی  فشارهای 
حل  زودتر  باید  هم  مدیریتی  مشکالت  اینکه  به 
شود تا تیم دغدغه ای نداشته باشد، افزود: قصد 
به دلیل  اما  برویم  کرمانشاه  اردوی  به  داشتیم 
تا آغاز لیگ  اینکه  با توجه به  تاخیر ایجاد شده و 
به چند بازی تدارکاتی نیاز داریم، مکان اردو را به 
اردو  آنجا  در  ان شاالله  و  دادیم  تغییر  کردان کرج 
برپا می کنیم.سرمربی نساجی مازندران با عنوان 
اینکه حقیقتًا بچه ها با جان و دل در حال تمرین 
بستند،  مشکالت  روی  بر  را  چشم شان  و  هستند 
تیم  نگران  نباید  کار  اینجای  تا  مردم  کرد:  اضافه 
مباحث  روی  بر  موجود  مشکالت  هنوز  باشند، 
فنی ما تاثیری نگذاشته ولی اگر ادامه پیدا کند، 
قطعًا تاثیرگذار خواهد بود.مهاجری ادامه داد: از 
نمایندگان  همچنین  و  استانی  محترم  مسئوالن 
تشکر  هستند،  امور  پیگیر  که  قائمشهر  مجلس 
دغدغه ها  ساختن  مرتفع  با  ان شاالله  می کنم، 
با  کنیم.وی  پیدا  را  خودمان  واقعی  شکل  زودتر 
یک  که  است  مازندران  مردم  حق  اینکه  اعالم 
شد:  یادآور  باشند،  داشته  قدرتمند  و  خوب  تیم 
مسئولیت قبول کردیم و تمام قد پای آن هستیم، 
مشکالت  همین  دل  در  و  نمی کنیم  خالی  شانه 
هستیم. تمرینات  سخت ترین  انجام  حال  در  هم 
خبرهای  کرد:  بیان  مازندران  نساجی  سرمربی 
خوبی درخصوص موضوع تثبیت مالکیت باشگاه 
شنیده می شود و قطعًا با همدلی مسئوالن، مردم 
ادامه  در  شد.مهاجری  خواهند  خارج  نگرانی  از 
پیشنهادات  ما  بازیکنان  از  بسیاری  اینکه  بیان  با 
ما  دعوت  به  و  گذاشتند  منت  اما  داشتند  خوبی 
تصریح  نشویم،  مردم  شرمنده  ما  تا  گفتند  لبیک 
کرد: در دو پست دیگر بازیکن نیاز داریم و تا چند 
روز آینده بازیکنان مورد نیازمان را جذب خواهیم 
از  برخی  بازگشت  درخصوص  پایان  در  کرد.وی 
بازیکنان نساجی گفت: تالش مان این است تا هر 
کمتر  تا  برگردانیم  را  سرمایه های مان  شده،  طور 

آسیب ببینیم.

گفت وگو

به خاطر تبلیغات آمریکا سه بازیکن خارجی به ایران نیامدند
می گوید  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مالک 
کرده  توافق  برزیل  در  بازیکن  سه  با  تیمش 
از  ایرانی  ضد  تبلیغات  خاطر  به  ولی  بوده 
سوی آمریکا و انگلیس، آن ها به ایران نیامدند.
شهر  پدیده  باشگاه  مالک  حمیداوی  فرهاد 
تیم  گذشته،  هفته  ابتدای  کرد:  اظهار  خودرو 
را در تهران شروع کرد. ما یک  اردو خود  پدیده 
داشتیم  سپاهان  با  مشهد  در  دوستانه  بازی 
برگزار  دوستانه  بازی  پیش  روز   3 هم  سایپا  با  و 
کردیم. دوشنبه به اصفهان می رویم و یک بازی 
هفته  در  و  می کنیم  بازی  ذوب آهن  با  دوستانه 
بود. خواهیم  ذوب آهن  میزبان  مشهد  در  بعد 

برتر  تیم ما در فصل گذشته لیگ  ادامه داد:  او 
مورد  تا  شد  موجب  و  داشت  خوبی  عملکرد 
نهایت  در  اما  بگیرد  قرار  دیگر  تیم های  توجه 

همه عزیزان خودشان دوست داشتند در پدیده 
بماند و ما طی مذاکراتی که داشتیم با آن ها به 
آقای گل  که  بازیکنانی  تمام  ما  توافق رسیدیم. 
به  کردیم  جذب  را  بود  لیست شان  در  محمدی 
به  آن ها  با  نشد  متأسفانه  که  بازیکن  دو  از  غیر 
مبلغ  با  یک  لیگ  از  را  آن ها  ما  برسیم.  توافق 
در  و  بودیم  کرده  جذب  تومان  میلیون   300
فصل پیش رو با پیشنهاد یک میلیارد و چهارصد 
نتوانیم  شد  موجب  که  شدند  مواجه  میلیونی 
ما  افزود:  داریم.حمیدوای  نگه  تیم  در  را  آن ها 
میلیون  چهارصد  و  میلیارد   23 گذشته  سال 
تومان هزینه کردیم و آسیایی شدیم و این نشان 
که  نکته ای  نیست.  مهم  کردن  هزینه  می دهد 
مهم است علم کادر فنی و وجود هواداران خوب 
می کنم  فکر  گفت:  پدیده  باشگاه  است.مالک 

نماینده خوبی برای استان خراسان و ایران برای 
مسابقات آسیایی باشیم. ما در پستی که دچار 
خالء بودیم، 2 بازیکن جذب کردیم و طی هفته 
آینده، دو بازیکن خارجی به جمع تیم ما اضافه 
می شود.او افزود: ما سه بازیکن در برزیل جذب 
بدی  تبلیغات  خاطر  به  متأسفانه  ولی  کردیم 
دارد،  وجود  انگلیس  و  آمریکا  کشورهای  در  که 
سه  آن  کنیم.  جذب  نمی توانیم  را  بازیکنی  هر 
بازیکن با این شرایط از حضور در تیم ما منصرف 
شدند. مجموعه مدیریتی که در تیم وجود دارد 
به  الزم  می داند  ما  مجموعه  و  هستند  فوتبالی 

پرداخت هزینه های سنگین نیست.
محمدی  گل  آقای  داد:  ادامه  حمیداوی 
حق دارد از لغو اردوی ترکیه تیم پدیده ناراحت 
فدراسیون  رئیس  و  و جوانان  ورزش  وزیر  باشد. 

مدیرعامل  با  که  صحبت هایی  طی  فوتبال 
ارز  اینکه  برای  کردند  توصیه  داشتند،  باشگاه 
خارج نشود، اردوی خارجی را لغو کنیم اما این 
را تیم های دیگر توجه نکردند و این حق ماست 
اینکه  درباره  باشیم.او  ناراحت  اتفاق  این  از  که 
تاکید  می کند  بازی  استادیوم  کدام  در  پدیده 
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  صحبت  طبق  کرد: 
ماه  شش  االئمه  ثامن  ورزشگاه  مشهد،  شهر 
رضا  امام  ورزشگاه  در  ما  و  می شود  آماده  دیگر 

بازی می کنیم.
چاواریا  کارلوس  با  قرارداد  درباره  او 
و  است  میالدی  به  او  قرارداد  کرد:  خاطرنشان 
نباید گفت  که او تا سال 1400 قرارداد دارد. ما 
که  بودیم. گفته اند  پرداخته  این مسائل  به  قبال 

این بازیکن گل زده شاید هم گل زده باشد.



 ترامپ به دليل کينه و لجبازی با اوباما برجام را 
لغو کرد

در  بریتانیا  سابق  سفیر  دارک،  کیم  از  لورفته  اسناد  طبق  بر 
ماه می 2018 بوریس جانسون وزیر خارجه وقت سفری به کاخ 
درباره  ترامپ  دستیاران  نزدیک ترین  با  ساعت   26 و  کرد  سفید 
بوریس  اما  دارک،  کیم  نوشته  به  کرد.  صحبت  برجام  و  ایران 
و  فقط  ترامپ  چراکه  بازگشت  لندن  به  خالی  دست  جانسون 
فقط به خاطر کینه ای که از اوباما به دل داشت و از روی لجاجت 
برجام را لغو کرد. دارک در اسناد تازه منتشر شده در دیلی میل 
)امروز یکشنبه( نوشته است که ترامپ اصال استراتژی در مقابل 
با ایران بعد از لغو برجام نداشت و فقط برای اینکه حال اوباما و 

دموکرات ها را بگیرد، برجام را لغو کرد.

 خریداران دالر ضرر کردند
افزایش هیجانی و ناگهانی قیمت ارز سبب شد عده کثیری 
از مردم این بازار را برای سرمایه گذاری، بازاری سودده ببینند و 
منابع خود را وارد بازار ارز کنند. این در حالی است که کارشناسان 
اقتصادی و مسئوالن بانک مرکزی، سرمایه گذاری در این بازار را 
اقدامی با ریسک باال دانسته و از مردم خواسته اند که به این بازار 

ورود نکنند. /ایسنا

 روایتی از حذف سه حقوقدان شورای نگهبان
نگهبان  شورای  حقوقدان  اعضای  از  یکی  سوادکوهی  سام 
است که برای دوره جدید به مجلس معرفی نشده است. او درباره 
می گوید:  نگهبان  شورای  از  حذفش  در  جنتی  آیت الله  نقش 
ایشان با ما آشنایی نداشتند و با ما هم کار نکرده بودند. طبیعتًا 
فردی تا بخواهید با کسی انس بگیرد و آشنا شود، طول می کشد. 
شاید علت عدم موافقت ایشان با ما این بوده و رویکرد ما با میل، 
سلیقه و موازینی که ایشان به آن اعتقاد داشتند مطابقت نداشته 

است.

 درباره "مافیای لوازم خانگی" افشاگری می کنیم
محمدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
به نظر می رسد  امروزه نشانه هایی وجود دارد که  خانگی گفت: 
مافیای واردات بعد از چند سالی که در پوشش تولیدکننده واردات 
رسمی  صورت  به  می خواهند  دوباره  می دادند،  انجام  را  خود 
فعالیت کنند. در سال های اخیر برخی واردکنندگان با استفاده از 
خالء های قانونی و در قالب واردات قطعات، مواد اولیه و کاال های 
نیمه منفصله؛ کاالی نهایی را به کشور وارد می کردند. در روز های 
آینده اطالعات تکمیلی درباره "حضور مافیای لوازم خانگی" را به 

اطالع عموم خواهم رساند. / ایسنا

 مردم از گوگل خارج شوند!
یک  به  اگر  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر  فیروزآبادی، 

چیز شهره باشد مخالفتش با وزارت ارتباطات است. در جهانی 
دبیر  است  ساده  کلیک  چند  شهروندان  و  اطالعات  فاصله  که 
شورای عالی فضای مجای مجازی ایران می گوید: »نباید از گوگل 
باید ملی  آمریکایی استفاده کرد، موتور جستجو و پیام رسان ها 
باشند« کاری به این نداریم که اصال چنین شورایی در کشور های 
اما ساده ترین حقوق شهروندی  نه،  یا  دارد  دیگر وجود خارجی 
از  »مردم  می گوید:  فیروز آبادی  می گیرند.  نادیده  اینجا  هم  را 
شوند«  خارج  آمریکایی  جستجوی  موتور های  و  پیام رسان ها 
سوال: پیام رسان امریکایی کدام پیام رسان است؟ موسس تلگرام 
که روسی است! واتس آپ هم که هنوز مشمول فیلترینگ نشده 
او همچنین  از چه چیزی حرف می زند؟  است. پس فیروزآبادی 
شوند!  خارج  امریکایی  جستجوی  موتور های  از  مردم  خواسته 
مگر موتور جستجو چیزی است که مردم داخل آن باشند که حاال 
ایشان خواسته خارج شوند؟ سطح دانش فنی دبیر شورای عالی 
فضای مجازی کشور ما در این حد است که می خواهد مردم از 
گوگل خارج شوند. ای کاش ایشان شماره تلفن خود را در اختیار 
مردم بگذارد تا از این به بعد مواردی که کاربران احتیاج به سرچ 

در گوگل دارند را از شخص ایشان بپرسند! /امتداد
 

 اصغرزاده: اصالح طلبان جایی که می توانند 
تفاهم کنند قهر می کنند

در  سختی  روز های  اصالح طلبان  گفت:  اصغرزاده  ابراهیم 
قدمی  مردم،  بسیج  و  اعتماد  جلب  با  نتوانند  اگر  دارند.  پیش 
رو به جلو بردارند و رقیب را وادار به عقب نشینی کنند، وارد یک 
بازی دو سر باخت خواهند شد. مشکل اصالح طلبان این است 
که ابتکار عمل ندارند یا اگر دارند آن را در موقعیت نامناسبی به 
کار می برند، جایی که می توانند تفاهم کنند قهر می کنند و جایی 
که نباید کوتاه بیایند، کوتاه می آیند و چک سفید امضا به رقیب 

می دهند.
 

 روایت بادامچیان از علت بدحجابی و 
بی حجابی

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: بدحجابی و بی حجابی 
عنوان  تحت  دشمن  نرم  جنگ  از  بخشی  اما  باشد،  اندک  ولو 
جبهه  دو  در  آمریکا  خارجه  وزارت  در  که  است  نمادی«  »جنگ 

فرهنگ و اقتصاد طراحی و عملیاتی می شود.
 

 جعفرزاده: نباید سربه سر مردم گذاشت
فراکسیون  نایب رئیس  ایمن آبادی،  جعفرزاده  غالمعلی 
شکاف  ایجاد  بر  غلط  برخورد های  تاثیر  به  مجلس،  مستقلین 
ما هم شکاف  اقدامات غلط  تاکید کرد:  و حاکمیت  مردم  میان 
میان مردم و حاکمیت را بیشتر می کند، هم عقده ها و کینه هایی 
جعفرزاده  غالمعلی  نیست.  خوب  مجموع  در  که  می آورد  پدید 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  نماینده  ایمن آبادی، 

اجتماعی در شرایطی کنونی کشور،  از سخت گیری های  انتقاد 
گفت: با توجه شرایط فعلِی کشور که با انواع و اقسام تحریم ها و 
دشمنی های بین المللی مواجه است، باید تنش های داخلی را به 
حداقل رساند. این نماینده مجلس تاکید کرد: برخورد قهری با 

بخشی از جامعه در شرایط فعلی اصال عقالنی نیست.
 

 کنایه محمد مهاجری به رئیس صداوسیما
عبدالعلی  اخیر  حرف های  به  توییتی  در  مهاجری  محمد 
علی عسگری، رئیس رسانه ملی واکنش جالبی داشته است. این 
روزنامه نگار و فعال اصولگرا در توییتی خطاب به او نوشته: »آقای 
علی عسکری گفتند 80 درصد محتوای فضای مجازی مستهجن 
استفاده  را  شان  سیستم  وقتی  بگویند  ایشان  کاش  است، 
سایت هایی  چه  روی  کامپیوترشان  مرورگر   favorit می کنند، 
نه  است  فرستنده  از  اشکال  سیمایی ها  و  صدا  قول  به  است؟ 

گیرنده.«
 

 چرا نجفی با دستبند در دادگاه نشسته بود؟
دادگاه  نخست  جلسه  درباره  یادداشتی  در  زیدآبادی  احمد 
علی  محمد  دکتر  محاکمۀ  جلسۀ  در  نوشت:  استاد  میترا  قتل 
نجفی، او دستبند به دست در میان وکالیش نشسته بود. استفاده 
از دستبند برای زندانیان به منظور جلوگیری از فرار آنان صورت 
داوطلبانه  همسرش،  قتل  از  پس  نجفی  علی  محمد  می گیرد. 
خود را به کالنتری معرفی کرد؛ بنابراین احتمال فرار متهمی که 
است.  صفر  به  نزدیک  منطقًا  است،  کرده  قانون  تسلیم  را  خود 
گذشته از این، هیچ متهمی امکان فرار از صحن دادگاه را ندارد، 
از این رو، باز نکردن دستبند او پس از ورودش به دادگاه، جای 

کمترین توجیهی ندارد.
به نظرم برخی انتقاد ها در مورد نحوۀ برخورد محترمانۀ یکی 
از فرماندهان پلیس تهران با دکتر نجفی در روز معرفی خودش به 
او شده است.  به  نوع سختیگری ها نسبت  این  کالنتری، سبب 
به تبع آن، رفتار  و  بود  ناموجه  به کلی  انتقادات  از نگاه من، آن 
واکنشی نسبت به آن انتقادات هم موجه نیست. ظاهرًا برخی از 
ما ایرانیان هنگامی که رفتار نادرستی را نسبت به یک متهم و رفتار 
درستی را نسبت به متهم دیگری می بینیم به جای آنکه بر نفی 
رفتار نادرست به طور اعم تأکید کنیم، همان مورد درست را نیز 
به عنوان "اعمال تبعیض" به چالش می کشیم! نتیجه آن می شود 
که تصمیم گیران نیز تصور می کنند که اگر به همه به طور یکسان 

سخت بگیرند، افکار عمومی آن را عادالنه تر خواهد دید!
به نظرم نحوۀ دفاعیات وکالی نجفی  این موضوع  از  گذشته 
از او، از همین ابتدا سمت و سویی انحرافی به خود گرفته است. 
پیش کشیدن بحث "مهدورالدم" بودن خانم میترا استاد از اساس 
بی ربط و ظالمانه است به طوری که به جای کمک به نجفی، از 
قضا افکار عمومی و خانوادۀ مقتول را علیه او سخت برمی انگیزد. 
به نظرم دکتر نجفی باید همان تشخصی را که از او سراغ داریم 

در دادگاه نیز به نمایش بگذارد. قتل خانم استاد به هر دلیل و 
انگیزه ای که انجام گرفته باشد، به هیچ وجه توجیه بردار نیست. 
از این رو، بهتر است نجفی به جای چنگ زدن به دستاویز های 
سقوط  سبب  بلکه  نیستند  بخش  نجات  فقط  نه  که  سستی 
اشتباه  مرتکب  ماجرا  طول  تمام  در  که  کند  اعتراف  می شوند، 
شده است و از اینکه تا آنجا پیش رفته که سودا بر او غالب شده 
و انسانی را به قتل رسانده است اظهار پشیمانی کند و در نهایت 

عفو بخواهد.
 

 واکنش سخنگوی دولت به سریال گاندو
درباره  گاندو  به سریال  اشاره  با  پایانی  در بخش  ربیعی  علی 
تبادل جیسون رضائیان و ارتباط آن با ساخت این سریال گفت: 
موضعی  هم  واعظی  آقای  ندارم.  را  موضوع  این  به  ورود  قصد 
گرفتند. یک سریال را در حد یک سریال باید بررسی کرد، البته در 
ژانرهای اطالعاتی باید خوانش با اصل موضوع هماهنگی داشته 
را دیدم که  و ساداتیان  آقای روستایی  بار  افزود:  یک  باشد. وی 
از زحمت کشان  تعبیری که  به خاطر  را  فیلمشان  بودند  ناراحت 
عبور  موضوع  این  از  دهند.  تغییر  باید  داشتند  انتظامی  نیروی 
را  این  اما  شود.  صحبت  باره  این  در  بیشتر  ندارم  تمایل  کنیم، 
بگویم زمانی که بحث زندانیان در مکاتبات برجام مطرح می شود، 

اصال رضاییان دستگیر نشده بود.

 کیهان: قوه قضائیه با کسانی که قرارداد الهام 
چرخنده را لغو کردند برخورد کند

به  اقدام  از  »پس  گفته  بازیگر  یک  نوشت:  کیهان  روزنامه 
پروژه  چند  با  وی  همکاری  قرارداد  برتر،  حجاب  از  استفاده 
سینمایی و تلویزیونی قطع شده است.« در این صورت الزم است 
نهادهای قضایی و امنیتی با عامالن و آمران این مسئله برخورد 
در  حاضران  از  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  چرخنده،  الهام  کنند. 
اجتماع بزرگ عفاف و حجاب بانوان در همدان بود. وی در این 
از محجبه شدن من در  گردهمایی گفت: »امروز هفتمین سال 
جوار حرم حضرت معصومه )س( در قم می گذرد، این اتفاق باعث 
که  زمانی  از  کنند.  را قضاوت  رفتار من  افراد،  از  بسیاری  تا  شد 
محجبه شدم، پنج قراردادی که برای بازی داشتم را لغو کردند. 
من  دیگر  که  کردند  تالش  شدنم  محجبه  از  پس  افراد  از  خیلی 
دیده نشوم چرا که همکارانم از این اتفاق در شوک بودند و طیف 
مقابل نیز در شک، در حالی که این دیده نشدن همانی بود که 

من به دنبالش بودم.«

 انتقاد شدیدنماینده مجلس به فیروزآبادی: 
فضای مجازی پادگان نیست

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اظهارات اخیر دبیر 
شورای عالی فضای مجازی مبنی بر عدم استفاده مردم از گوگل، 
بپیچند  نسخه  مردم  برای  و  بنشینند  باال  عده ای  »نباید  گفت: 

نتیجه عکس می دهد.«  از دسترسی ها  چرا که منع کردن مردم 
»عبدالله رضیان« در ادامه گفت: »فضای مجازی پادگان نیست 
تقویت  با  و  زمان  مرور  به  باید  بلکه  کنیم،  خط  به  را  مردم  که 
عمومی،  اعتماد  تقویت  آن  از  مهمتر  و  داخلی  زیرساخت های 
کاربران را به استفاده از بسترهای بومی دعوت کرد.« این نماینده 
مجلس شورای اسالمی پیرامون زمزمه های باال گرفتن اختالفات 
این  ریاست  »مسئولیت  گفت:  مجازی  فضای  عالی  شورای  در 
فضای  کالن  سیاست های  باید  و  است  رئیس جمهور  با  شورا 
اینکه دبیر شورای عالی فضای   و  را تعیین و ابالغ کنند  مجازی 
حوزه  در  دولتی  دستگاه های  اقدامات  منتقد  خودش  مجازی 

شبکه ملی اطالعات شده ، مایه تعجب است.«

 پاسخ عادل فردوسی پور به شایعه پیشنهاد ایران 
اینترنشنال

عادل فردوسی پور شایعه تماس و پیشنهاد قرارداد ماهانه 20 
هزارپوندی را تکذیب کرد. درست یک روز پس از انتخاب عادل 
فردوسی پور به عنوان چهره مردمی جشن حافظ، شایعه ای راه 
افتاد درباره پیشنهاد شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال به او، 
شایعه ای که مشخص بود نمی تواند واقعیت داشته باشد. عادل 
فردوسی پور این شایعه را تکذیب کرده و نوشته است:»این خبر 
صحت ندارد. هیچ گونه تماسی از این شبکه با من گرفته نشده و 
اگر هم چنین پیشنهادی مطرح می شد واضح است که آن را نمی 

پذیرفتم و پاسخم منفی بود.«

 پیش بینی یک اصالح طلب از عاقبت اجرای 
حکم محمدرضا خاتمی

گفت وگو  در  اصالح طلب  سیاسی  فعال  ناصری،  عبدالله 
وجه  هیچ  به  حاکمیت  کالن  من  نظر  به   « گفت:  »آزادی«  با 
خاتمی  حکم  اگر  و  نبود  بحث  این  به  دوباره  ورود  به  عالقمند 
در مرحله تجدید نظر نقض نشود و او تبرئه نشود چه حکم اجرا 
بشود چه نشود یک باب جدیدی در سطح ملی و بین المللی باز 
خواهد کرد.« ناصری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ورود 
دوباره به بحث انتخابات 88 و صدور این حکم چه پیامی را به 
اتهام  و  ادعا  با  بی تناسب  حکم  این   « گفت:  می دهد؟  جامعه 
مثل احکام قضایی برای فعاالن سیاسی اصالح طلب در سال 
اتفاقا  کند.  اقناع  را  جامعه  نمی تواند  وجه  هیچ  به  و  است   88
یقین جدی تر  این  به  را  این حکم غیرمتناسب جامعه  برعکس 
می رساند که همه ادعاهای اصالح طلبان و حتی اصولگرایان 
منصف درباره ناسالمی روند انتخابات 88 داشتند، درست بوده 
دادگاه  این  پشت  عناصر  برخی  »باالخره  افزود:  وی  است.« 
اینقدر خردمندی سیاسی دارند که 10 سال بعد از 88 بار دیگر 
پرونده تقلب را باز نکرده و به مساله روز رسانه ها و افکار عمومی 
تبدیل نکنند لذا پیش بینی من این است که این حکم نقض شود 
منبع: تابناک یا اجرا نشود.«  
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