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عقب نشینی دو مهره
کلیدی«تیم »B
تغییر موضع آشکار ابوظبی و ریاض

گزارش ویژه

تعلل در اجرای پهنه
بندی حریم شهر مشهد

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آذر ماه
سال  ۹۳طرح جامع شهر مشهد را تصویب نمود و در
فرصت دو هفته ای خواستار تهیه نقشه پهنه بندی حریم
شهر و ضوابط آن شد اما با گذشت نزدیک پنج سال هنوز
این طرح اجرایی نشده است.شورای عالی شهرسازی در
نامه ای خطاب به رئیس وقت شورای برنامه ریزی و توسعه
استان خراسان رضوی همچنین مقرر نمود دبیرخانه
شورای عالی طی مکاتبه ای...

7

چند روز پیش خبری در رسانه ها منتشر
شد مبنی بر این که وزیر حج عربستان در دیدار
با رئیس سازمان حج و زیارت ایران از برقراری
دوباره عمره برای زائران ایرانی استقبال کرده و
قول داده ،موضوع راهاندازی نمایندگی ایران
در سفارت سوئیس (حافظ منافع ایران در
عربستان) را شخصا پیگیری کند تا بدین ترتیب
روند صدور روادید برای حجاج ایرانی برای
از سرگیری عمره فراهم شود .می توان گفت
که این خبر خوب ،نخستین واکنش مثبت از
جانب عربستان در تعامل با ایران بعد از مدتها
تیرگی روابط میان دو کشور است .مدتی قبل
هم محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی ،تحت فشار
سایر امارتها ،خصوصا امارت دوبی ،مجبور
شد در سیاست خارجی امارات تجدیدنظر کند.
این بازنگری با اعزام یک هیات محرمانه به ایران
در چند ماه پیش آغاز شد و نهایتا به خروج از
جنگ یمن و اعزام فرمانده گارد ساحلی امارات
به ایران منتهی شد .در مورد اینکه چرا امارات
رویکرد خود را به تدریج تغییر داد ،دیدگاه
دقیقی وجود ندارد .خود اماراتیها نگفتند
چرا در رابطه با ایران ،ناگهان راه خود را از سایر

گزارش روز

سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو:

انتظارات از تیم ما
باالست

در این شماره می خوانیم

هویت بخشی هدف اصلی
سند بنیادین
رئیس مجلس سنای
افغانستان در مشهد

غفلت از حجاب
مخالفت با نظام نیست

رییس قوه قضاییه :کسی که نسبت به حجاب غفلت یا
بی دقتی دارد ،لزوما مخالف ارزش های نظام ،اسالم و انقالب نیست
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گسترش پارک های موضوعی
و مساجد با معماری اسالمی
در گلبهار
6

کندوکاو «صبحامروز» از نمایشگاه تولید ملی ،کاالی ایرانی مشهد

تولید یا مونتاژ ملی؟
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بازیگران ،خصوصا آمریکا و رژیم صهیونیستی،
جدا کردند .با این حال ،بسیاری از ناظران
معتقدند که امارات از احتمال وقوع درگیری با
ایران نگران است و در حقیقت ،مجبور شده در
سیاست خارجی خود بازنگری کند .چرا که به
گفته محمد بن راشد ،حاکم دوبی« ،شاید آمریکا
در هرگونه تقابل با ایران پیروز شود ،اما ابوظبی و
دوبی به طور کامل نابود خواهند شد».
فارغ از دالیل اصلی تغییر رویکرد امارات،
چرخش ابوظبی نشان میدهد که انسجام
«تیم بی» به خطر افتاده است .خصوصا که این
چرخش ،ظاهرا با موافقت سعودیها انجام شده
است« .تیم بی» ،اصطالحی است که برای اولین
بار توسط محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایران ،وارد ادبیات سیاسی شد .جان بولتون،
مشاور امنیت ملی آمریکا ،بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل ،محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان ،و محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی،
اعضای این تیم هستند .از دیدگاه ظریف ،این
چهار سیاستمدار ،عامل اصلی فشارها بر ایران
هستند و حتی برای کشاندن...
در صفحه  2بخوانید

ازدواج صوری؛
راهی برای دور زدن قانون
در صفحه  4بخوانید
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عقبنشینیدومهرهکلیدی«تیم»B

نشست هماهنگی وزارت امور خارجه در
خصوص زائرین غیر ایرانی

نشســـت هماهنگـــی نمایندگـــی وزارت امـــور
خارجـــه در شمالشـــرق در خصـــوص زائریـــن غیـــر
ایرانـــی بـــا حضـــور معـــاون هماهنگـــی و مدیریـــت
ام ــور زائری ــن اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی برگ ــزار
شـــد.
محمـــد صـــادق براتـــی در ایـــن نشســـت بـــا
اشـــاره بـــه اهمیـــت برگـــزاری هـــر چـــه باشـــکوه
تـــر مراســـم پیـــاده روی اربعیـــن حســـینی اظهـــار
داشـــت:بر اســـاس منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری
و سیاســـت هـــای کلـــی نظام،تســـهیل حضـــور و
شـــرکت زائـــران در مراســـم پیـــاده روی اربعیـــن
حس ــینی از اولوی ــت ه ــای تش ــکیل س ــتاد اربعی ــن
اســـت .وی افزود:بایـــد تـــاش کنیـــم بـــا فراهـــم
نم ــودن مقدم ــات و امکان ــات ،ورود زائ ــران خارج ــی
در ایـــن مراســـم بـــه آســـانی صـــورت گیـــرد.
وی گفـــت :بـــا توجـــه بـــه حضـــور زائریـــن غیـــر
ایرانـــی از مرزهـــای کشـــورمان و نیـــز جلوگیـــری
از تجمـــع در مرزهـــای ورودی ،ضـــروری اســـت
تمهی ــدات الزم بهت ــر و بیش ــتر از س ــالهای گذش ــته
توســـط کمیتـــه هـــا تامیـــن و پیـــش بینـــی گـــردد.
وی افزود:بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد ســـتاد اربعیـــن
حســـینی مبنـــی بـــر حضـــور زائـــران خارجـــی در
قالـــب کاروان ،هماهنگـــی کنســـولگری هـــا بـــر
اس ــاس دس ــتورالعمل ابالغ ــی ه ــر چ ــه س ــریعتر در
دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
وی تاکی ــد ک ــرد:کاروان های ــی ک ــه در کش ــورهای
مب ــدا اق ــدام ب ــه ن ــام نویس ــی از زائ ــران نم ــوده ان ــد
بـــا برنامـــه ریـــزی مناســـب در مرزهـــای کشـــورمان
ســـاماندهی و نســـبت بـــه اعـــزام آنهـــا بـــه مقصـــد
مـــورد نظـــر هماهنگـــی هـــای الزم صـــورت گیـــرد.
معـــاون هماهنگـــی و مدیریـــت امـــور
زائریـــن اســـتانداری خراســـان رضـــوی ابـــراز
داشت:شناســـایی مســـئولین کاروانها،توجیـــه
مســئولین کاروانهــا توســط کنســولگری هــا و صــدور
وی ــزا از جمل ــه مهمتری ــن وظای ــف و اقدام ــات وزارت
امـــور خارجـــه اســـت.
وی عنـــوان داشـــت:بر اســـاس برنامـــه زمـــان
بن ــدی ک ــه توس ــط کنس ــولگری ه ــا انج ــام میش ــود
ورود زائریـــن خارجـــی همزمـــان بـــا برگـــزاری دوره
هـــای آموزشـــی بـــرای مســـئولین کاروانهـــا جهـــت
تســـهیل ورود و اعـــزام زائریـــن خارجـــی باشـــد.
وی در پایـــان تاکیـــد کرد:ســـعی کنیـــم نقـــاط
ضعـــف ســـال گذشـــته را احصـــاء و موانـــع ورود
زائریـــن خارجـــی را در فرصـــت باقیمانـــده مرتفـــع
نماییـــم.
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چند روز پیش خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که وزیر حج
عربستان در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت ایران از برقراری دوباره
عمره برای زائران ایرانی استقبال کرده و قول داده ،موضوع راهاندازی
نمایندگی ایران در سفارت سوئیس (حافظ منافع ایران در عربستان) را
شخصا پیگیری کند تا بدین ترتیب روند صدور روادید برای حجاج ایرانی
برای از سرگیری عمره فراهم شود .می توان گفت که این خبر خوب،
نخستین واکنش مثبت از جانب عربستان در تعامل با ایران بعد از مدتها
تیرگی روابط میان دو کشور است .مدتی قبل هم محمد بن زاید ،ولیعهد
ابوظبی ،تحت فشار سایر امارتها ،خصوصا امارت دوبی ،مجبور شد در
سیاست خارجی امارات تجدیدنظر کند .این بازنگری با اعزام یک هیات
محرمانه به ایران در چند ماه پیش آغاز شد و نهایتا به خروج از جنگ
یمن و اعزام فرمانده گارد ساحلی امارات به ایران منتهی شد .در مورد
اینکه چرا امارات رویکرد خود را به تدریج تغییر داد ،دیدگاه دقیقی وجود
ندارد .خود اماراتیها نگفتند چرا در رابطه با ایران ،ناگهان راه خود را از
سایر بازیگران ،خصوصا آمریکا و رژیم صهیونیستی ،جدا کردند .با این
حال ،بسیاری از ناظران معتقدند که امارات از احتمال وقوع درگیری با
ایران نگران است و در حقیقت ،مجبور شده در سیاست خارجی خود
بازنگری کند .چرا که به گفته محمد بن راشد ،حاکم دوبی« ،شاید
آمریکا در هرگونه تقابل با ایران پیروز شود ،اما ابوظبی و دوبی به طور
کامل نابود خواهند شد».
فارغ از دالیل اصلی تغییر رویکرد امارات ،چرخش ابوظبی نشان
میدهد که انسجام «تیم بی» به خطر افتاده است .خصوصا که این
چرخش ،ظاهرا با موافقت سعودیها انجام شده است« .تیم بی»،
اصطالحی است که برای اولین بار توسط محمد جواد ظریف ،وزیر
امور خارجه ایران ،وارد ادبیات سیاسی شد .جان بولتون ،مشاور امنیت
ملی آمریکا ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل ،محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان ،و محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی ،اعضای این تیم
هستند .از دیدگاه ظریف ،این چهار سیاستمدار ،عامل اصلی فشارها بر
ایران هستند و حتی برای کشاندن دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا،
به جنگ با ایران تالش میکنند .در روزهای اخیر ،گمانههایی درباره

نگرانی سعودیها از نزدیکی امارات به ایران مطرح شد .اما اظهارات
مقامات اماراتی و نیز برخی گزارشهای رسانهای نشان میدهد که
عربستان و امارات احتماال هر دو به طور هماهنگ در حال بازنگری در
سیاستهایشان در مقابل ایران هستند .انور قرقاش ،وزیر مشاور امارات
در امور خارجی ،در چند توئیت ،پشتپرده بازنگری در سیاست خارجی
کشورش را تشریح کرد .او نوشت« :بازاستقرار در حدیده ،نتیجه
گفتگوی گسترده در داخل ائتالف است و با کشور برادر عربستان در
مورد استراتژی مرحله آینده در یمن توافق کردیم .در پرونده ایران هم
موضع مشترک ما این است که از تقابل اجتناب کنیم و کار سیاسی را
در اولویت قرار دهیم».
قرقاش در توئیتهای دیگری ،روابط امارات و عربستان را
«استراتژیک» دانست و تاکید کرد مسئله نزدیکی به ایران نمیتواند بین
ریاض و ابوظبی اختالف ایجاد کند.
آیا سعودیها برای بهبود روابطشان با ایران ،به اماراتیها چراغ
سبز نشان دادهاند؟ شواهد و قراین و نیز برخی اظهارات مقامات
سعودی نشان میدهد که پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد.

عبدالله معلمی ،نماینده عربستان در سازمان ملل ،اخیرا در اظهاراتی
غیرمنتظره خواستار به کارگیری دیپلماسی با ایران شد .معلمی ،پس
از جلسه ویژه شورای امنیت درباره یمن ،گفته بود کشورش خواستار
جنگ با ایران در یمن یا جاهای دیگر نیست .وی در یک نشست خبری
مشترک با همتایان اماراتی و یمنی ،اعالم کرد عربستان آماده تعامل
دیپلماتیک با ایران است ،اما به گفته وی ،این امر نیازمند زمینه مشترک
است .استقبال گرم عربستان از حجاج ایرانی با گالب و شیرینی ودیدار
روز جمعه مقامات «بلندپایه» ایران و عربستان در مکه ،نشانههای
دیگری از احتمال تغییر رویکرد سعودیها در مقابل ایران هستند .به
نظر میرسد این تغییر ،یکی از اعضای دیگر «تیم بی» ،یعنی بنیامین
نتانیاهو ،و به طور کلی محافل اطالعاتی رژیم صهیونیستی را نگران
کرده است .روز شنبه ،وبگاه اطالعاتی اسرائیلی «دبکا فایل» ،مدعی
شد امارات و عربستان به طور بیسروصدا با ایران گفتگو کردهاند .این
وبگاه به نقل از منابع خود ،نوشت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس،
به رهبری عربستان و امارات ،به این جمع بندی رسیدهاند که اهداف
دولت ترامپ ،با اهدافشان سازگار نیست .به نوشته این وبگاه اطالعاتی،

یک مقام در ابوظبی در هفته جاری گفت« :اگر واشنگتن دنبال این
(مذاکرات با ایران) است ،ما هیچ عالقهای به مشارکت در طرح ائتالف
امنیت دریایی در خلیج (فارس) ،نداریم .چون قدرت بازدارندگی آن به
شدت محدود خواهد بود».
گفتنی است که آمریکا از چند ماه پیش تاکنون دنبال تاسیس یک
ائتالف نظامی دریایی در خلیج فارس است تا از ناوبری محافظت کند.
اما بسیاری از کشورهای جهان به دلیل نگرانی از تشدید تنش با ایران،
از پیوستن به ائتالف آمریکایی خودداری میکنند .هر چند که مایک
پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا ،اخیرا در سفری به استرالیا مدعی شد
که آمریکا «بسیار مطمئن» است که میتواند در خلیج فارس ائتالف
دریایی تاسیس کند.
محمد بن زاید ،اولین کسی بود که از ائتالف دریایی آمریکا جدا
شد .روز چهارشنبه ،مقامات نظامی غربی و عربی – از جمله بریتانیاییها
و آمریکاییها – با هدف بررسی پیشنهاد آمریکا مبنی بر تاسیس یک
ائتالف بین المللی در خلیج فارس ،در منامه پایتخت بحرین جلسه
غیرعلنی برگزار کردند .جزئیات این جلسه هنوز منتشر نشده ،اما
وزارت خارجه بحرین پس از پایان جلسه ،با صدور بیانیهای ،آن را
«مهم» قلمداد کرد .همزمان با این نشست ،قرقاش در توئیتی گفت:
امارات از راهکارهایی که «امنیت منطقه را حفظ و شبح تقابل را دور
میکنند» حمایت میکند .واضح بود که امارات تنها در صورتی با این
ائتالف همراهی میکند که درگیری با ایران اتفاق نیفتد .به نظر میرسد
که محمد بن زاید با هماهنگی سعودیها خود را از طر حهای تقابلی
آمریکا در خلیج فارس دور کرده است .امری که به احتمال زیاد نتانیاهو
را نگران میکند .شاید به همین دلیل ،نخستوزیر اسرائیل ،مجدانه
تالش میکند عضو دیگری به «تیم بی» اضافه کند .نتانیاهو شنبه
شب ،در اولین تماسش با بوریس جانسون ،نخستوزیر جدید بریتانیا،
از او خواست که در برابر ایران «محکم بایستد ».پیش از این نیز اندکی
پس از پیروزی جانسون در تصدی رهبری حزب محافظهکار ،نتانیاهو
در توئیتی به او تبریک گفت و در مورد همکاری نزدیک با جانسون ابراز
امیدواری کرد .اما آیا جانسون به «تیم بی» ملحق میشود؟ به هر حال
باید منتظر ماند و دید که پس از تغییر مواضع دو عضو اصلی «تیم بی»،
آیا نتانیاهو موفق میشود عضو دیگری به این تیم اضافه کند یا اینکه تیم
یادشده در بحبوحه تنشهای میان ایران و غرب متالشی خواهد شد.

رئیس مجلس سنای افغانستان در مشهد
رئیس مجلس سنای افغانستان روزگذشته با
استقبال رسمی معاون هماهنگی و مدیریت امور
زائران استانداری خراسان رضوی وارد مشهد مقدس
شد.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنای
افغانستان و هیات همراه که در چارچوب همکاریهای

خبر

پارلمانی ایران و افغانستان به ایران سفر کرده است،
روزگذشته با استقبال رسمی معاون هماهنگی و
مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی وارد
مشهد شد.فضل هادی مسلمیار ،رئیس مجلس سنای
افغانستان در این سفر ضمن تشرف به بارگاه منور
امام رضا(ع) با جمعی از اتباع افغانستانی مقیم مشهد

دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
فضل هادی مسلمیار که شنبه  12مردادماه وارد
ایران شده بود ،طی روزهای گذشته با جمعی از
مقامات عالی رتبه کشورمان دیدار و درباره راهکارهای
توسعه همکاری های پارلمانی دو کشور تبادل نظر
کرد.

غفلت از حجاب مخالفت با نظام نیست

رییس قوه قضاییه :کسی که نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی دارد ،لزوما مخالف ارزش های نظام ،اسالم و انقالب نیست
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بیدقتی و غفلت
ً
برخی افراد در رعایت حجاب لزوما به معنای مخالفت
این افراد با ارزشهای نظام نیست ،بر لزوم بازنگری
دستگاههای مسؤول در عمل به وظایف قانونی خود
در زمینه حجاب و عفاف تأکید کرد.
به گزارش انتخاب ،آیت الله سیدابراهیم رئیسی
در جلسه شورای عالی قضایی ،فرا رسیدن ایام
با فضیلت ماه ذی حجه را تبریک گفت و با ابراز
امیدواری نسبت به بهره مندی همه مومنان از این
ایام نورانی تصریح کرد :آنچه مقام معظم رهبری
در هفته جاری مورد تاکید قرار دادند ،توجه به کار
جهادی بود که الزم است این روحیه در کشور بویژه
در میان مسئوالن و کارگزاران نظام به یک فرهنگ و
گفتمان غالب تبدیل شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ،اقدام ایاالت متحده
آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه کشورمان را
«غیرخردمندانه» توصیف کرد و افزود :تحریم وزیر

محترم امورخارجه ،نشان دهنده اوج استیصال و
به بن بست رسیدن آمریکا و موجب سرزنش همه
خردمندان عالم است .بر همین مبنا الزم است
برای شکست دادن دشمن در تحقق اهدافش،
کار جهادی ،شناخت دشمن و تالش برای افزایش
اعتماد به نظام و کارآمدی آن را سرلوحه کارهای خود
قرار دهیم و تردید نکنیم که آینده بسیار روشن و
موفقیت آمیزی را پیش رو خواهیم داشت.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان
خود با بیان اینکه در تاریخ تمدنی کشور ما موضوع
حجاب ،حیا و عفاف در بین زنان و مردان یک مساله
کامال ریشه دار است و مردم ما همواره در طول تاریخ
تمدن خود عفیفانه زندگی کرده اند ،خاطرنشان
کرد :حجاب یک فریضه مسلم شرعی الهی است اما
همچنان که مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی
های خود در خراسان شمالی فرمودند ،نباید تصور
کنیم کسی که نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی

دارد ،لزوما مخالف ارزش های نظام ،اسالم و انقالب
است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب سند عفاف
و حجاب از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در
سال  ۸۴و تعیین وظایف هر یک از دستگاه های
اجرایی ،فرهنگی ،اجتماعی ،انتظامی و قضایی در
این زمینه ،یادآور شد :در این سند برای  ۲۶دستگاه
وظایفی تعیین شده است .به عنوان مثال ،وزارت
ارشاد  ۲۱وظیفه ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 ۱۷وظیفه ،وزارت آموزش پرورش  ۲۱وظیفه و
سازمان صداوسیما ،وزارت کار ،وزارت ارتباطات و ...
هر یک وظایف فراوانی را به عهده دارند که کمترین
آنها  ۵وظیفه است.
آیت الله رئیسی افزود :اکنون بعد از گذشت ۱۴
سال باید همه این دستگاه ها بازنگاهی به عملکرد
خود داشته باشند تا ببینند آیا به وظایف قانونی خود
عمل کرده اند یا خیر که البته به اعتقاد ما به این

وظایف عمل نشده است .بر همین مبنا از سازمان
بازرسی کل کشور در اجرای وظیفه نظارت بر حسن
جریان امور و اجرای صحیح قانون می خواهم که
ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این زمینه،
گزارش الزم را ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در این زمینه
کمبود قانون نداریم و اتفاقا یکی از مشکالت کشور
ما حجم باالی قوانین و مقررات در زمینه های مختلف
است ،مشکل اصلی را در عدم توجه به اجرای قانون
دانست و تاکید کرد :روسای سازمان ها ،نهادها و
دستگاه ها باید هوشیار باشند و فراموش نکنند که
امروز دشمن تمام داشته های ما را که همان باورها و
ارزشهایمان است هدف قرار داده و اگر دستگاهها به
وظیفه قانونی خود عمل کنند ،به هیچ عنوان نباید
نگران عملکرد مردم بود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه امروز مساله اصلی
ما مبارزه با فساد ،تبعیض و تجاوز به حقوق عامه

است ،در عین حال تصریح کرد :اینکه کسی در
جایی مرتکب فساد اقتصادی می شود ،مجوزی برای
قانون شکنی دیگران نیست .کسی که از چراغ قرمز
عبور می کند ،نباید بگوید به جای برخورد با من
بروید با مفسدان برخورد کنید .هر دو ،نقض قانون
است و باید با آن برخورد شود .البته طبیعی است
که حساسیت ما نسبت به جرایم بزرگ تر که حقوق
مردم را مورد تعرض قرار می دهد بیشتر است اما باید
این فرهنگ در کشور نهادینه شود که جرم کوچک و
بزرگ فرقی ندارد و هر گونه نقض قانون ،ضد ارزش
است .بنابراین فساد اقتصادی عده ای نباید مجوز
کم کاری ،رشوه گرفتن و ترویج بی حیایی در جامعه
شود.رئیس قوه قضاییه ،حیا را به عنوان یکی از پایه
های اخالقی جامعه دانست و در پایان اظهار کرد:
حیا برای زنان ،مردان ،صاحبان تریبون ،مسئوالن
و همه دست اندرکاران امور کشور از مبانی بسیار
مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
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کندوکاو «صبحامروز» از نمایشگاه تولید ملی ،کاالی ایرانی مشهد

تولیدیامونتاژملی؟

رضا الهی

خبرنگار

تولید ملی اصطالحی در علم اقتصاد است و به ارزش
پولی هم ه کاالها و خدماتی که در دوره معینی ،معمو ًال
یک سال ،در کشوری تولید شده گفته میشود .تولید
ملی را بسته به اینکه هزینه های تولید از آن کم شده یا نه
می توان به دو زیرشاخه تقسیم نمود :تولید ناخالص ملی
و تولید خالص ملی.
تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش
پولی کاالها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال
مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به
شهروندان یک کشور می باشد و اگر از تولید ناخالص ملی
هزینه استهالک کاالهای سرمایهای و دیگر داراییهای
سرمایهای کسر شود تولید خالص ملی به دست میآید.
اقتصاد کشور ایران از ابتدای انقالب تحت تأثیر تحریم
های ظالمانه دولتهای خارجی با مشکالت فراوانی رو
برو بوده است .همین امر توجه مسئولین کشور را به
بحث تولید ملی بیش از پیش به خود جلب کرد .اولین
بار در سال  68مقام معظم رهبری با تأکید بر روند تولید
داخلی فرمودند« :باید روند تولید داخلی ،اعم از تولیدات
کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد و دستگاههای اداری و
دولتی و نهادهای انقالبی ،حوزههای علمیه و دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی ،مؤسسات فرهنگی و هنری ،روند
حرکت خودکفایی در ارتش و سپاه و سایر مراکز تولیدی،
مراکز کسب و پیشهوری و دیگر بخشهای دولتی و غیر
دولتی که به نحوی در ادارهی امور کشور و تأمین نیازهای
حال و آیندهی جامعه نقش دارند ،با همتی بلندتر و
انگیزهای بیشتر از گذشته ،به کار مشغول باشند » .در
سالهای اخیر این مبحث در بیانات رهبری به یک کلید
واژه مهم تبدیل شد ،تا جایی که از سال  91تا کنون سال
های شمسی توسط ایشان با محوریت تولید ملی نام
گذاری شده است .از سال  91و تأکید رهبری بر حمایت
از تولید ملی هشت سال می گذرد ،امسال نیز ایشان در
پیام سال نو فرمودند« :میخواهم مسئلهی تولید را به
عنوان محور ّفع ّ
الیت قرار بدهم» .در هفته ای که گذشت
نمایشگاه بین المللی مشهد با موضوع تولید ملی،کاالی
ایرانی میزبان تولید کنندگان داخلی در زمینه های
مختلف بود .فرصت را غنیمت شمردیم و تصمیم گرفتیم
به نمایشگاه سری بزنیم و با تولید کنندگان گپ و گفتی
داشته باشیم.
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مشهد -تهران :روزانه
شنبهها  :ساعت 17:00 :و 22:10
يكشنبهها :ساعت18:30 :
دوشنبهها :ساعت 16:20و  22:10برقراري
پروازساعت 03:40 :بامداد از تاريخ 98/5/14
سه شنبه ها:ساعت21:00
چهارشنبهها :ساعت  18:3 0:و 21:45
پنج شنبهها :ساعت 13:45 :و 22:10
 03:40بامداد از تاريخ 98/5/18
مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت:
 17:15و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت 20:15 :
يكشنبه ساعت)19:45 :
مشهد -نوشهر :شنبهها ساعت  13:10:يكشنبه ها و
چهار شنبهها ساعت 14:30 :ودوشنبه ها ساعت:
 12:20پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 094:5 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 12:25 :و دوشنبه و
پنجشنبههاساعت11:25 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 18:30 :و سه شنبه ها
ساعت  21:45 :پنجشنبه ها ساعت17:45 :
مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت:
 0845جمعهها ساعت 10:20:
مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت  19:30:و
ساعت 22:40 :چهارشنبه ها ساعت 15:10 :و
پنج شنبهها ساعت 22:40 :
مشهد  -ساري :چهارشنبه ها ساعت 17:10 :
مشهد  -اردبيل :پنج شنبه ها ساعت 12:55:

اولین چیزی که در غرفه لوازم خانگی جلب توجه کرد،
وجود تلویزیون¬های هیوندای در نمایشگاه تولید ملی
بود .همین امر باب گفت و گو با غرفه دار را باز کرد که آیا

تمام لوازم موجود در غرفه شما تولید داخل است ،که در سپس به ایران می آید و برای رنگ رزی به کارگاه های
پاسخ گفت «بله» .با دیدن تلویزیون هیوندای موجود در رنگ رزی سپرده می شود ،همچنین ابریشم مورد نیاز ما
ً
غرفه سؤالی پیش آمد که آیا این تلویزیون هم تولید داخل از کره وارد می شود که اخیرا با وضعیت تحریم ها واردات
است که در کمال تعجب غرفه دار ایرانی بودن کاال را پشم سخت شده است .او گفت :ما در ایران قابلیت
تأیید کرد .اما وقتی به مارک تلویزیون اشاره شد در پاسخ فراوری پشم را داریم اما کیفیت آن پایین است.هرچند که
گفت« :نه فقط این تلویزیون بلکه عمده لوازم خانگی این نمایشگاه با نام تولید ملی برگزار شد ،اما سؤالی که
ما در داخل کشور مونتاژ می شود ،در حقیقت عمده پیش آمد این بود که با تأکیدات متعدد مقام معظم رهبری
لوازم خانگی ما تولید داخل نیست بلکه در داخل کشور در زمینه تولید ملی ،چند درصد از تولیدات ما صد در صد
تنها مونتاژ می شود ».همین موضوع حس کنجکاوی ملی است؟این موضوع با حمید گرمابی ،نماینده مردم
را برانگیخت تا به دیگر غرفه ها سری زده شود و همین نیشابور در مجلس شورای اسالمی در میان گذاشته شد
سؤال از آنها نیز پرسیده شود .در غرفه تولیدی کاالی تا نظر ایشان را جویا شویم.
خواب ،تولید کننده گفت :تولیدات ما در ایران است اما yyدانش تولید ،ارزش افزوده بیشتر
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی
مجبوریم با باال رفتن دالر ،ما نیز قیمت ها را باال ببریم
چراکه مواد اولیه پارچه خارجیست و با باال رفتن نرخ داشتن دانش تولید را باعث افزایش ارزش افزوده کاال
دالر ،پارچه هم گران می شود .در غرفه لوستر فروشی ،دانست.حمید گرمابی در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح
فروشنده اذعان کرد :تمام لوستر های ما ساخت داخل امروز مبنی بر اینکه با وجود نفت و دیگر پتانسیل های
است .با این جمله در ابتدا امیدی ایجاد شد اما در ادامه موجود در کشور چرا ما هنوز نمی توانیم مواد اولیه کاالها
اضافه کرد که کریستال الله لوستر چینی است چون را در داخل کشور تولید کنیم پاسخ داد :در تولید هر
کیفیت کریستال الله ایرانی به شدت پایین می باشد .در کاالیی یک زنجیره ارزش داریم که از مواد اولیه شروع
گفت و گو با تولید کننده لوازم استیل آشپزخانه او نیز از میشود تا به کاالی تولیدی نهایی می رسد .معموالً
نوسانات قیمت و پایین آمدن قدرت خرید مواد اولیه ناالن هرچه به انتهای زنجیره می رسیم ارزش افزوده بیشتر
بود و گفت :حتی سلفون های بسته بندی اجناسمان از میشود .برای مثال اگر نفت داریم و خام فروشی می
چین می آید .در غرفه شرکت دانش بنیان تولید کننده کنیم بدترین کار است ،نفت می تواند تبدیل به مواد
قهوه گانودرما به امید تولید صد در صد ملی با مسئول پتروشیمی شود ،مواد پتروشیمی طی چند مرحله می
غرفه باب گفت و گو باز شد ،او گفت :قهوه گانودرما تواند تبدیل به کاالی نهایی شود و ارزش افزوده بیشتری
مواد اولیه اش که قارچ گانودرما و قهوه است ،از خارج را پیدا کند .بنابراین بهترین راهکار این است که بتوانیم
می آید ،و ما در اینجا با ترکیب مواد اولیه قهوه گانودرما خودمان زنجیره تولید را کامل کنیم و خودمان در روند
تولید می کنیم .او دلیل این موضوع را اینگونه بیان کرد :تولید مواد اولیه تا انتها ایفای نقش کنیم.وی اظهار
روند به عمل آمدن قارچ گانودرما هزینه زیادی خواهد کرد :البته گاهی اوقات ما قسمتی از زنجیره تولید را
می توانیم انجام دهیم .برای مثال در تولید
داشت و دولت حمایت نمی کند تا
قالی دست باف نخ ابریشم و پشم که باید
به تولید ملی برسد .وی گفت حتی
با کیفیت باال باشد از کشورهای دیگر می
بسته بندی های ما خارجیست .تا به
اگر نفت داریم و
ً
آید ،قطعا اگر بتوانیم خودمان این پشم را
اینجای نمایشگاه آنچه مسلم شد این
خام فروشی
با کیفیت باال تولید کنیم بهتر خواهد بود،
بود که در داخل کشور بیشتر از تولید
می کنیم بدترین
ولی در این مورد خاص چونکه ما انتهای
ملی به سوی مونتاژ ملی در حرکت
کار است ،نفت می
زنجیره تولید هستیم برایمان دارای ارزش
هستیم .تبریز توسط شورای جهانی
تواند تبدیل به مواد
افزوده قابل توجهیست ،می توانیم همین
صنایع دستی به عنوان شهر جهانی
پتروشیمی شود،
را حفظ کنیم و توسعه دهیم در عین حال
بافت فرش انتخاب شد ه است .در
مواد پتروشیمی طی
اگر به مراحل قبلی زنجیره تولید برگردیم،
این خصوص با یکی از غرفه داران
چند مرحله می تواند
می توانیم مواد اولیه را هم در کشور داشته
تبدیل به کاالی نهایی
فرش دست بافت تبریز گفت و گو
شود و ارزش افزوده
باشیم.
شد .وی گفت مواد اولیه فرش دست
بیشتری را پیدا کند
گرمابی افزود :در دنیای فعلی این
بافت تبریز پشم مرینوس و ابریشم
موضوع بطور کلی معمول است که شما
است .پشم مرینوس از استرالیا می
از ابتدا تا انتهای کار را خودتان در داخل
آید و به در کره فراورده می شود،
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139860306013000500
مورخ  1398/3/7هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر رضا صغیر به شناسنامه شماره  3344کد ملی
 0919921876صادره گناباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  178/38مترمربع از
پالک شماره  124فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده مع الواسطه از آقای حسن معظمی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این
آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 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 اول98/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/15 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139860306013000756مورخ  1398/4/11هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای مهدی پرست به شناسنامه شماره  10376کد ملی  0493413596صادره ری فرزند حسین
در ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه متصل به مساحت کل  973/87مترمربع تمامت پالک شماره 2910
فرعی و قسمتی از پالک  693فرعی از  117اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
خریداری شده از خانم فاطمه ملقبه به منور نیرومند و حمیدرضا شرفی (پالک  693فرعی) و طلعت اکبرزاده
و حسین پرست ( 2910فرعی) مالکان رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 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 98/5/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/15 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره  139860306022000522هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا کیوان شکوه فرزند محمد به شماره
شناسنامه  11159صادره از مشهد در یک باب گلخانه به مساحت  5024متر مربع پالک  1456اصلی واقع در بخش  13خریداری از مالک رسمی متقاضی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/5/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/30 :
محمدرضا رجایی مقدم ـ رئیس ثبت اسناد و امالک

,,

یک کشور نداشته باشید ولی بتوانید در مراحلی وارد این
زنجبره تولید شوید و آن ارزش افزوده را ایجاد کنید .برای
مثال خودرو ممکن است همه قطعاتش در داخل کشور
ساخته نشود و بنا به دالیل مختلف قطعاتی را از خارج
از کشور وارد کنیم ولی اگر  90درصد در داخل کشور
تولید شود باز هم آن ارزش خودش را دارد ،اگرچه که
بتوانیم صد در صد تولید را در داخل کشور داشته باشیم
بهتر است اما نباید ما خودمان را محدود کنیم که اگر
نتوانستیم صد در صد تولید را در داخل داشته باشیم،
سراغ آن تولید نرویم.او افزود :در یک کشور توسعه یافته
غربی که کاالیی تولید می شود ،ممکن است یک قسمت
از آن را در چین تولید کرده باشند و یک قسمتش را در
هندوستان ،اما دانش و طراحی کلی تولید نهایی را
دارند ،ما نیز باید در موارد مختلف بتوانیم به دانش کل
تولید نهایی مورد نظر دست پیدا کنیم ولی از لحاظ
ً
اقتصادی ممکن است به صرف نباشد که حتما خودمان
در داخل کشور آن تولید را انجام دهیم و به صرفه تر باشد
که در کشور دیگر با نظارت خودمان و با در اختیار داشتن
دانش تولید آن کاال ،تولید انجام شود .دنیای امروز
دنیای ارتباطات است و بسته به اینکه شرایط اقتصادی
تولید چگونه باشد ،ممکن است مواد اولیه در کشورهای
مختلف تولید شود ولی در نهایت تولید و دانش تولید
کاالی مصرف کننده در دست کشور تولید کننده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به اینکه در شرایط تحریم این زنجیره
تولید چگونه به انتهای زننجیره می رسد اذعان کرد :در
شرایط تحریم اگر کل دانش و کاال در دست خودمان
باشد دیگر مالحظات اقتصادی خاص را کنار می گذاریم
و کاال مصرفی را در داخل تولید می کنیم .اگرچه سعی
کردیم در سالهای اخیر کارهای مختلفی را در داخل
کشور انجام دهیم و پیشرفت قابل توجهی هم داشته ایم
بخصوص در صنایع نظامی .برای مثال در صنایع نظامی
ما باید بتوانیم صد در صد متکی بر دانش و توان تولید
ً
خودمان باشیم ،چراکه قطعا در شرایط تحریم مثل تحریم
های فعلی دیگر ما نمی توانیم به خارج از کشور متکی

باشیم .رییس سابق دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
دانشگاه امیرکبیر در ادامه گفت :مسیری که در صنایع
نظامی طی شده بعد از انقالب بخصوص سالهای بعد
از جنگ تحمیلی که ما دیدیم چقدر ناجوانمردانه در
آنجا نیز تحریم بودیم ،تصمیم گرفتیم روی پای خودمان
بایستیم و از صفر تا صد مباحث دفاعی و نظامی را
خودمان انجام دهیم ،این خودکفایی در شرایط تحریم
بسیار موثر است و خواهد بود که ما در این مورد همه
دانش ساخت و طراحی را خودمان داریم .ما می توانیم
با اطمینان بگوییم که قدرت این را داریم که روی پای
خودمان ایستادهایم و در شرایط مختلف از کشور و نظام
جمهوری اسالمی دفاع کنیم.
از صحبتهای حمید گرمابی می توان دریافت در
بسیاری از مواقع به دالیل اقتصادی به صرفه تر است که
مواد اولیه را از خارج وارد کنیم و با داشتن دانش تولید
کاالی مصرفی به ارزش افزوده قابل توجهی دست یافت.
اما این سؤال باقی ماند که چرا با توجه به اینکه رهبر
معظم انقالب همواره بر بحث اقتصاد مقاومتی تأکید
داشته اند و ریاست محترم جمهور ایران اساس اقتصاد
مقاومتی را تولید درونزا دانسته اند ،اما متأسفانه با وجود
مشکالت متعددی همچون نوسانات دالر و تحریم ،تولید
کنندگان داخلی دچار بحران در خرید مواد اولیه و یا با
کیفیت پایین مواد اولیه و فراوری شده داخل کشور رو
برو می شوند .چه بسیار کارخانه هایی که به دلیل این
مشکالت زمین خوردند و چه بسیار کارگران و تحصیل
کردگانی که از کار بی کار شدند .حال که تحریم ها از یک
طرف و از طرف دیگر معضل اقتصادی در کشور گریبان
کشور عزیزمان را گرفته است و مردم ایران با مشکالت
معیشتی دست و پنجه نرم می کنن ،وقت آن رسیده
است که مسئولین به دنبال راه کاری برای حل این بحران
ها باشند و چه راه حلی بهتر از حمایت از تولید ملی و
برداشتن مشکالت از جلوی پای کارآفرینان و صنعتگران.
امید است در پایان سال  98رونق تولید که همواره رهبری
و رییس جمهور بر آن تأکید دارند به نتیجه ای در خور
شأن کشور بزرگمان ،ایران برسد.
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ازدواج صوری؛

راهیبرایدورزدنقانون

خبر
پاسخگویی سه دستگاه نظارتی در حوزه
مافیای دارو

خبر
تحت کنترل بودن تب کنگو در
خراسان رضوی

بیماری تب کریمه کنگو در پی اقدامات پیشگیرانه
و با همکاری نهادهای مربوطه هم اکنون در خراسان
رضوی تحت کنترل بوده و موارد ابتالی بیماری در
استان رو به کاهش است.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه
علوم پزشکی مشهد روز دوشنبه با بیان این مطلب در
گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت :تب کریمه کنگو بیماری
حاد خونریزی دهنده مشترک بین انسان و حیوان است
که در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان ،خطر
خونریزی و مرگ و میر را به دنبال دارد و از طریق گزش
کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه دام و انسان
آلوده منتقل میشود.
دکتر محمد جعفر صادقی افزود :امسال تنها یک
مورد ابتالی به تب خونریزی دهنده کنگو در یکی از
شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در استان خراسان رضوی گزارش شده است که فرد
مبتال به تب کنگو که نتیجه آزمایش آن مثبت شده بود
ساکن شهرستان باخرز از شهرستانهای مرزی خراسان
رضوی است که هم اکنون درمان شده و در سالمتی
به سر می برد.
وی ادامه داد :ابتالی به بیماری تب کریمه کنگو در
طول سال وجود دارد اما انتقال این بیماری از طریق کنه
آلوده بیشتر در فصل بهار و زمان تکثیر پشه ها گزارش
می شود.مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :ساماندهی
کشتارگاهها و مجهز شدن تمامی کشتارگاههای
استان به اتاق پیش سرد ،ترویج ذبح بهداشتی دام و
جلوگیری از انجام آن در معابر و خیابان ها و آموزشهای
پیشگیری و محافظت از دامهای آلوده به ویژه در بین
کارکنان کشتارگاهها از جمله اقدامات پیشگیرانه در
این خصوص است که انجام شده است .صادقی افزود:
مصرف گوشت تازه و آالیش های آن مانند جگر و کله
پاچه نقش مهمی در انتقال بیماری تب کنگو از دام به
انسان دارد از این رو الشه دام پس از کشتار باید به مدت
 ۲۴ساعت در اتاق پیش سرد در دمای صفر تا چهار
درجه نگهداری شود .تب کریمه کنگو یا  CCHFکه
اولین بار در سال  ۱۹۴۴در کریمه اوکراین شناخته شد و
نام تب خونریزی دهنده کنگو برای آن برگزیده شد یک
بیماری حاد تب دار و خونریزی دهندهاست که از طریق
گزش کنه یا تماس با خون ،ترشحات ،الشه دام و انسان
آلوده منتقل میشود و خطر مرگ و میر دارد .ماههای
اردیبهشت و خرداد ماه فصل تکثیر کنه عامل انتقال
بیماری تب کنگو است و با توجه به شروع فصل گرما
و در نتیجه گسترش فعالیت کنه های عامل بیماری،
احتمال بروز بیماری در دامهایی نظیر گوسفند و بز ،گاو
و شتر مرغ وجود دارد.

دبیرسرویس

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی گفت :با ارزی که برای دارو تخصیص
داده شده فقط باید دارو وارد شود نه اینکه عدهای
فرصتطلب به اسم دارو ،کاالی دیگری وارد کنند.
به گزارش ایلنا امیر حسین قاضیزاده هاشمی
درباره طرح مسائل مرتبط با مافیای دارو و نگرانی
مردم در این خصوص ،گفت :مسئله مافیای دارو باید
به صورت دقیق و قطعی مورد بررسی قرار بگیرد زیرا
این مسئله با بهداشت و سالمت مردم سر و کار دارد
و به هیچ عنوان نمیتوان نسبت به آن مماشات کرد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی افزود :حداقل سه دستگاه نظارتی باید در
حوزه مافیای دارو پاسخگو باشند؛ وزارت بهداشت
که دارو را پیشنهاد میکند ،وزارت صنعت که آن را
سفارش میدهد و بانک مرکزی که ارز مورد نیاز را
تامین میکند زیرا با ارزی که برای دارو تخصیص
داده شده فقط باید دارو وارد شود نه اینکه عدهای
فرصتطلب بخواهند به اسم دارو کاالی دیگری وارد
کنند.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه بانک مرکزی
در هنگام تخصیص ارز باید توجه داشته باشد که
در قبال دارو چه چیزی وارد کشور میشود ،گفت:
اینجاست که مسئولیت دستگاههای نظارتی
بیشتر احساس میشود و باید از مرحله سفارش
دارو تا هنگام ورود دارو به کشور ،نظارت شود تا
سوءاستفاده صورت نگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه اگر مافیایی وجود دارد باید با آن برخورد شود،
گفت :دستگاه قضایی وظیفه مهمی در برخورد
با فرصتطلبان و مافیای دارو دارد و انتظار مردم و
مجلس این است که برخورد قاطعی با مافیای دارو
داشته باشند.

چندی پیش در صفحه اینستاگرام خود پستی
عجیب و بهتآور با مضمون نیازمند کیسی مناسب
برای ازدواج صوری دیدم و این تیتربه قدری برای من
عجیب بود که بدون هیچ تعللی در دایرکت دخترک پیام
دادم.او که خودش را  ۲۳ساله معرفی کرده و با توجه
به عکسهای شخصی که از خود به اشتراک گذاشته
بود متوجه شدم نه از سن ازدواجش گذشته و برخالف
تصورم دختر زیبارویی نیز هست.
وقتی از او علت این کار را سوال کردم گفت که تنها
به دالیل شرایط عجیب اقتصادی و فقر مجبور به چنین
کار بوده تا بتواند وام ازدواج را بگیرد و پدر بیمارش را که
بهخاطر فقر در حال جنگ با مرگ است نجات دهد.به
دخترک گفتم که به دست آوردن این پول به سیاه شدن
شناسنامهاش میارزد و او نیز جواب داد که خیلی
پرس و جو کرده و با توجه به قانون اگر در زمان عقد
ازدواج پایان یابد ثبت احوال مجدد شناسنامه دختر
را سفید کرده تا هیچ رد و نشانی از ازدواج قبلیش در
میان نباشد.
yyبحران اقتصادی عامل پدیده ازدواج صوری
درست در زمانی که پدیده جدید خواستگاری
صوری مورد بحث و تجزیه و تحلیل است از پدیده و
سوژه جدیدی تحت عنوان ازدواج صوری صحبت
شده و در حال شیوع است.شرایط خاص کشور،
تالطمات و تنشهای اقتصادی در حال گسترش
بوده و در هر محفل و دور همی گالیه از شرایط
موجود است.حال در همین شرایط برخی از دختران
و پسران بنابه دالیل اقتصادی و فقر حاضر به وارد
کردن نامی در شناسنامه خود شده تا بتوانند با
استفاده از وام ازدواج به صورت مقطعی از این شرایط
بحرانی اقتصاد رها شوند.با توجه به اینکه وام ازدواج
به  ۳۰میلیون برای هر نفر رسیده و بعد از ازدواج هم
در صورت داشتن برخی شرایط طرفین میتوانند
شناسنامه سفید دریافت کنند ،امروز با آسیبی به
عنوان ازدواج صوری به دالیل مختلف روبهرو هستیم!
این موضوع تا جایی پیش رفته است که برخی افراد
در فضای مجازی اقدام به انتشار آگهیهایی برای
ازدواج صوری کردهاند!درست در زمانی که با بحران
اجتماعی چون شیوع طالق روبرو هستیم از چنین
ازدواجهایی که بیشتر شبیه معامله بوده تا پیوند
زناشویی نیز پرده برداشته میشود.به دنبال شناخت
آسیبها و تبعات شیوع چنین ازدواجهایی به سراغ
یک روانشناس و فعال رسانهای که از قضا مشاور

فرماندار یکی از شهرهای استان بوده و تاحدود
زیادی با بحرانهای چالشی آشنا بوده نیز به گفتوگو
نشسته که در ادامه به آن میپردازیم.
yyتعریف ازدواج
یک روانشناس و درمانگر میگوید :ازدواج فرآیندی
بوده که طی آن یک زن و یک مرد وارد ارتباط دراز مدت
با اهداف مشترک شدهاند.به گزارش روزنامه'صبح
امروز' مینا دادگستر در مصاحبه با خبرنگار این رسانه
پیرامون آسیبشناسی "ازدواج صوری" میافزاید:
افراد با قرار گرفتن در این رابطه دراز مدت به دنبال رفع
نیازهای روانی و احساسی و رسیدن به اهداف متعالی
هستند و اگر یکی از طرفین تحت عنوان صوری وارد
رابطهای شود ازدواجی صورت نگرفته بلکه معاملهای
انجام شده است.وی تصریح میکند :ازدواج تنها
خواندن خطبه عقد و آوردن نام به شناسنامه یکدیگر
نبوده و اگر غیر این باشد ازدواجی صورت نگرفته است.
yyدور زدن قانون
دادگستر اظهار میکند :اقدام به ازدواج صوری
بیشتر شبیه به یک توافق دو نفره برای دور زدن قوانین
کشور است.وی ادامه میدهد :ازدواج یکسری قواعد
و قوانینی دارد بدین معنا که اولین اصل ازدواج تعهد و
مسئولیت بوده و افراد با ازدواج صوری آیا نسبت به هم
متعهد شده یا نسبت به هم مسئولیت دارند؟
yyآسیبشناسی ازدواج صوری
این فعال رسانهای ابراز میکند :چرا یک دختر
جوان با توجه به سرانجام سیاه و تلخ یک ازدواج باید
وارد این رابطه شود و این در صورتی بوده که طالق
هنوز در جامعه ما تابو است.وی بیان میکند :مادر

اجرای پروژه شبکه توزیع گاز توسعه شهرک صنعتی مشهد کالت
شرکت
مدیرعامل
شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی از برگزاری مناقصه و
تعیین شرکت مجری پروژه اجرای پروژه شبكه توزيع
گاز توسعه شهرک صنعتی مشهد کالت خبر داد.
به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی ،مسعود مهدیزاده مقدم در بازدید از
فاز توسعه شهرک صنعتی مشهد کالت گفت :در سال
جاری نیز طر حهای مختلف عمرانی پیشبینی شده،
با توجه به در نظر گرفتن اولویتها و ضرورتهای
موجود در هر شهرک صنعتی با سرعت و کیفیت باال
اجرایی میشود.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی افزود :این پروژه با هزینهای بالغ بر
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ماه انجام میشود.وی ادامه داد :با اجرای پروژههای
عمرانی به ویژه گاز ،وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی
خراسان رضوی در حوزه گازرسانی ،مطلوبتر میشود.
مهدیزاده مقدم با تاکید بر کیفیت در اجرای
طر حهای عمرانی و لحاظ سرعت در انجام پروژهها،
بیان کرد :شهرک صنعتی مشهد کالت در زمینی به
مساحت  220هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط
مناسب این شهرک ،بستر الزم برای سرمایهگذاران
فراهم است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی خاطرنشان کرد :عملیات اجرای زیرساخت
در شهرکها و نواحی صنعتی با هدف کاهش دغدغه
تولیدکنندگان و صنعتگران و درراستای تکمیل و تجهیز
شهرکها و نواحی صنعتی انجام میشود.

جامعهای زندگی میکنیم که هنوز نگاه سنگین بر
دخترمطلقه و دختری که در راهروهای دادگاه به دنبال
طالق بوده احساس میشود پس یک دختر در ازای
چه چیزی حاضر به پرداخت چنین بهای سنگینی
شده است.دادگستر عنوان میکند :جامعه ما به چه
سمت و سویی در حال حرکت بوده که یک زن بهخاطر
منافع مالی حاضر شده تا برچسب مطلقه بر او گذاشته
شود.
yyافزایش آمار طالق/کمرنگ شدن ارزشها
وی میگوید :با علم به این موضوع که چنین
ازدواجهایی به طالق میانجامد و در نتیجه آمار طالق
در کشور باال رفته و این افزایش آمار خود آسیبهای
اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد.
دادگستر تبیین میکند :افراد پس از خارج شدن
از یک رابطه صوری یکسری ارزشهایی که قبل از
ازدواج به ان پایبند بوده کمرنگ شده و اعتقادات به
ارزشها در انها ضعیف میشود.
این روانشناس میگوید :پس از مهر طالق
یکسری تابوها برای دختر شکسته شده و این نیز
تبعات سنگینی داشته ک به راحتی میتوانند دیگر
ارزشهای جامعه را نیز زیر سوال ببرند.
yyعدم تعهد در رابطه
دادگستر توضیح میدهد :وقتی دو نفر وارد یک
رابطهای شده که هیچیک از طرفین تعهدی نسبت به
یکدیگر ندارند روابط فرا زناشویی شکل گرفته و این
خود بزرگترین آسیب برای جامعه است.
وی میافزاید :با توجه به اینکه این افراد با ازدواج
صوری ارزشهای خود را زیر پا گذاشته پس به راحتی

دستگیریسارقانسابقهداربردسکنی
فرمانده انتظامی بردسکن از دستگیری  4سارق با  6فقره
سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عباس نظافتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در
بردسکن ،گفت :درپی گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در
یکی از معادن منطقه این مهم در دستورکار ماموران تجسس
کالنتری مرکز این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :دراین سرقت  12بشکه گازوئیل ،مقادیری
درب و پنجره فلزی و مقداری لوازم از محتویات خودرو
گزارش شده بود که ماموران با اشراف اطالعاتی و بررسی
صحنه های سرقت به یک نفر سارق سابقه دار مظنون که
پس از هماهنگی با مقام قضایی این سارق در مخفیگاهش
دستگیر شد.
فرمانده انتظامی بردسکن عنوان کرد :در بازجویی های
به عمل آمده سارق به  6فقره سرقت با همکاری  3تن از

 ۵۵درصد جانباختگان تصادفات در مشهد عابران پیاده هستند

دفعــی مهریــه) کنــد مــی بایســتی در شــعبه ای کــه
رای مهریــه صــادر شــده اســت دادخواســت اعســار از
پرداخــت تقدیــم دادگاه کنــد.
امــا فــرض دوم ایــن اســت کــه زن دادخواســت
مهریــه نــداده اســت ولــی مــرد دادخواســت طــاق
داده اســت .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اجــرای طــاق
از طــرف مــرد و ثبــت آن موکــول مــی شــود بــه تعییــن
تکلیــف دادخواســت اعســار مــرد ،اگــر دادگاه اعســار
را نپذیــرد تــا همــه مهریــه ای کــه اســتحقاق زن اســت
پرداخــت نشــود امــکان ثبــت طــاق نیســت و اگــر
دادگاه اعســار را بپذیــرد بــا پرداخــت پیــش پرداخــت
تعییــن شــده توســط دادگاه و ســایر حقــوق مالــی
زوجــه کــه در دادنامــه آمــده اســت دادنامــه طــاق از
جانــب زوج ثبــت مــی گــردد.

حوادث
دستگیریخردهفروشانتایبادی
فرمانده انتظامی تایباد گفت :مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر این فرماندهی موفق به دستگیری چند ت َن از خرده
فروشان مواد مخدر در این شهرستان شدند.
سرهنگ علیاکبر قربانی اظهار کرد :در راستای
اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در مناطق جرم خیز این
شهرستان ،شناسایی و دستگیری عامالن فروش مواد
مخدر در دستورکار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود :به همین منظور ماموران پس از انجام اقدامات
اطالعاتی دقیق و کسب مجوز از مقام قضایی در یک عملیات
ضربتی سه خرده فروش مواد مخدر را حین معامله دستگیر
و پنج کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.
قربانی مطرح کرد :متهمان جهت تکمیل پرونده قضایی
تحویل مرجع قانونی شدند.

میتوانند در جامعه با سیستمهای ارزشی ما مقابله
کرده و از مرزهای ارزشی ما بگذرند.
yyکمرنگ شدن سیستم ارزشی
دادگستر تاکید میکند :کسی که پا در این مسیر
بگذارد با توجه به کمرنگ شدن سیستمهای ارزشی
به نوعی در این مسیر حرفهای شده و با وارد شدن به
روابط متعدد چه به صورت رسمی و غیررسمی به دنبال
منافع هستند.وی خاطر نشان میکند :افراد پس از
طالق به دو دسته تقسیم شده یا ازدواج میکنند که
اکثرا مجدد به طالق انجامیده و یا هرگز ازدواج نکرده
پس افزایش تجرد قطعی را داریم".این روانشناس
و مشاور امور بانوان فرماندار طرقبه و شاندیز اعالم
میکند :با توجه به افزایش آمار طالق در سنین
پایین آسیبهای جدی برای جامعه دارد و این افراد با
توجه به شرایط موجود وارد رابطه با مرد متاهل شده
تا نیازهای مالی و روانی خود را تامین کنند که این
بدترین آسیب است".در ادامه با روابط عمومی اداره
ثبت احوال استان خراسان رضوی در خصوص صحت
یا کذب سفید شدن شناسنامه پس از طالق ارتباط
تلفنی گرفته که به آن نیز میپردازیم.روابط عمومی
اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی میگوید :
اگر ازدواجی در دوران عقد پایان یافته و مراجع قانونی
و دادگاه نامهای به ثبت احوال مبنی بر صورت نگرفتن
روابط زناشویی ارائه دهد شناسنامه دختر از ازدواج
اول او پاک میشود.نریمان مرادی میافزاید :اگر زن
یا مردی پس از طالق ازدواج مجددی انجام داده و آن
را ثبت کنند میتوانند ازدواج اول از صفحه شناسنامه
پاک شده و تنها ازدواج دوم ثبت میماند.

دانستنیهای در مورد طالق و تقسیط مهریه
اگــر مــردی دادخواســت
طــاق بــه طرفیــت همســر
تقدیــم دادگاه کنــد دادگاه
رســیدگی کننــده بــر طبــق مــاده  ۲۹قانــون حمایــت
خانــواده مکلــف اســت در ضمــن حکــم طــاق نســبت
بــه حقــوق مالــی زوجــه از جملــه مهریــه نیــز تعییــن
تکلیــف کنــد.
اگــر قبــل از دادخواســت طــاق از جانــب زوج و
یــا در اثنــای رســیدگی دادگاه ،زوجــه دادخواســت
مهریــه داده باشــد ،دادگاه رســیدگی کننــده بــه
طــاق بــه آن پرونــده مهریــه کــه ممکــن اســت در
همــان شــعبه باشــد و یــا شــعبه دیگــر ،اســتناد مــی
کنــد ،بدیهــی اســت اگــر مــرد بخواهــد در ایــن
حالــت تقاضــای تقســیط مهریــه (اعســار از پرداخــت

پارسال از  ۲۵۳جانباخته
حوادث ترافیکی درون شهر
مشهد بیش از  ۵۵درصد معادل
 ۱۴۰نفر عابر پیاده بودند.رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای اسالمی شهر مشهد روز دوشنبه در نطق پیش
از دستور جلسه علنی شورا با بیان این مطلب گفت:
بر اساس پژوهش های صورت گرفته طی سال گذشته
 ۳۹درصد تصادفات منجر به فوت عابران به علت عدم
رعایت حق تقدم آنان بوده است.احسان اصولی ضمن
تاکید بر اصالح فرهنگ ترافیکی شهروندان مشهد
افزود :بر اساس خود اظهاری شهروندان  ۶۰درصد
آنان از خط عابر پیاده عبور نمی کنند و  ۲۶درصد به
تابلوهای ترافیکی راهنمایی و رانندگی توجه ندارند.
وی با بیان اینکه  ۹۷درصد شهروندان مشهدی تجربه

خبر
دوستانش اعتراف کرد و اعالم کرد اکثر لوازم سرقتی را به
فروش رسانده است.
وی گفت :در بازرسی از مخفیگاهش مقادیری لوازم کشف
شد و در یک عملیات دیگر  3تن از همدستان این سارق نیز
دستگیر شدند.
وی ارزش اموال سرقت شده را بالغ بر  15میلیون تومان
اعالم کرد.
به گفته وی در این رابطه پس از تشکیل پرونده مقدماتی
سارقین برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

این مخزن دچار گاز گرفتگی و مسمومیت می شوند و نمی
توانند از تانکر خارج شوند بالفاصله آتش نشانان با استفاده
از تجهیزات حفاظت فردی ویژه ،داخل این مخزن می روند
و این افراد را به سرعت از درون مخزن خارج می کنند و
عملیات اکسیژن تراپی توسط نجاتگران آتشنشانی روی
مسمومان انجام می شود که خوشبختانه این افراد نجات
می یابند و به سرعت توسط تکنسینهای اورژانس حاضر
در محل برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل می
شوند.

نجات معجزه آسای ۴نفر از داخل مخزن گازوئیل
مدیرعامل آتشنشانی مشهد از نجات معجزه آسای چهار
نفر از اعضای یک خانواده از درون مخزن گازوئیل توسط
گروههای امداد و نجات آتش نشانی شهر مشهد خبر داد.
روابط عمومی و بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری مشهد ،آتشپاد دوم امیر عزیزی با بیان
این مطلب افزود :بامداد دیروز یک شنبه در پی تماس تلفنی
شهروندان با سامانه  ۱۲۵مبنی بر گرفتار شدن چهار عضو
یک خانواده در درون یک مخزن خالی گازوئیل در حومه
مشهد ستاد فرماندهی بالفاصله گروه نجات ایستگاه
شماره  ۳۶را به محل حادثه در منطقه باغون آباد در حومه
مشهد اعزام کرد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد :با حضور
آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد که یکی از اعضای
این خانواده چهار نفره به قصد تنظیف یک مخزن خالی
گازوئیل اقدام به ورود به داخل این مخزن کرده بودکه به دلیل
گازگرفتگی ،در داخل مخزن مسموم و محبوس می شود
ودیگر فرزند خانواده و پدر و مادر این فرد نیز که قصد نجات
فرزندشان را داشتند ،بدون رعایت نکات ایمنی وارد مخزن
می شوند که آن ها هم به دلیل شدت گازهای سمی داخل

توقیفتریلرحاملربقاچاق
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی
از توقیف یک دستگاه تریلر حامل  ۲۲تن و  ۷۷۰کیلو گرم
رب فله قاچاق به ارزش  ۲میلیارد و  ۲۷۷میلیون ریال در
شهرستان مه والت خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ ابراهیم قربان
زاده در تشریح این خبر گفت :ماموران انتظامی شهرستان
مه والت حین کنترل خودروهای عبوری در محور
بجستان به مه والت به یک دستگاه تریلر حامل رب فله
مشکوک و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف
کردند.
سرهنگ قربان زاده افزود :ماموران پس از هدایت خودرو
به مقر انتظامی و در بازرسی از این تریلر مقدار  ۲۲تن و
 ۷۷۰کیلوگرم رب فله فاقد مجوز بهداشتی را کشف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی با
بیان اینکه ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان ۲
میلیارد و  ۷۷۰میلیون ریال برآورد شده است ،خاطرنشان
کرد :در این زمینه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل
پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شد.

جامعه
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سرپرست وزارت آموزش در مراسم افتتاحیه
بیستمین اردوی دانش آموزان عشایر کشور
در نیشابور گفت :بزرگترین صحنه نبرد دفاع
مقدس جلوه های ایثار عشایر عزیز را در خود
نگاشته است و همه ما به خدمتگذاری عشایر
عزیز سرزمینمان افتخار می کنیم.
سیدجواد حسینی افزود :بیش از  ۱۸۲هزار
دانش آموز در کشور در  ۶۰۰مدرسه عشایری
در کشور تحصیل می کنند و امروز مرحله
نخست اردوی دانش آموزان عشایری کشور با
حضور بیش از  ۵۰۰دانش آموز پسر آغاز می
شود .بیش از  ۱۷هزار معلم و همکار فرهنگی
در کشور مشغول خدمت رسانی به دانش
آموزان عشایر هستند.امروز آموزش و پرورش
کشور یک سند تحول خواه بنیادین را پیش
روی خود دارد که اردوی دانش آموزان عشایر
تمام جوهره های مدنظر این سند را در دل خود
دارد .این اردوها گامی برای تحقق اهداف سند
تحول بنیادین در حوزه های مختلف است  ،در
بخش اول مظهر تحقق شعار عدالت محوری
ست و در بخش دوم زمینه ساز ایجاد چرخش
های تحول آفرین در فرآیندهای تعلیم و تربیت
است.هویت بخشی یکی از اصلی ترین اهداف
سند تحول بنیادین است و برگزاری این اردوها
با محوریت دانش ِآموزان عزیز عشایر که جلوه
ای از هویت و وحدت در کشور هستند یکی از
راه های اصلی تحقق شعار هویت بخشی است.
ایجاد عدالت آموزشی و ارتقا کیفیت آموزش
و پرورش در بین دانش آموزان عشایری با

تصادف رانندگی داشته اند ادامه داد ۷۳ :درصد
رانندگان اعالم کرده اند سرعت مجاز را در معابر شهری
رعایت نمی کنند.رئیس کمیسون فرهنگی شورای
شهر مشهد گفت :لزوم اصالح فرهنگ ترافیکی و
رعایت حق تقدم نشان می دهد شهر به یک کالن پروژه
آموزش ترافیکی شهروندان نیاز دارد.اصولی آموزش
باورهای ترافیکی صحیح ،تشدید نظارتهای پلیس و
پلیس یاوران ،افزایش مشارکت مردم در بعد آموزش،
بهره گیری از فضای مجازی و مقابله با عادات نادرست
ترافیکی را از جمله برنامه ها و اهداف کالن برنامه
آموزش ترافیکی شهروندان مشهدی دانست.وی اضافه
کرد :بر اساس اعالم متولیان ترافیک شهر تمامی ۱۳
منطقه شهری مشهد نیازمند اصالح هندسی معابر و
نصب تجهیزات ترافیکی است.

هویت بخشی هدف اصلی سند بنیادین

برگزاری این اردوها به خوبی محقق می شود.
در این اردوها تمرین مهارتهای همدلی،
انسان دوستی  ،صمیمیت و کار جمعی به
شکل بسیار خوبی متجلی می شود و تمامی
این موارد از تاکیدات سند تحول بنیادین است.
پاسداشت فرهنگ اصیل عشایر ایرانیان
یکی از اهداف برگزاری این اردوهاست.
ایران در بین کشورهای دنیا ،در زمره
کشورهای کثیر المله است و اقوام مختلف با
زبان و ادیان مختلف در آن زندگی می کنند اما
این کشور در پرتو دو عنصر هویت دینی و هویت
ملی یک روح واحد است و اتفاقا در خراسان
رضوی به واسطه حضور مضجع نورانی امام
رضا(ع) و آرامگاه مشاهیر همچون فردوسی و
عطار و خیام این عناصر هویت بخش دوگانه به

شکل ویژه ای بروز و ظهور دارند.
امروز  ۱۳۰هزار کالس درس کشور به
سیستم آموزشی هوشمند مجهز هستند و
براساس تفاهم نامه ای که با وزارت ارتباطات
منعقد کردیم مقرر شده در طول برنامه ششم
کل مدارس کشور به شبکه اینترنت مجهز
شوند.
در حال حاضر  ۱۵هزار مدرسه شبانه
روزی در کشور فعال هستند که  ۲۲۸مورد آن
ویژه دانش آموزان عشایر است ضمن این که
دانشآموزان عشایر سه برابر دانشآموزان عادی
سرانه دریافت می کنند.در کشور  ۱۰۰مدرسه
با یک نفر دانش آموز داریم و اعتقاد ما این
است که حتی یک دانش آموز در هیچ جایی از
سرزمین عزیزمان از تحصیل باز نماند.
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تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد:

خبر
زائران خارجی تنها مشتریان صنایع
دستی وسوغات مشهد

رئیس اتحادیه صنایع دستی مشهد گفت :تورم
متاسفانه بازار داخلی را به طور کامل از بین برده
است بطوریکه زائر و مجاور هیچکدام توانایی خرید
سوغات و صنایع دستی را ندارند.صادق ابراهیمزاده
فرشچی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازار صنایع
دستی در مشهد گفت :متاسفانه بازار صنایع
دستی در چند ماهه اخیر بدترین شرایط ممکن را
داشته است و با توجه به نوسانات قیمت ارز وضعیت
نابسامانی پیدا کرده است به شکلی که حداقل ۹۰
درصد از کل بازار را تحت تاثیر قرار داده و همین
عامل باعث شده که خیلی از همکاران من مجبور
شوند برای امرار معاششان دست به یکسری کارهای
دیگر از جمله پیک متری یا حتی مسافر کشی بزنند
 .چون خیلی از این افراد فروش حداقل  ۲۰۰هزار
تومان در روز را ندارند و گاهی برای پرداخت قبوضان
نیز با مشکل مواجه می شوند.وی ادامه داد :در واقع
همین ده درصد فروشی هم که برای بازار صنایع
دستی مانده است منوط به رفت و امد مسافران
پاکستانی و عرب زبان است اگر همین تعداد مسافر
عرب زبان هم نباشد عمال بازار صنایع دستی تعطیل
است  .متاسفانه صادرات ما با قدمتی بالغ بر ۱۵
سال در این  ۱۸ماهه اخیر به کمتر از  ۱۰درصد
رسیده است.ابراهیم زاده افزود :متاسفانه تورم  ،بازار
داخلی را به طور کامل از بین برده  ،بطوری نه زائر
و نه مجاور هیچکدام توانایی خرید سوغات و صنایع
دستی را ندارند .بازار راکد و گرانی و مواد اولیه از یک
طرف و افزایش  ۴۰۰درصدی قیمت مواد اولیه از
طرف دیگر  ،این بازار را با مشکالت نگران کننده ای
مواجه ساخته است .ما یک زمانی  ۲۵یارد پارچه را
به قیمت  ۱۰۵هزار تومان می خریدیم اما االن همان
مقدار پارچه را  ۴۵۰هزار تومان خریداری می کنیم
این تورم سرسام آور است.
وی گفت :در حال حاضر و با توجه به نزدیک
شدن به ماه محرم فقط بازار دوخت و تولید پرچم
هیات مذهبی اندکی رونق دارد هر چند همین
بازار هم مدتی است رونق اولیه اش را از دست داده
ولی باز هم چراغش کور سویی می زند که این جای
امیدواری است.

لزومتوجهبهعمقبخشیومعرفتافزاییجامعهدربرگزاری
مراسمهایملیودینی
تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم توجه به عمق
بخشی و معرفتافزایی جامعه در برگزاری مراسمهای
ملی و دینی تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار
اعضا شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام
شد ،با اشاره به جایگاه برجسته تبلیغ در منظر آیات
و روایات ،اظهار کرد :در آیات بسیاری جایگاه واال و
ارزشمند تبلیغ مورد توجه قرار گرفته است.
َ َّ َ ُ َ ّ ُ َ
ساالت
ّ وی با َاشاره به آیه َشریفه «الذین یّب ِلغون ِر ّ ِ
َ
َ َ ْ َُْ َ َ ْ
الیخش ْو َن أ ََح ًدا إِالَّ الل َه َو کفى ِبالل ِه
الل ِه و یخشونه و
َح ً
سیبا» عنوان کرد :در این آیه شریفه موضوع تبلیغ
مطرح و عنوان میشود که در این مقوله تنها باید
از خداوند خشیت داشت ،اگر در تبلیغ تنها بیان
مسائل دینی فردی و شخصی مطرح بود آنگاه نیاز به
خشیتی نبود ،از این آیه میتوان استنباط کرد که امر
تبلیغ موضوعی فراگیر و گسترده است که روشنگری
جامعه و مبارزه با دشمنان خدا در آن جای میگیرد.
وی تصریح کرد :شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی نهادی انقالبی است که از ابتدای تأسیس
تاکنون کارهای بزرگی انجام داده و همواره در صراط
مستقیم انقالب مقدس اسالمی بوده است.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه در
برگزاری مراسمات بزرگ ملی و دینی باید به امر عمق
بخشی و معرفت افزایی جامعه نیز توجه داشت ،ابراز
کرد :توجه به موضوع تعمیق و باال بردن تحلیل مردم
از وقایع و قضایا از موضوعات مهمی است که باید
مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود :باید بکوشیم تا مراسمات بزرگی ملی

نقش خبرنگاران در جهت دهی افکار عمومی بی بدیل است
رئیس شورای شهر مشهد گفت :نقش
خبرنگاران در شکل گیری و حهت دهی افکار
عمومی و اطالع رسانی بی بدیل است.
محمد رضا حیدری روز دوشنبه در جلسه
شورای شهر مشهد و در آستانه  ۱۷مرداد روز
خبرنگار افزود :نگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی به
موضوع رسانه ترویج جایگاه فردی مسئوالن نیست
بطوریکه ایشان صراحتا گفته اند میل ندارم هر وقت

فراخوان طراحی نقاشی دیواری ویژه مناطق مشهد منتشر شد
فراخوان طراحی نقاشی
دیواری ویژه مناطق ۱۳
گانه مشهد با هدف زیباسازی
شهر ،منتشر شد.در راستای زیباسازی شهر و رفع
نیازمندیهای مناطق  ۱۳گانه ،فراخوان طراحی
نقاشی دیواری منتشر شد که از تمامی هنرمندان دعوت
میشود تا در این فراخوان شرکت کنند.در این فراخوان
که به همت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری
مشهد منتشر شد ،خالقیت در طراحی ،جامعیت طرح،
تلفیق و ترکیب فضای سنتی و مدرن از جمله محورهای
فراخوان عنوان شده است.
مکان اجرای طر حهایی که تایید میشود ،مدارس
سطح شهر در پایههای تحصیلی دبستان ،متوسط اول
و متوسطه دوم ،بوستانها و فضای سبز ،دیوارههای

نمای نزدیک

هر سال باشکوهتر از سال گذشته با حضور اقشار
مختلف مردم برگزار شود و بتوانیم قشر خاکستری
جامعه را به این مراسمهای بزرگ بیآوریم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه
برگزاری باشکوه مراسمات ملی حائز اهمیت است
چرا که در امنیت ملی ما نقش دارد و در دل دشمن
هراس میاندازد ،عنوان کرد :باید با روشنگری ،باال
بردن قدرت تحلیل ،اطالعرسانی بهجا و صحیح و
آگاهسازی مردم جامعه بویژه جوانان ازحوادث پیش
از انقالب و جریانات پس از آن و توطئههای دیروز و
امروز دشمنان علیه وطنمان ،تالش کنیم تا اقشار
مختلف در مراسمات ملی به میدان بیایند.

وی متذکر شد :باید مراقب بود دچار تعدد
راهپیماییها نشویم تا در این میان راهپیماییهای
مهم و نمادین که مایه وحدت ملی هستند ،گم و یا
کمرنگ نشوند.تولیت آستان قدس رضوی گفت:
معیار ما در برگزاری مراسمات ملی و مذهبی باید
منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کالن نظام
مقدس اسالمی باشد.
وی با اشاره به حادثه تروریستی بمب گذاری در
دفتر حزب جمهوری اسالمی که منجر به شهادت
شهید بهشتی در هفتم تیر سال  1360شد ،عنوان
کرد :حادثه غمانگیز هفت تیر که منجر به شهادت
شهید بهشتی و یاران ایشان شد ،موضوع بسیار با

اهمیتی است که باید بهطور شایسته به آن پرداخته
شود ،گرامیداشت یاد شهدای این حادثه تلخ باید با
آشنایی و باال بردن شناخت مردم نسبت به این حادثه
و جایگاه واالی این شهیدان همراه باشد.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت :باید ابعاد
مختلف شخصیت شهید بهشتی و یاران ایشان و
قدرت انقالب برای ایستادگی در برابر این حوادث و
توطئهها مورد توجه قرار گیرد و برای جامعه تبیین
شود.
وی در پایان تأکید کرد :آستان قدس رضوی
آمادگی همکاری به نحو مطلوب با شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی را دارد.

کوچک در معابر اصلی ،زمین و مجموعههای ورزشی
و مساجد است.موضوع طراحی دیوارههای مدارس
سطح شهر در پایههای تحصیلی دبستان ،متوسط اول و
متوسطه دوم نیز مسائلی چون ارتقاء فرهنگ شهروندی
و تاکید بر حق تقدم عابر پیاده بر سواره ،ترافیک ،آلودگی
هوا ،شهر زیبا ،ایمن و پاک ،شهر هوشمند ،جذابیتهای
کتاب و کتابخوانی ،بازی با حروف الفبا و اعداد و هویت
علمی ایران به ویژه خراسان است.همچنین موضوع
طراحی دیوارههای بوستانها و فضای سبز مسائلی
چون اهمیت خانواده و جاذبههای رابطه با والدین،
گسترش فرهنگ گفتگو و تعامالت میان فرهنگی،
گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقاء دانش و مهارت آموزی
و طبیعت ،معماری و هنرهای سنتی و دستی مشهد و
خراسان نیز میباشد.

عکس :ناهید قلی زاده

نمایشگاه عکس نوشین وفادار در گالری فرزاد با عنوان «سکوت قصه»

رادیو باز می شود اسم من باشد ،به اندازه متعارف
آن خوب است اینطور نیست عکس من را بگذارید
شخصیت من ارتقا پیدا کند بلکه باید به رعیت،
جهادگران ونیکوکاران بپردازید.
وی اظهار داشت :نگاه رهبر معظم انقالب به
رسانه نیز مردم محور است نه شخص محور و رسانه
ها نیز در گام دوم انقالب باید به آن توجه کنند
و مردم محوری را نه در صفحات میانی بلکه در

صفحات نخست خود منعکس کنند.
وی گفت :باید رسانه ها به سراغ نیکوکاران و
پاکبانان شهر رفته و این اندیشه مردم محور امام
خمینی (ره) را ترویج نمایند.
حیدری با بیان اینکه امروزه عدم توجه به
موضوعات سیاسی در جامعه همه گیر شده است
افزود :مطابق فرمایش رهبر معظم انقالب باید به
حوزه سیاسی توجه شود.

مخالفت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی
با دریافت پول برای ورود به روستاهای هدف گردشگری
سرپرست معاونت گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی مخالفت این اداره کل با دریافت پول برای ورود
به روستاهای هدف گردشگری را اعالم کرد.یوسف
بیدخوری در واکنش به موضوع دریافت پول برای ورود
به روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه شاندیز
گفت :اینکه ما بیاییم و برای کسب درآمد برای روستا
از ورود گردشگر پولی دریافت کنیم ،روش مناسبی
نیست و این مسئله خود مانع از حضور گردشگر به
روستاهای هدف گردشگری میشود.سرپرست معاونت
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به این نکته که
متاسفانه هنوز زمینه جذب درآمد در روستاهای ما

پیشبینی نشده است ،تصریح کرد :چون شوراها و
دهیاران ما تجربه درآمدزایی را ندارند ،از همین رو برای
حل مسئله کسب درآمد و حل مشکالتشان ،سراغ
آسانترین و راحتترین راه حل رفتهاند.بیدخوری با
تاکید بر اینکه ما اعتراض خودمان را در این خصوص
اعالم کردهایم ،اظهار کرد :این طرح مورد تایید حوزه
گردشگری نیست و در طوالنیمدت به نفع مقاصد و
روستاهای هدف گردشگری نمیتواند باشد.سرپرست
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود :به لحاظ
قانونی شوراهای اسالمی روستا برای تامین هزینههای
خودشان میتوانند منابع درآمدی تعریف کنند و این
کار اگر از مسیر اصولی وطبق مقررات باشد منع قانونی
ندارد.

اخبارکوتاه
yyبا بازی محمدرضا فروتن و مریال زارعی؛ «مانکن» اجازه پخش گرفت
پروانه نمایش سریال «مانکن» که قرار است در شبکه نمایش خانگی عرضه شود ،صادر شد.به
گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سریال «مانکن» ،پروانه نمایش این ملودرام اجتماعی به
تهیهکنندگی ایرج محمدی و کارگردانی حسین سهیلیزاده صادر شد«.مانکن» به نویسندگی
بابک کایدان در  ۲۶قسمت بهزودی در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد.در خالصه داستان
این مجموعه آمده است :همیشه عشقهای بزرگ و زیبا ،دشمنان بزرگ و مخوف داشتهاند ...
yyمصر مرمت تابوت طالیی «توت عنخ آمون» را علنی کرد
مصر،یها روز یکشنبه مرمت تابوت طالیی «توت عنخ آمون» را به نمایش گذاشتند.این اولین
باری است که دولت مصر پس از کشف مقبره این فرعون جوان در سال  ۱۹۲۲اقدام به مرمت
تابوت طالیی توت عنخ آمون میکند.روند مرمت این اثر باستانی مهم از اواسط ماه «جوالی » و
پس از انتقال تابوت به موزه بزرگ مصر در قاهر ه آغاز شد.
yyتقدیر از واروژ کریممسیحی در جایزه آکادمی سینماسینما
در دومین دوره جایزه آکادمی سینماسینما ،تندیس مهرگیاه با عنوان «پاسداشت یک عمر
عشق به سینما» به واروژ کریممسیحی تعلق میگیرد.آکادمی سینماسینما ،واروژ کریم مسیحی
فیلمساز  ۶۷ساله ایرانی است که در کارنامه هنریاش سابقه ساخت دو فیلم بلند سینمایی «پرده
آخر» و «تردید» ،سریال تلویزیونی «سمک عیار» و سه فیلم کوتاه «فاخته»« ،کوچ» و «سلندر» را
دارد .همچنین او در هفت فیلم ،دستیار بهرام بیضایی بوده است.
yyاکران  ۲فیلم جدید در سینماها از چهارشنبه
فیلمهای جدیدی از این هفته در سینماها اکران میشوند.غالمرضا فرجی ،سخنگوی
شورای صنفی نمایش درباره مصوبات جلسه یکشنبه  ۱۳مردادماه این شورا به ایسنا گفت :فیلم
سینمایی «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی از  ۱۶مرداد در سرگروه سینمایی استقالل
اکران میشود و نمایش فیلم «شبی که ماه کامل شد» در زیرگروه ادامه دارد.به گفته او ،همچنین
فیلم سینمایی «جانان» کامران قدکچیان از همین تاریخ به طور آزاد اکران میشود ،با این توضیح
که کف فروش فیلم «ایکس الرج» در سرگروه ایران باال بود و اکرانش ادامه دارد و «جانان» از هفته
آینده در سرگروه ایران اکران خواهد شد.
yyاستعفای فاطمه معتمدآریا از هیات مدیره خانه سینما
شنیدهها حاکی است در پی اعتراض روسای تعدادی از اصناف سینمایی مبنی بر حضور
همزمان فاطمه معتمدآریا به عنوان رییس انجمن صنفی بازیگران و عضوی از هیات مدیره خانه
سینما که مغایر بند  ۳۰فصل پنجم اساسنامه خانه سینما است از عضویت در هیات مدیره خانه
سینما استعفا داد.

وی اظهار داشت :رسانه ها باید با مسائل با
حسن ظن برخورد کنند اما در برخی روزنامه ها با
سوء ظن به مسائل برخورد می شود و از طرفی نباید
با انتشار برخی اخبار مردم را به مسئوالن بدبین
کرد.وی توجه به مسایل و مشکالت اقتصادی
خبرنگاران را مهم دانست و گفت :تامین معیشت
خبرنگاران الزمه فراهم شدن زمینه بیان آزاد مطالب
و اخبار توسط اصحاب رسانه است.

جاکتابی
دریاچه گروندل

yyجواد لگزیان

"طوفان میآید .مو جها باال میآیند .از یک طرف
به طرف دیگر پرتاب میشوم .جان از روی تخته کج
میشود و در آب میافتد .دستش را از آب بیرون
میآورد .فریاد میزند« :کمک! دارم غرق میشوم!».
بال فریاد میزند« :کوسه ،آنجا کوسه هست!» .داد
میزنم« :کوسه! مراقب باش!» .بال فریاد میزند:
«ما باید نجاتش بدهیم!» .همسرم میگوید« :شما
باید مراقب لیلی باشید!» .جان فریاد میزند:
«کمک!» .بال فریاد میزند« :زود باش! کوسهها!».
جان را با تمام توان میکشد .جان محکم ملحفۀ
کتان را میگیرد .سعی میکند خودش را از ملحفه
باال بکشد ،اما ملحفه درمیرود و او دوباره توی آب
سر میخورد".
جان ،بال و لیلی تابستان را همراه پدر و مادرشان
درکنار دریاچۀ گروندل سپری
در رفاه و آسایش
ِ
میکنند .هیچیک از آنها نمیداند که زندگی
چه چالشهایی را برایشان تدارک دیده است .اگر
میدانستند ،کارهایشان را سریعتر پیش میبردند...
"راهمان را به سمت دریاچۀ توپلیتز کج میکنیم.
از گنجهای بزرگی که در دریاچۀ توپلیتز تخمین زده
شده تعریف میکنم و از عملیات جستوجوی گنج.
جان میگوید« :کدام گنج؟» میگویم« :یک عالمه
پول و جواهرات توی چند صندوقچه» جان میگوید:
«توی صندوقچه؟ مثل آنهایی که دزدان دریایی
دارند؟» میگویم« :بله!»"
کتاب "دریاچه گروندل" به قلم گوستاو ارنست،
نمایشنامهنویس ،رماننویس و فیلمنامهنویس
اتریشی با ترجمه لیال بختیاری را انتشارات تیسا در
 128صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

«ماه پری بانو» به روی صحنه میرود
نمایش «ماه پری بانو» در
فرهنگسرای ترافیک به روی
صحنه رفت.
نمایش «ماه پری بانو» به نویسندگی و
کارگردانی علی حریری ،از روز دوازدهم مردادماه در
فرهنگسرای ترافیک به روی صحنه رفته است.
در این نمایش بازیگرانی چون احمد فخر،
محمود بدخشان ،علیرضا کبریایی ،زینب چوپان،
پارناس سفیدگر ،شادی کمالی ،سهیالقربانی
مینایی ،مریم یزداندوست ،سجاد داوری ،ایمان
قهرمان ،مهدی علیانی ،محسن حبیبی و حبیب
شجاعیان به ایفای نقش میپردازند.
در خالصه داستان این نمایش آمده است:
در زمانهای گذشته سلطان که برای سرکشی از

وضعیت مردم به همراه سیاه با لباس مبدل به شهر
میرود و گرفتار ماجراهایی میشود.
منشی صحنه و مسئول هماهنگی این نمایش
مریم یزداندوست ،طراح و مجری دکور محمود
بدخشان ،مسئول روابط عمومی سهیال قربانی،
گروه موسیقی احسان آتشپرور ،فائزه روز
بهمن و نوید احکامی و گرافیست هادی بانکی
است.
«ماه پری بانو» تئاتر کمدی موزیکال است که از
ساعت  ۲۰:۰۰در فرهنگسرای ترافیک مشهد آماده
اجرا است .عالقهمندان جهت رزرو بلیت میتوانند
به سایت مشهد گیشه مراجعه کنند.
فرهنگسرای ترافیک مشهد در بلوار دانشجو،
دانشجوی  ۲۹واقع شده است.

نگارخانه

sobhe.emrooz.news@gmail.com

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آذر ماه
سال  ۹۳طرح جامع شهر مشهد را تصویب نمود و در
فرصت دو هفته ای خواستار تهیه نقشه پهنه بندی
حریم شهر و ضوابط آن شد اما با گذشت نزدیک پنج
سال هنوز این طرح اجرایی نشده است.
شورای عالی شهرسازی در نامه ای خطاب به رئیس
وقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان
رضوی همچنین مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی طی
مکاتبه ای آخرین مصوبه کمیسیون سیاسی امنیتی
دولت در باره مرز شهرستان های مشهد و بینالود را از
دبیرخانه دولت استعالم و نقشه آن را در مصوبه حاضر
مالک عمل قرار دهد.
همچنین در این نامه آمده است :مشاور تهیه
کننده طرح موظف است حداکثر ظرف دو هفته نقشه
پهنه بندی حریم و ضوابط آن را در قالب تدقیق طرح
مجموعه شهری مشهد به دبیرخانه شورای عالی ارائه
نماید.
با این حال تهیه طرح پهنه بندی کالنشهر مشهد
همچنان به عنوان یک موضوع داغ در نشست های
مدیران شهری و استانی مطرح است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی
در این زمینه گفت :هدف از این طرح که متناظر با
طرح های تفصیلی محدوده تعیین شده شهری است،
انتقال فعالیتهای غیر مجاز مانند مشاغل مزاحم و
نظایر آن از محدوده به حریم شهر است.
مهدی سالیانی افزود :مشهد حدود  ۸۶هزار هکتار
حریم دارد لذا باید فعالتیهای مجاز در آن شناسایی
شود تا هم کنترل ساخت و سازها در این محدوده
میسر گردد و همچنین افرادی که تمایل به برخی
فعالیت های اقتصادی در خارج از محدوده شهر
دارند بتوانند به فعالیتهای منطبق با قوانین این بخش
مبادرت نمایند.
yyپهنه بندی حریم مشکالت روستاهای حاشیه مشهد
را رفع می کند
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری خراسان رضوی نیز گفت :با اجرای طرح
پهنه بندی حریم شهر مشهد بسیاری از مشکالت
خدماتی و اداری روستاهای حاشیه این شهر بر طرف
خواهد شد.
وحید قربانی افزود :بر اساس مجوزی که وزارت
راه و شهرسازی در طرح جامع شهر مشهد داده است
طرح پهنه بندی حریم شهر در حال تدوین است.
وی اظهار داشت :تهیه و تدوین این طرح از سه ماه
گذشته آغاز شده و تا پایان سال جاری آماده و تصویب
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خواهد شد و با توجه به مشکالتی که هم اکنون مناطق
حاشیه ای شهر با آن درگیر است به نظر می رسد این
مشکالت با طرح پهنه بندی حریم مشهد ساماندهی
شده و دیگر نیازی به تقسیم شهرستان یا ارتقای
روستاهای پر جمعیت مشهد به شهر و دیگر تغییرات در
حدود تقسیمات کشوری شهرستان نباشد.
 ۱۳۲yyروستا در حریم مشهد
سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری مشهد نیز در
تشریح وضعیت کنونی حریم کالنشهر مشهد گفت:
 ۱۳۲روستا در حریم شهر مشهد قرار دارند که چهار
روستا از این تعداد فاقد دهیاری است.
مهدی برامکی افزود :پهنه بندی حریم مشهد می
تواند نقش بسیار مهمی در رفع مشکالت اجتماعی و
اقتصادی در حریم شهر ایفا کند اما اجرای آن زمانبر
خواهد بود.وی اظهار داشت :در حال حاضر شاهد
بوجود آمدن مراکز سکونتگاهی یا کارگاه های سبک در
حاشیه شهر هستیم که با توجه به فعالیتهای اقتصادی
موجود در این منطقه ایجاد شده است.
وی گفت :با افزایش قیمت زمین و مسکن در
کالنشهر مشهد شاهد افزایش مهاجرتها به مناطق
ارزان قیمت حاشیه و حتی روستاهای حریم شهر
هستیم ،از طرفی به دلیل گران بودن برخی خدمات و
شهریه مدارس در داخل شهر با افزایش ثبت نام دانش
آموزان در منطقه ای مانند تبادکان روبرو می باشیم که
همه اینها از چالشهای حاشیه نشینی در حریم مشهد
است.

حریم شهر مشهد سه برابر شده است
اعضای شورای شهر مشهد بارها در جلسات متعدد
به لزوم تدوین و تصویب پهنه بندی حریم این کالنشهر
تاکید داشته اند بطوریکه رئیس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد در این باره
گفت :حریم شهر مشهد در طرح جامع سوم یعنی
طرح مصوب کنونی که سندی باالدستی از شورای
عالی معماری و شهرسازی است سه برابر شده و به
 ۸۷هزار هکتار رسیده و محدوده این شهر نیز  ۳۵هزار
هکتار است.
محمد هادی مهدی نیا افزود :در طرح جامع
مشهد تدوین سه سند کاربردی پهنه بندی حریم ،سند
بلندمرتبه سازی و تراز مالی و فیزیکی ضروری است که
هنوز این اسناد توسط اداره کل راه و شهرسازی تدوین
و تعیین تکلیف نشده است.
yyتعلل سه ساله راه و شهرسازی
وی اظهار داشت :شورای عالی معماری و
شهرسازی پس از ابالغ بی نتیجه طرح جامع در سال
 ۹۳دوباره آن را در سال  ۹۵ابالغ نمود و برای تدوین
سندهای یاد شده سه ماه به اداره کل راه و شهرسازی
خراسان رضوی مهلت داد اما امروز با گذشت سه سال
از آن تاریخ  ۸۷هزار هکتار از اراضی حریم این کالنشهر
رها شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد طرح سوم جامع شهر
مشهد ،توسعه درون زاست گفت :چهار درصد جمعیت
کشور در مشهد و حریم این شهر سکونت دارند و نرخ

در جلسه علنی شورا صورت گرفت:

تصویب تفریغ بودجه چند سازمان و اساسنامه سازمان اقتصادی شهرداری
شورای اسالمی شهر مشهد تفریغ بودجه تعدادی از
سازمانهای شهرداری مشهد را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا در شصتوهشتیمن جلسه علنی
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد که امروز در
تاالرشهر برگزار شد تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۷سازمان
حملونقل و ترافیک ،ساماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کشاورزی ،فردوسها ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،پایانههای مسافربری و مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری مشهد به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه اصالح اساسنامه سازمان
اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شهرداری مشهد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه «شهرداری مشهد مکلف است
نسبت به پیگیری اصالح الگوی اساسنامه سازمانهای
وابسته به شهرداری اقدام و اساسنامه مزبور را مطابق
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الگوی اصالحی و منطبق بر اصول بازرگانی تدوین و به
شورای اسالمی شهر ارائه کند».
احداث چمن مصنوعی در زمین ورزشی مجموعه
شهدای طرق یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود.
بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده
میشود نسبت به احداث چمن مصنوعی زمین ورزشی
با متراژ تقریبی  1000متر مربع در مجموعه ورزشی
شهدای طرق -حد فاصل شهید ساعی  2و  -4تا سقف
مبلغ ( 6.000.000.000شش میلیارد) ریال از
طریق انقعاد موافقتنامه با شورای معتمدین طرق و با
رعایت تبصرههای زیر اقدام کند.
همچنین در ادامه این جلسه الیحه اعمال ماده ۹
قانون نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای پروژه
های منطقه  ۳شهرداری مشهد به تصویب شد.
بر این اساس «به شهرداری مشهد اجازه داده

میشود با توجه به ضرورت و فوریت تکمیل طرح کانال
انتقال آبهای سطحی و روان در محدوده یوسف باری
و باغو واقع در منطقه  ۳شهرداری و به منظور جلوگیری
از تأخیر در اجرای این طرح نسبت به اجرای ماده ۹
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای
اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت در
خصوص تملک در اراضی متعلق به ورثه مرحوم طاهر
احمدزاده اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد».
همچنین «شهرداری مشهد مکلف است در صورت
شمول سهم سرانههای مرتبط با سطوح الزم برای
عمران و آمادهسازی زمین ،تأسیسات ،تجهیزات و
خدمات عمومی در این پالک را به نحوی جانمایی
کند که کانال اجرا شده در سهم شهرداری قرار گیرد
و حقوق پرداخت شده بابت حق ارتفاق در نظریه
کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شود».

افزایش مبلمان شهری در پیاده روها و بوستان های اطراف حرم مطهررضوی

شهردار منطقه ثامن مشهد :به منظور افزایش رفاه
حال شهروندان منطقه ثامن و زائران بارگاه منور رضوی
 ۵٠عدد نیمکت جدید به مبلمان شهری موجود در
پیاده روهای منتهی به حرم افزوده شد.به گزارش صبح
امروز سید مصطفی نعمتی شهردارمنطقه ثامن با اشاره
به این خبر گفت :باتوجه به اهمیت و ضرورت افزایش
سطح کمی و کیفی رفاهیات شهری وارائه خدمات
مطلوب و درخور شأن به زائران و مجاوران بارگاه منور
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رضوی در محدوده پیرامونی حرم مطهر ،نصب سری
جدید مبلمان شهری در بوستان ها و معابر منطقه در
دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه
ثامن قرار گرفته است.وی در ادامه افزود :در همین راستا
نسبت به تامین یکصد عدد نیمکت جدید جهت نصب در
بوستان ها،ره باغ ها و پیاده راه های اطراف حرم اقدام
شده و در مرحله اول از ابتدای مردادماه تا کنون  ۵٠عدد
نیمکت جدید در این فضاها نصب شده ،که تعداد فعلی

مبلمان شهری موجود در پارک ها و معابر عمومی منطقه
به  ۴٣٠عدد افزایش یافته است و در مرحله دوم نیز ۵٠
عدد نیمکت دیگر نصب خواهد شد.شهردار منطقه ثامن
خاطرنشان کرد :در طراحی مبلمان شهری منطقه ثامن
سعی شده از طراحی های زیبا و مناسب با استفاده
از ترکیب چوب و فلز با رنگ آمیزی زیبا استفاده شود
تاعالوه بر افزایش رفاه حال شهروندان ،فضای دیداری و
سیمای شهر در اطراف حرم مطهر را زیباتر نماید.
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رشد جمعیت بین سالهای  ۹۰تا  ۹۵در مشهد حدود
 ۱.۷درصد و در کشور  ۱.۲درصد و در روستاهای حریم
مشهد  ۱۱.۸درصد بوده است.
مهدی نیا افزود :مشکالت حریم و حاشیه نشینی
فقط با رفتارهای قهری و بخشنامه رفع نمی شود و باید
با اقدامات ضابطه مند حریم و حاشیه شهر را سامان
بخشید.
yyهشدار دادستانی به راه و شهرسازی
هم چنین معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت
از حریم کالنشهر مشهد پنجشنبه گذشته در همایش
"نقش مشارکتی و هم افزایی دستگاه های متولی
حریم در صیانت از حریم مشهد" گفت :طرح جامع
مشهد و سندهای پهنه بندی و بلندمرتبه سازی باید
طی دو سال گذشته تعیین تکلیف می شد ولی در این
زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
مهدی حقدادی افزود :فعال تذکر می دهیم و اگر
اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل این طرح و
تهیه سندهای بلندمرتبه سازی و پهنه بندی شهر
مشهد اقدام نکند ،مجبور هستیم با تفویض اختیار از
دادستانی به این موضوع ورود کنیم.
وی اظهار داشت :امضاهای طالیی دلیل تعلل و
عدم ورود دستگاه مربوطه به این مهم است اما گلوگاه
های فساد باید خشکانده شود تا دستگاه های بعدی
فقط وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مشهد
گفت :وقتی پهنه بندی و حریم مشهد تعیین تکلیف
شود می توان با نظارت الکترونیک از وقوع تخلفات و
ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کرد.
حقدادی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم
وظیفه ذاتی همه دستگاه هاست افزود :قوه قضائیه
قوه حاکمیتی است و باید نسبت به وقوع جرم ورود
کند.
yyتهیه سند پهنه بندی در اختیار شهرداری مشهد
است
با این حال مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان
رضوی گفت :براساس توافقات ابتدای سال جاری
مقرر شد متولی تهیه سند پهنه بندی حریم ،شهرداری
مشهد باشد و تدوین سند پهنه بندی را از طریق گرفتن
مشاور و انجام مطالعات به انجام برساند.
مهدی سالیانی افزود :بخشی از کارهای حوزه
مشاوره و اطالعات اولیه آن آماده شده است و هم
اکنون شهرداری در حال عقد قرارداد ثانویه با مشاور
برای تهیه سند پهنه بندی است و بر اساس توافق
جدید که به درخواست شهرداری بوده تهیه طرح بر
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خبر
گسترش پارک های موضوعی و مساجد با
معماری اسالمی در گلبهار
عهده شهرداری مشهد قرار گرفته است.
yyپاسخ راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این
زمینه با ارسال متنی به ایرنا هدف از تعیین حریم را
حفاظت از اراضی کشاورزی ،باغات و اراضی طبیعی
و مراتع دانست.
دراین متن آمده است :تصویب حریم مشهد در
شورای عالی منوط به اصالح مرز تقسیمات بود که
این موضوع به رغم پیگیری های بسیار این اداره و
استانداری خراسان رضوی تاکنون تعیین تکلیف نشده
است ،به عبارتی مرز حریم غیر مشخص می باشد ولی
با این همه پهنه بندی حریم مشهد بر اساس طرح
مجموعه شهری در مقیاس خاصی مشخص است.
این متن می افزاید :با توجه به اینکه صدور مجوز
احداث بنا در حریم موضوع مطلوبی تلقی نمی شود
و تاسیسات و خدماتی نیز برای پاسخگویی از قبل
مهیا نمی گردد ،پاسخگویی به درخواستها در حریم
شهرها باید با طی مسیر قانونی کارگروه امور زیربنایی
و شهرسازی و تصویب شورای برنامه ریزی استان انجام
شود.
در ادامه متن مزبور آمده است :در این زمینه
وجود یا عدم وجود حریم هایی مانند حریم خطوط
انتقال آب ،برق ،گاز و سایر تاسیسات زیربنایی ،حریم
آثار تاریخی یا محدودیت پهنه های طبیعی و زیست
محیطی توسط متولیان مربوطه مورد بررسی قرار می
گیرد ،امکان یا عدم امکان تامین تاسیسات زیربنایی
نیز توسط همان متولیان بررسی و مورد اعالم نظر
قرار می گیرد ،مالحظات نحوه تامین دسترسی و
همجواری ها و سایر محدودیتهای بستر نیز ارزیابی می
شود و نتیجه این بررسی ها به عنوان تصمیم مشترک
اعضای کارگروه شهرسازی و امور زیربنایی به شورای
برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می شود.
این متن می افزاید :دو ماه قبل با توجه به عزم
استاندار خراسان رضوی و دستگاه های مرتبط و
پیگیری مراجع قضایی در حوزه صیانت از حریم
شهر برای حل مشکل تقسیمات بررسی پهنه بندی
حریم نیز در قالب اقدام مشترک بین این اداره کل و
شهرداری مشهد آغاز شده و جلسات راهبری آن نیز به
صورت ماهیانه برگزار می شود.
در ادامه این مطلب آمده است :به عبارتی پهنه
بندی حریم در حال انجام است و امیدواریم حداکثر
در مدت سه ماه بتوانیم در کنار طرح مجموعه شهری
طرح پهنه بندی حریم را هم برای استفاده بیشتر از
ظرفیت های قانونی به تصویب برسانیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت:
در گلبهار تالش شده است همزمان با بهره برداری از
واحدهای مسکن مهر ،خدمات روبنایی و زیر بنایی نیز در
محالت مسکن مهر تکمیل گردد.به گزارش صبح امروز،
در راستای انجام خدمات روبنایی و زیربنایی در محالت
مسکن مهر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت
از روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر بازدید
و برتکمیل و تحویل پروژه های پیش بینی شده جهت
افتتاح در هفته دولت سال جاری تاکید کردند .مهندس
هومن گریوانی در جمع پیمانکاران ،مجریان و ناظران
پروژه های عمرانی مسجد محله (هالل) ،پارک انرژی
(محله خورشید) ،پروژه های مسکن مهر ،مجتمع تجاری-
مشارکتی نگار و ساختمان اداری قطار حومه ای مشهد-
گلبهار با اشاره به اینکه توسعه فضاهای فرهنگی ،تفریحی
و مذهبی طی سال های اخیر در برخی از نقاط گلبهار
اجرایی شده است ،افزود :احداث این فضاها براساس
نیاز شهروندان درشهر جدید گلبهار برنامه ریزی و طراحی
شده و می بایست با کیفیتو سرعت مکفی در گلبهار
اجرایی شود.وی خاطرنشان کرد :فرصت های بی نظیری
جهت سرمایه گذاری در زمینه های عمرانی ،فرهنگی،
ورزشی و  ...به منظور توسعه و رشد زیرساخت های شهر
جدید گلبهار طی سنوات گذشته اجرایی گردید که با
توجه به رشد فزآینده جمعیت در این شهر نیاز به احداث و
توسعه این فضاها بیش از پیش احساس می شود.مهندس
گریوانی با بیان اینکه تکمیل و واگذاری مسکن های مهر
به عنوان دغدغه مردم و متقاضیان این واحدها و اولویت
نخست شرکت عمران گلبهار محسوب می شود ،اذعان
کرد :با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر تحویل
واحدهای مسکن مهر ،تا پایان سال جاری این شرکت تمام
توان خود را جهت اجرایی کردن این مهم به کار خواهد
بست.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار در این
بازدید که به منظور رفع موانع موجود در جریان تکمیل
پروژه های عمرانی در دست اجرا انجام شد ،ضمن بررسی
مشکالت و موانع عنوان شده توسط پیمانکاران و ناظرین
پروژه های مذکور ،افزود :این شرکت در جهت توسعه
عمران و آبادانی شهر جدید گلبهار و براساس وظیفه ذاتی
که رضایت مندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت ،از
هیچ کوشش و تالشی فروگذار نخواهد بود.

 7ورزش

sobhe.emrooz.news@gmail.com
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سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو:

سوژه

انتظاراتازتیمماباالست
ســرمربی تیــم شــهرخودرو گفــت :قطعــا حضــور
مربیانــی مثــل کالــدرون ،دنیزلــی و اســتراماچونی
بــه جذابیــت لیــگ برتــر اضافــه میکنــد و امیــدوارم
کــه ایــن افــراد بــا توجــه بــه اســم و رســمی کــه دارنــد
بتواننــد کیفیــت فوتبــال مــا را بــاال ببرنــد.
یحیــی گلمحمــدی ســرمربی تیــم شــهر خــودرو
مشــهد ،در خصــوص شــرایط تیمــش ،تاخیــر در آغــاز
لیــگ برتــر ،حضــور شــهر خــودرو در لیــگ قهرمانــان
آســیا و مــوارد دیگــر صحبتهایــی کــرد کــه در زیــر
میخوانیــد.
yyمدتی است تمرینات شهر خودرو آغاز شده و در این
مدت بازیهای تدارکاتی خوبی هم برگزار کردید .وضعیت
تیمتان را چطور ارزیابی میکنید؟
در مجمــوع شــرایط بــه گون ـهای پیــش رفــت کــه مــا
چنــد بازیکــن از دســت دادیــم و چنــد بازیکــن هــم بــه
خدمــت گرفتیــم امــا بایــد بگویــم بازیکنانــی کــه بــه مــا
اضافــه شــدند از نظــر بدنــی شــرایط خوبــی نداشــتند
و زمــان میبــرد تــا بخواهنــد بــا بقیــه بازیکنــان
هماهنــگ شــوند .در ایــن بیــن چیــزی کــه مــا را اذیــت
میکنــد بحــث بازیهــای تدارکاتــی اســت چــرا کــه مــا
دوســت داشــتیم در مشــهد و در ورزشــگاه امــام رضــا(ع)
بازیهــای تدارکاتــی خودمــان را انجــام دهیــم امــا بــه
دلیــل نــا آمــاده بــودن چمــن ایــن مســئله رخ نــداد.
yyبا این شرایط از اتفاقات رخ داده راضی هستید؟
اتفاقاتــی کــه دربــاره آن صحبــت کــردم مانــع
از ایــن شــد تــا بتوانیــم برنامهریــزی خوبــی انجــام
دهیــم .امــا میتوانــم بگویــم در مجمــوع بــا توجــه
بــه بازیکنــان جــدا شــده و بازیکنــان جــذب شــده،
اوضــاع راضــی کننــده اســت .بازیکنــان احتیــاج بــه
زمــان بیشــتری بــرای آمادگــی دارنــد امــا صحبتــی
بــا مســئوالن شــهری مشــهد دارم و آن ایــن اســت کــه
مــا بــا مشــکلی بــه نــام امکانــات ســخت افــزاری روبــرو
هســتیم و قــول و قرارهایــی کــه ســال گذشــته بــه مــا
دادنــد عملــی نشــد و مــا در ایــن شــرایط انتظــار حمایت
بیشــتری داشــتیم کــه البتــه رخ نــداد و محقــق نشــد.
مــا هــواداران عاشــقی داریــم کــه بــرای خوشــحالی آنهــا
ســعی میکنیــم ایــن مشــکالت و موانــع را پشــت ســر
بگذاریــم و تیــم آمــادهای را راهــی مســابقات کنیــم.
yyبا وجود تالش باشگاهها برای آماده سازی اما زمان آغاز
لیگ برتر هنوز نامشخص است و این موضوع قطعا به ضرر
تیمهایی مثل شهر خودرو خواهد بود.
ایــن مســئله را قبــول دارم امــا دالیلــی کــه بــرای
تعویــق لیــگ عنــوان شــده دالیــل محکــم و منطقــی
اســت کــه بــرای برگــزاری بازیهــا ایــن خواســتهها

الزم اســت .بایــد امنیــت کامــل در ورزشــگاهها برقــرار
شــود تــا بازیکنــان  ،مربیــان و هــواداران در امنیــت
بتواننــد در ورزشــگاه حاضــر شــود چــرا کــه فصــل
گذشــته در چنــد ورزشــگاه اتفاقاتــی رخ داد کــه نگــران
کننــده بــود و بــه دلیــل همیــن نگرانــی جــا دارد کــه
وزارت ورزش و فدراســیون فوتبــال دقــت بیشــتری
داشــته باشــند .بایــد هــر چــه ســریعتر ایــن نواقــص
برطــرف شــود و موضــوع امنیــت از مهمتریــن مســائل
اســت .اگــر بــا تعویــق لیــگ قــرار اســت ســاختار خــوب
شــود ایــن اتفــاق خــوب اســت و بــه نظــرم میتوانــد
اقــدام قابــل قبولــی باشــد.
yyباشگاه شهر خودرو در فصل نقل و انتقاالت تالشهای
خوبی انجام داد اما شما به عنوان سرمربی تیم از این نقل و
انتقاالتی که انجام شد راضی هستید؟
مــا در پســتهایی کــه نیــاز بــه بازیکــن داشــتیم ،
بازیکــن جــذب کردیــم امــا بازیکنــان جدیــد از شــرایط
آمادگــی کمــی بــه دور بودنــد و نیــاز بــه کار دارنــد تــا بــه
شــرایط ایــدهآل نزدیــک شــوند و ایــن اتفــاق در حــال
رخ دادن اســت .در مجمــوع از نقــل و انتقــاالت باشــگاه
شــهر خــودرو راضــی هســتم .چــرا کــه بازیکنانــی کــه

گزارش

yyاز نظر امکانات سخت افزاری آیا می توانید شرایط خوبی
در آسیا داشته باشید؟
بعــد از حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا امکانــات
بهتــری بایــد بــه باشــگاه مــا داده میشــد چــرا کــه پــای
آبــروی یــک شــهر و اســتان در میــان اســت .بایــد در ایــن
زمینــه همــه احســاس مســئولیت کننــد چــرا کــه کار مــا
تــازه آغــاز شــده و بایــد رو بــه جلــو حرکــت کنیــم .مــا
کار بزرگــی انجــام دادیــم امــا کار بزرگتــر ایــن اســت کــه
بتوانیــم در آســیا نتایــج خــوب بگیریــم و الزمــه آن حمایــت
همــه مســئوالن در ســطوح شــهر و اســتان اســت .چــرا کــه
مــا بــه تنهایــی نمیتوانیــم کاری را پیــش ببریــم .بایــد از
باشــگاه مــا حمایــت کاملــی انجــام شــود تــا بتوانیــم رونــد
خوبــی کــه داشــتیم را ادامــه دهیــم.
yyفصل گذشته شهر خودرو عملکرد خوبی داشت به
طوری که تا هفتههای پایانی شانس قهرمانی در لیگ برتر
بود .حاال این انتظار وجود دارد که شهر خودرو در فصل
آینده هم مدعی قهرمانی باشد .نظر شما چیست؟
مــن هــم میدانــم انتظــارات از تیــم مــا باالســت
امــا بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه داشــتیم نیــاز بــه زمــان
داریــم تــا بازیکنــان بــا یکدیگــر بــه هماهنگــی کامــل

برســند .البتــه اینکــه فشــاری بــرای قهرمانــی روی
تیــم مــا باشــد ایــن طــور نیســت .هــر چنــد کــه درســت
اســت کــه تیــم خوبــی داریــم و همــه همــدل هســتیم
امــا از حــاال خیلــی زود اســت کــه بخواهیــم حــرف از
قهرمانــی بزنیــم چــرا کــه ایــن کار فشــار مضاعفــی بــه
بازیکنــان م ـیآورد و ایــن مســئله کار را ســخت خواهــد
کــرد .نبایــد از حــاال چنیــن مســائلی را مطــرح کــرد
چــون ایــن حرفهــا روی تیــم مــا فشــار زیــادی وارد
میکنــد و خیلــی زود اســت کــه بخواهیــم راجــع بــه
قهرمانــی و شــانس آن حــرف بزنیــم.
yyامسال شاهد حضور مربیان مطرح فوتبال دنیا مثل
استراماچونی ،دنیزلی و کالدرون در لیگ برتر هستیم.
حضور این مربیان مطرح را برای فوتبال باشگاهی ما چقدر
مؤثر میدانید؟
قطعــا حضــور مربیانــی مثــل کالــدرون ،دنیزلــی و
اســتراماچونی بــه جذابیــت لیــگ برتــر اضافــه میکنــد
و امیــدوارم کــه ایــن افــراد بــا توجــه بــه اســم و رســمی
کــه دارنــد بتواننــد کیفیــت فوتبــال مــا را بــاال ببرنــد.
بایــد امیــدوار بــود حضــور ایــن افــراد جذابیــت لیــگ را
بــاال ببــرد امــا راجــع بــه ایــن مــوارد از حــاال زود اســت
کــه حــرف بزنیــم .بــه هــر حــال ایــن مربیــان تــازه بــه
فوتبــال مــا اضافــه شــدند و حداقــل نیــم فصــل نیــاز
بــه زمــان دارنــد تــا بتواننــد بــا فوتبــال باشــگاهی مــا
آشــنا شــوند .فکــر میکنــم نیــم فصــل دوم لیــگ
برتــر فصــل آینــده بســیار جــذاب خواهــد بــود چــرا کــه
تیمهــا بــه شــرایط نرمــال رســیدهاند و مربیــان هــم
بــا تیمهایشــان آشــنا شــدهاند .در نیــم فصــل اول
بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در تیمهــا بــه وجــود آمــده
شــاید کیفیــت بازیهــا منفــی باشــد امــا بــا گــذر زمــان
و در نیــم فصــل دوم قطعــا شــاهد کیفیــت بــاالی لیــگ
خواهیــم بــود و آن زمــان میتــوان دربــاره عملکــرد
مربیــان جدیــد صحبــت کــرد.
yyنظر شما درباره مدعیان قهرمانی لیگ برتر در فصل
آینده چیست؟
بــه نظــرم تیمهایــی کــه همیشــه مدعــی بودنــد
بــاز هــم مدعــی قهرمانــی خواهنــد بــود .تیمهایــی
مثــل پرســپولیس ،اســتقالل ،ســپاهان ،تراکتــور،
ذوبآهــن و فــوالد تیمهــای خیلــی خوبــی هســتند کــه
شــانس قهرمانــی دارنــد و از طرفــی هــم هزینههــای
خوبــی انجــام دادهانــد .شــرایط لیــگ امســال بــه
گونــهای اســت کــه قهرمــان شــدن بســیار ســختتر
از ســالهای دیگــر خواهــد بــود چــرا کــه تیمهــای
مدعــی زیــاد هســتند و از حــاال نمیتــوان هــر زمــان را
مشــخص کــرد امــا  7-6تیــم مدعــی قهرمانــی هســتند.

آیندهای روشن در انتظار ورزش خراسان رضوی خواهد بود

معاون امور حقوقی ،مجلس و هماهنگی امور استانهای
وزارت ورزش و جوانان گفت :با توجه به گزارشات فتاحی،
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی پیشرفت چشمگیر این
استان در ورزش کامال مشهود است و با تالشهای که دارند و
سابقه او در مدیریت ،آیندهای روشن در انتظار ورزش خراسان
رضوی خواهد بود.
جمشید تقیزاده گفت :وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد
تا در راستای اجرای برنامه های مقام عالی وزارت برای تعامل
بیشتر با مجلس شورای اسالمی فعالیتها را هدفمندتر از
گذشته ساماندهی کند و با استفاده از تمامی ظرفیتهای
منابع اعم از انسانی و اطالعاتی رضایت مردم و جوانان که
عمده مخاطبین این وزارتخانه هستند را جلب کند.
معاون امور حقوقی  ،مجلس و هماهنگی امور استانهای
وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد :تعامل با مجلس و پیگیری

مصوبات وزارتخانه در مجلس یکی از مهمترین اهداف این حوزه
است که بدین وسیله میتوانیم در سرعت روند امور پیشرفت
چشمگیری را شاهد باشیم.
وی بستر سازی تحقق ماموریت های وزارت در دو حوزه
ورزش و جوانان را ظرفیت سازی بیرونی و هم افزایی درونی
عنوان کرد و گفت :در راستای ماموریت محوله و به منظور
دستیابی به چشم انداز ترسیم شده پنج راهبرد را در اولویت
قرار دادیم و بر اجرای آن تمرکز کردهایم.
معاون امور حقوقی ،مجلس و هماهنگی امور استانهای
وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد :در تالشیم تا امور حقوقی
به ساماندهی منظمی برسد و نسبت به گذشته نظام منسجم،
هم افزار و کارآمدتر در سطوح استان برقرار کند.
تقیزاده ادامه داد :باید زیرساخت های مدرن و مبتنی بر
اهداف وزارت ورزش و جوانان را ایجاد کنیم ،همچنین سیستم

های اطالعاتی هوشمند و استاندارد را استفاده کنیم و با ایجاد
تعامالت اثربخش ،فرآیندهای اثربخش و کارآمدی را طی کنیم.
معاون امور حقوقی  ،مجلس و هماهنگی امور استانهای
وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد :یکی دیگر از مواردی که به
جد پیگیر آن هستیم این است که استانها را به جایگاه اصلی
خود برسانیم ،مدیرکل ورزش و جوانان استان ها به عنوان
نماینده وزارت ورزش و جوانان بایستی تمام امور را به بهترین
نحو پیگیری کند.
وی صیانت از کارکنان و مدیران کل ورزش و جوانان استانها
را یکی از مهمترین وظایف حوزه حقوقی ،مجلس و هماهنگی
امور استانها بیان کرد و افزود :امیدوارم با گزارش مشکالت
استانها بتوانیم با بررسی همه جانبه آنها را برطرف و راه
پیشرفت ورزش را بیش از گذشته هموار کنیم.
معاون امور حقوقی  ،مجلس و هماهنگی امور استانهای

همیشه در کشورهای شرق آسیا مشکل غذا داشتهایم

خبر بازی
سالن
بازیکن مشهدی تیم فوتسال مس سونگون
معتقد است که کسب هر عنوانی به جز قهرمانی
رقابتهای قهرمانی آسیا برای نماینده ایران،
ناکامی محسوب میشود.
مهدی جاوید ،درباره شرایط تیم فوتسال
مس سونگون در آستانه مسابقات قهرمانی
باشگاههای آسیا اظهار داشت :خدا را شکر
شرایط تیم بهتر از گذشته است .ما مسلم
اوالدقباد و توحید لطفی را به دلیل مصدومیت
از دست دادیم ،اما شرایط بابک نصیری و فرهاد
فخیم بهتر شده است و امیدواریم بازیکن دیگری
به مصدومان تیم اضافه نشود .میتوانم بگویم
ً
با شرایط نسبتا خوبی عازم مسابقات میشویم.
yyعنوانی کمتر از قهرمانی برای نماینده ایران به
منزله ناکامی است
وی در این باره که همه از مس سونگون که
قهرمان ایران و آسیاست ،انتظار قهرمانی دارند،
تصریح کرد :کسی از ما جز قهرمانی انتظار ندارد
و برای نماینده ایران ،عنوانی کمتر از قهرمانی به
منزلی ناکامی است .مس سال گذشته قهرمان
آسیا شد و تکرار آن کار سختی است .با این حال
امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد.
yyدوست دارم هر کاری انجام دهم تا مس قهرمان
آسیا شود
بازیکن رأس تیم مس سونگون در پاسخ به
این پرسش که آیا تالش میکند افتخارات دوره
گذشته خود (عناوین آقای گلی و بهترین بازیکن
مسابقات) را در رقابتهای این دوره تکرار کند،
خاطرنشان کرد :هدف بزرگ من این است که در

میخواســتیم را جــذب کردیــم و در ایــن خصــوص بایــد
از حمیــداوی مالــک باشــگاه تشــکر کنــم کــه تــاش
خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داد و بــا قراردادهــای
معقــول توانســت بازیکنانــی کــه الزم را داریــم را جــذب
کنــد .همــکاری خوبــی بیــن مســئوالن باشــگاه و تیــم
بــه وجــود آمــده و امیــدوار هســتیم بتوانیــم در ادامــه
هــم ایــن اقدامــات را بــه خوبــی انجــام دهیــم.
yyاتفاق مثبتی در فوتبال شرق کشور رخ داد و آن اینکه
شهر خودرو نماینده شرق کشور در لیگ قهرمانان آسیا
شد اما وضعیت تیم خودتان را در این مسابقات چطور
ارزیابی میکنید؟
بلــه اتفــاق خیلــی خوبــی رخ داد امــا ایــن مســئله
حاصــل زحمــات همــه مجموعــه بــود کــه بــه بــار
نشســت .مــا فصــل گذشــته مشــکالت عدیــدهای
داشــتیم امــا خوشــبختانه ایــن مشــکالت را پشــت
ســر گذاشــتیم و زحمــات زیــادی از ســوی مســئوالن
باشــگاه ،مدیــران ،مربیــان و بازیکنــان کشــیده شــد و
از طرفــی دیگــر هــواداران مــا کمــک زیــادی کردنــد تــا
ایــن مهــم بــه دســت آمــد .بیشــترین زحمــات را در ایــن
خصــوص بازیکنــان کشــیدند کــه ایــن اتفــاق رخ داد.

ناصری تایید استراماچونی را گرفت

آبی ها از عملکرد محمدرضا ناصری رضایت دارند
اما هنوز قرارداد این دروازه بان برای فصل بعد امضا
نشده است.
ناصری دروازه بان پیشین سیاه جامگان مشهد
که روزهای گذشته در تمرین استقالل حضور داشت،
توانسته رضایت استراماچونی و بهزاد غالمپور
را کسب کند تا حاال در آستانه امضای قرارداد با
استقالل قرار گیرد.
آبی ها که بعد از انتخاب حسینی به عنوان دروازه
بان اول به دنبال انتخاب دروازه بان دوم بودند ،بعد از
بررسی چند دروازه بان ،ناصری را مورد ارزیابی قرار
دادند و این دروازه بان توانست رضایت استراماچونی
را کسب کند و بعد از حضور  30دقیقه ای برابر
ماشین سازی ،حاال در آستانه امضای قرارداد با
استقاللی ها است.
این قرارداد البته هنوز نهایی نشده است و
استقاللی ها در تالش هستند تا برخی موانع اداری
را برای جذب این بازیکن برطرف کنند تا هر چه
سریعتر یکی دیگر از خریدهای این باشگاه نهایی و
معرفی شود.
سبد خریدهای پیش روی استقالل شامل یک
دروازه بان ،یک مدافع چپ و یک هافبک میانی بود
که به نظر می رسد یکی از این سه گزینه به سر انجام
رسیده و دو بازیکن دیگر نیز تا پایان هفته نهایی و
معرفی خواهند شد.
محمدرضا ناصری در واکنش به صحبتهای
جواد زرینچه و بحث قطعی شدن حضورش در
استقالل گفت :من از لحاظ فنی مورد تأیید
استراماچونی و بهزاد غالمپور قرار گرفتم و باید از
اعتماد آنها تشکر کنم .اگر اتفاق خاصی رخ ندهد
بهزودی قراردادم را با استقالل امضا میکنم.وی با
ابراز خوشحالی از حضور در تیم استقالل خاطر
نشان کرد :باید از بزرگان تاریخ باشگاه استقالل و
همچنین دروازهبانهای بزرگی که پیراهن این تیم
را بر تن کردهاند ،رخصت بگیرم .استقالل گلرهای
بزرگی مثل مرحوم ناصر حجازی ،سیدمهدی
رحمتی ،وحید طالبلو و ...داشته است و من هم
جا پای این بزرگان میگذارم.ناصری در مورد رقابتی
که با سیدحسین حسینی خواهد داشت ،بیان کرد:
من در تیمهای ملی پایه با حسینی همبازی بودم و
رفاقت خوبی با هم داریم .دوستی ما دیرینه است
و من از گذشته شاهد تالشهای این دروازهبان
بودهام .حسینی برای رسیدن به جایگاه فعلیاش
خیلی در فوتبال سختی کشید و من هم میخواهم
از او الگوبرداری کنم و این سختیها را با جان بخرم.
امیدوارم که روزهای خوبی را در استقالل تجربه کنم.

مسابقات قهرمانی آسیا و رقابتهای جهانی،
از لحاظ تیمی موفق باشیم .شیرینترین اتفاق
برای من ،قهرمانی تیم است و پس از آن جوایز
فردی اهمیت دارد .دوست دارم هر کاری انجام
دهم تا مس قهرمان آسیا شود و اگر افتخار فردی
کسب کردم ،چه بهتر.
yyدر هیچکدام از بازیهای این فصل ،تمام بازیکنان
خود را در اختیار نداشتیم
جاوید درباره نگرانی برخی اهالی فوتسال
از ناکامی احتمالی تیم مس سونگون در
مسابقات قهرمانی آسیا به سبب نتایج نه چندان
درخشان این تیم در لیگ برتر به تسنیم گفت:
ما در هیچکدام از شش دیدار قبلی خود در لیگ
برتر ،بازیکنان خود را به صورت کامل در اختیار
نداشتیم و این فصل بدشانسی زیادی آوردیم .در
هفته آخر هم کادر فنی به چند بازیکن استراحت
داده بود و میخواستند تیم را برای بازیهای
آسیایی آماده کنند .اکنن شرایط بسیار خوبی
داریم و امیدواریم روز پنجشنبه ،شروع خیلی
خوبی داشته باشیم.
yyناگویا اوشنز رقیب همیشگی تیمهای ایرانی
است
وی با اشاره به گروه سختی که مس
سونگون در آن قرار دارد ،اظهار داشت :ناگویا
اوشنز رقیب همیشگی تیمهای ایرانی است
و الظفره اسپورت امارات و کاظمه  SCکویت
هم تیمهای ناشناختهای هستند .ما قدم به
قدم پیش میرویم و تابع تصمیمات کادر فنی
هستیم.

وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد :با توجه به گزارشات فتاحی،
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی پیشرفت چشمگیر این
استان در ورزش کامال مشهود است و با تالشهای که دارند و
سابقه او در مدیریت آیندهای روشن در انتظار ورزش خراسان
رضوی خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه جوانان تاکید کرد :خراسان
رضوی از استانهای است که نه تنها در ورزش بلکه در حوزه
جوانان نیز فعالیت های خوبی داشته و به این بخش با نگاه
ویژهای رسیدگی کرده است ،خراسان رضوی در خصوص ثبت
سمن نیز در کشور جایگاه قابل مالحظه ای دارد ،در ارزیابی
های وزارت ورزش و جوانان خراسان رضوی در بخشهای
مختلف توانسته عنوان برتر را از آن خود کند که نشان دهنده
توانمندی این استان است که با مدیری همچون فتاحی نمود
بیشتری پیدا کرده است.

اخبار

ساعت قرعهکشی لیگ برتر مشخص شد

مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت :قرعه کشی
نوزدهمین دوره لیگ برتر امروز ساعت  ۱۹در سالن تاالر شهر مشهد
آغاز میشود.
سعید فتاحی در گفتوگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران
گفت :مراسم قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر در فصل ۹۸ - ۹۹
روز سه شنبه  ۱۵مرداد  ۹۸ساعت  ۱۹در سالن تاالر شهر مشهد و با

حضور خداداد عزیزی میهمان ویژه و رضا عنایتی و حسین بادامکی
سه بازیکن پیشین فوتبال مشهد آغاز میشود .مراسم قرعهکشی از
طریق شبکه ورزش سیما به صورت زنده پخش مستقیم خواهد شد.
مدیر مسابقات سازمان لیگ تاکید کرد :تاریخ آغاز لیگ برتر
نوزدهم منوط به ایجاد الزامات ایمنی و امنیتی در ورزشگاهها و اعالم
آمادگی باشگاهها در این خصوص است.

حمله نیکبخت به کسانی که پیج فیک میسازند!
وینگر مشهدی چپ سابق استقالل معتقد است بعضیها در
فضای مجازی برای خودشان تبلیغ میکنند.علیرضا نیکبخت
از جمله چهرههایی است که از فضای مجازی بدجور شاکی
است .او در این باره می گوید« :متاسفانه بعضی ها راهش را پیدا
کرده اند 10 .تا پیج فیک میسازند و شروع می کنند به این و
yyاجازه نمیدهیم حواشی وارد تیم شود
حمید بیغم ،سرمربی پیشین مس گفته
بود این تیم به یک مدیر فنی کاربلد نیاز دارد.
ملیپوش فوتسال کشورمان در پاسخ به این
پرسش که آیا چنین نیازی احساس میشود
یا خیر ،تصریح کرد :هر کسی دوست دارد هر
نظری بدهد .تمرکز ما روی کار خودمان است و
کاری به نظرات دیگران نداریم .ما کامالً آماده
مسابقات هستیم و اجازه نمیدهیم حاشیه
وارد تیم شود .هدف مجموعه مس سونگون
این است که با بهترین کیفیت در مسابقات
آسیایی حاضر شویم و حاشیهها تأثیری روی تیم
نخواهد داشت.جاوید در پاسخ به این پرسش که
آیا نماینده کشورمان فکری به حل مشکل غذا

در تایلند کرده است یا خیر ،گفت :ما همیشه
در کشورهای جنوب شرق آسیا با تیم ملی،
مشکل غذا داشتهایم .من در جریان این موضوع
ً
نیستم ،اما قطعا تدابیری اندیشیده شده است
که به مشکل نخوریم.
yyحضور مدیران نشان میدهد مسابقات قهرمانی
آسیا ،حساسیت باالیی دارد
وی درخصوص حضور مدیران فدراسیون
فوتبال و نیز رؤسای شرکت ملی مس در اردوی
تیم مس سونگون خاطرنشان کرد :مدیرانی
که پیش ما آمدند ،روحیه خوبی به اعضای تیم
دادند .این نشان میدهد که مسابقات آتی،
حساسیت باالیی دارد و امیدوارم انتظاراتی که از
فوتسال ایران میرود ،برآورده کنیم.

آن فحش دادند .شما جرات دارید رو درو توهین کنید نه اینکه
پشت گوشی با یک اسم و عکس دروغین توهین کنید .واقعا مرده
شور فضای مجازی را ببرد که بعضی ها اینطوری خودشان را
بزرگ می کنند .طرف  10تا پیج ساخته بعد از خودش تعریف
می کند».

تمرینات شهرخودروتعطیل شد
تیم فوتبال شهر خودرو که اردویی سه روزه در تهران همراه با
دو بازی دوستانه با تیمهای پیکان و بادران داشت ،یکشنبه شب به
مشهد برگشت و یحیی گلمحمدی تا روز چهارشنبه به شاگردان خود
استراحت داد.شهر خودرو تا قبل از آغاز لیگ یک بازی دوستانه دیگر
در برنامههای خود خواهد داشت.

محمدعلی فرامرزی که پیش از این سابقه بازی در تیم شهر خودرو
را داشت با نظر گلمحمدی به این تیم برگشت و در بازی دوستانه
سرخپوشان مشهدی مقابل بادران هم به میدان رفت .شهر خودرو با
جذب این بازیکن دیگر بازیکنی در پست دفاع چپ جذب نخواهد
کرد.

مسابقات شمشیربازی خراسان رضویبرگزار شد
مسابقات شمشیربازی قهرمانی استان در بخش دختران به
میزبانی مشهد برگزار شد.
مسابقات قهرمانی شمشیربازی استان ،انتخابی المپیاد
استعدادهای برتر کشور در بخش دختران به میزبانی مشهد برپا شد.

در پایان این دوره از مسابقات ،تیام عباس نژاد ،مهرگان حناچیان
و مهشید نیازی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کرده و جواز
حضور در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته شمشیربازی
بازی را کسب کردند.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
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غالمرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس
نهم در گفتوگویی با «آزادی» گفت« :هزار تومانی در سال ۱۳۵۰
هزار تومانی منتشر شد و بعد از  ۴۸سال دیگر صفرهای آن کاربردی
در مبادالت ندارد .به عبارت دیگر حاال که یک ریال ۱۰ ،ریال و صد
ریال مصرف ندارد ،بهتر است که وجود هم نداشته باشد ».وی
افزود« :واژه ریال در میان مردم معموال به کار نمیرود و مبادالت
آنان با تومان است .این نیز نشان میدهد که نیاز به اصالح به پول
ملی داریم .مردم به  ۱۰هزار تومان میگویند  ۱۰تومان و این یعنی
خودشان صفرها را حذف میکنند چرا که تعداد صفرهای حاصل
از تورم باال طی  ۵دهه گذشته ،به وضوح در حسابها در بودجه
در محاسبات بانکها ،چک کشیدنها و مبادالت مردم مزاحمت
ایجاد میکند» .سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به ضرورت
حفظ ارزش پول ملی گفت« :مقایسه واحد پول ملی ما با واحد پول
کشورهای دیگر خصوصا با دالر امریکا ،یورو اروپا یا حتی دینار عراق
و امارات نوعی احساس خودکم بینی ملی در مردم ایجاد میکند
لذا از نظر روانی استفاده از این واحد پول ملی منشا یک مقایسه
نامناسب است».

در بین اصالح طلبان هنوز وفاق کلی درمورد
حضور در انتخابات وجود ندارد

پروانه سلحشوری در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» درباره این
موضوع گفت :من هم تحلیلهایی که در این رابطه انجام شده را
خوانده ام .در بین اصالح طلبان هنوز وفاق کلی درمورد حضور
در انتخابات وجود ندارد .برخی اساسا خود انتخابات را زیر سوال
میبرند و برخی مثل آقای تاج زاده ،حضور مشروط را مطرح کرده
اند .برخی هم این روند را یک روند در حال پیشرفت میدانند و
میگویند در هر انتخاباتی باید شرکت کرد و قهر با صندوق رای را
صالح نمیدانند .او افزود :شاید ورود زودهنگام آقای خاتمی هم به
خاطر این بود که این نزاعهای درونی هم کمتر رخ دهد .اما خود
ایشان هم مبهم صحبت کرده اند .قبال هم حتی گفته بودند حتی
با صحبتهای من هم ممکن است مردم دیگر پای صندوق نیایند.
یعنی این احتمال را هم داده بودند .سلحشوری اضافه کرد :فضای
کشور در تهران به هیچ عنوان انتخاباتی نیست ،اما باید دقت کنیم
که فضای کشور به طور کلی به هفته آخر و سه روز قبل از انتخابات
برمی گردد و اینکه در آن زمان مردم چه تصمیمی میگیرند.

جلسه ناگهانی تاج و وزیر ورزش برای لیگ برتر

سرانجام روز سه شنبه به عنوان زمان قرعه کشی رقابتهای لیگ
برتر مشخص شد .مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به دیدار وزیر
ورزش رفت .علت دیدار ناگهانی تاج برگزاری رقابتهای لیگ برتر
است .امروز با تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون روز سه شنبه به
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 ۱۰هزار تومان میگویند  ۱۰تومان و این یعنی خودشان صفرها را حذف میکنند

میز خبر
مردم به  10هزار تومان میگویند  ۱۰تومان و این
یعنی خودشان صفرها را حذف میکنند
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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عنوان روز قرعه کشی رقابتها معرفی شد و قرار است مهدی تاج هم
بر سر این مسئله با مسعود سلطانی فر گفتگو کند.

ماجرای حکم دادگاهی درباره صدور گواهینامه
موتور برای زنان

تصویر حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر
الزام نیروی انتظامی به تشکیل پرونده برای گواهینامه رانندگی
موتورسیکلت توسط بانوان ،در فضای مجازی در حال انتشار است.
محسن قائمینسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در
گفتگو با تسنیم ،با تأیید حکم منتشرشده اظهار کرد :حکم صادره،
رأی هیئت عمومی نیست بلکه رأی صادره توسط یکی از شعب با
شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.

علی مطهری :شکایتها علیه نمایندگان ،مجلس را
محتاط میکند

علی مطهری :ما نمیتوانیم هیچ فردی ،چه رسد به نمایندگان
مجلس را از اظهار نظر منع کنیم .نمیتوانیم حق اظهار نظر افراد
را بگیریم ،به این دلیل که خالف سیاستهای نظام است .در واقع
سیاستهای نظام به جای خود و حق اظهار نظر نمایندگان نیز به
جای خود .فکر میکنم این شکایات قطعا منجر به محتاط شدن
نمایندگان میشود که این مساله برای کشور خوب نیست .به هر
حال نمایندگان باید بتوانند به راحتی نظرات خود را بیان کنند.
هیاترییسه مجلس بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید
موضوع را پیگیری کند و فکر میکنم میتواند بهتر از این از حقوق
نمایندگان دفاع کند.

دیپلماسی ایران باید نسبت به ماجرای ورزشگاه
کربال اعتراض کند

آیتالله حسینی همدانی ،نماینده ،ولی فقیه در استان البرز
فرهنگ اهلبیت را ،هدف مبارزاتی دشمن برشمرد و بیان داشت:
دشمن ما این را خوب فهمیده است که مبارزه با استکبار فرهنگ
ً
اهلبیت است ،لذا با این فرهنگ در همهجا مبارزه میکند؛ و اساسا
داعش را هم برای همین به وجود آوردند .وی افزود :این قضیه را هم
ساده نگیرید که در کربال ورزشگاهی را در اختیار عدهای میگذارند
تا به اسم فوتبال ،با حضور زنان بی حجاب ،به رقص و پایکوبی
بپردازند .وقتی در کربال اتفاق میافتد نه در بغداد ،یعنی میخواهند
از آن محل مقدس ،قداست زدایی کنند و جلوی توسعه فرهنگ
ً
شیعی را بگیرند .رئیس بنیاد غدیر استان البرز در ادامه گفت :قطعا
پشت این مسئله ،استراتژی دشمن است .میخواهند شیعه را محک
بزنند که آیا عکسالعملی از خود نشان میدهد یا نه .دیپلماسی
جمهوری اسالمی به عنوان یک کشور شیعه ،باید بالفاصله موضع
بگیرد و اعتراض خودش را برساند .ما مسلمانیم و اسالم جهانوطن
است و هر جا مسلمان هست ،باید توجه نشان داده شود.

حمله به ایران حمله به روسیه خواهد بود

پپه اسکوبار» روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین المللی در «آسیا
تایمز» نوشت :دولت روسیه با اتخاذ رویکرد تقابل با آمریکا بیش از
پیش به ایران نزدیک میشود و به پیشروی خود در منطقه اوراسیا
ادامه میدهد .کرملین رویکرد جدیدی را برای افزایش حضور و
نفوذ خود در منطقه اوراسیا در پیش گرفته و سندی که  ۱۰روز پیش
«سرگئی الوروف» درباره تالش جمعی برای تامین امنیت خلیج
فارس در سازمان ملل متحد ثبت کرد ،نمونهای از آن است که در
آن ،دولت روسیه خواستار رایزنی برای ایجاد ائتالفی منطقهای در
این زمینه شده است.

قالیباف آنقدر ساده نیست که نردبان احمدینژاد
شود

مهاجری ،فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال همکاری
قالیباف و احمدینژاد برای انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت:
احمدینژاد به لحاظ تجربی ثابت کرده است که عادت دارد پا روی
دوش دیگران گذاشته و باال برود و سپس زیر آن بزند .بعید میدانم
قالیباف آنقدر ساده باشد که نردبان احمدی نژاد شود .احمدی
نژاد هم به کسی کولی نمیدهد؛ اگر به کسی هم کولی بدهد ،به
قالیباف کولی نمیدهد .براساس رصدی که از فضای سیاسی کشور
دارم جریان واقعی سومی در کشور ظهور نکرده است ،کسانی که
ادعا میکنند جریان سوم هستند ،بخشهایی از دو جریان اصلی
کشور بوده یا ملغمهای از دو جریان که من برای آنها اصالتی
مستقل قائل نیستم .احمدینژاد و قالیباف هر دو اصولگرا هستند و
اصالحطلبان هم در میان خود گرایشهای مختلف داشته و جریان
سوم مستقلی نیستند.

اصالح طلبان تندرو به براندازان نزدیکترند

بهزاد نبوی درباره نحوه حضور اصالح طلبان در انتخابات
 ۹۸گفت :در حال حاضر اصالح طلبهای تندرویی داریم که به
براندازان نزدیکترند .در میان اصولگراها هم جبهه پایداری را داریم.
بر ادامه ائتالف در انتخابات  ۹۸تأکید دارم و معتقدم اصالح طلبها
به تنهایی نمیتوانند در انتخابات پیروز شوند .حتی اگر ائتالف هم
نمیکنند ،لیست مشترک داشته باشند .خاتمی هیچ گاه نگفته
که رهبر اصالحات است .داشتن کاریزما موضوع متفاوتی است و
اصالحطلبان باید از این امتیاز حداکثر بهره را ببرند .در هر شرایطی
باید در انتخابات شرکت کنیم .منظورم شرایطی است که امکان
حضور باشد.

یارانه این  ۵گروه حذف نمیشود

هر چند معیارهای حذف یارانهها اعالمنشده است ،اما بررسیها
نشان میدهد یارانه  ۵گروه حذف نخواهد شد .پیشبینیها حکایت
از آن دارد که یارانه روستاییان ،کسانی که تحت پوشش سازمانهای

حمایتی هستند ،بازنشستگان ،زنان سرپرست خانوار و افرادی با
حقوق کمتر از ۳میلیون تومان حذف نمیشود / .خبرآنالین

انتخابات التاری نیست

کنعانی مقدم از چهرههای اصولگرا و دبیرکل حزب سبز درباره
احتمال حضور احمدینژاد با یک لیست ناشناخته در انتخابات
مجلس یازدهم میگوید :احمدینژاد نه بدنه رای دارد و نه عالقه
سیاسی به او وجود دارد .به نظر میرسد که بعضی از سیاسیون ما
نه فقط ایشان -دچار یک توهمی هستند که فکر میکنند میتوانندکه در انتخابات مجلس و یا ریاستجمهوری با نداشتن عقبه سیاسی
در یک التاری شرکت کنند .انتخابات التاری نیست و رای مردم معنا
و مفهوم خاصی دارد و اینکه ما فکر کنیم که شانسی میتوانیم وارد
انتخابات شویم ،مردود است .با توجه به اینکه آقای احمدینژاد
هشت سال رئیس جمهور بود و قبل از آن در شهرداری تهران بود ،من
معتقدم که تفکر او ،یک تفکر سیاسی ورشکسته است/ .خبرانالین

عدهای در جریان اصالحطلبی ،مقابل گردش
نخبگان مقاومت میکنند

تاجرنیا ،فعال اصالحطلب گفت :معنای اصالحطلبی کامالً
مشخص است و در مقابل بنیادگرایی و در واقع ،اصولگرایی قرار دارد.
ما اعتقاد داریم تغییر گامبهگام درون ساختار جمهوری اسالمی و
بدون اتکا به قدرتهای دیگر دنبال شود .برخی چهرهها در حوزه
تصمیمگیری و مدیریت کالن ،دو یا سه دهه هست که حضور دارند و
امکان حضور چهرههای جدید را نمیدهند /ایرناپالس

نظر رهبر انقالب درباره جمعیت چین و هند

صفحه اینستاگرام  khamenei.irبیانات منتشرنشده رهبر
انقالب درباره موفقیتهایی که چین و هند بخاطر جمعیت باالی
مردمشان کسب کردند را منتشر کرد .امروز در دنیا آن کشورهایی
ّ
جمعیتهای زیادی دارند ،به برکت آن به خیلی امکانات دست
که
یافتهاند؛ چین یک نمونه است ،هند یک نمونه است؛ با اینکه
ّ
جمعیت زیاد به عنوان
مشکالتی هم دارندّ ،اما در عین حال خود این
یک ارزش اجتماعی ،ارزش سیاسی ،یک ارزش بینالمللی برای
ّ
موف ّ
قیتهایی را به وجود بیاورد .بنا بر این نسل باید
آنها توانسته
افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار میکنم ،تأکید میکنم ،به خاطر این
است .بیانات در دیدار جمعی از زو جهای جوان فروردین ماه ۱۳۹۸

ادعای سفیر آمریکا در بغداد :کانال ارتباطی
مستقیمی با تهران داریم

سفیر آمریکا در بغداد با بیان اینکه واشنگتن تحرکاتی برای حل
بحران میان ایران و آمریکا دارد مدعی شد که کانالهای ارتباطی
مستقیمی میان این دو کشور وجود دارد .به گزارش پایگاه خبری
بغداد الیوم ،ماتیو تولر ،سفیر آمریکا در عراق در میزگردی با

رسانههای عراقی اعالم کرد که تالشهایی از سوی واشنگتن برای
حل بحران میان آمریکا و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد .وی
همچنین مدعی شد که کانالهای ارتباطی مستقیمی میان تهران و
واشنگتن برای حل بحران میان دو کشور وجود دارد .از سوی دیگر،
خبرگزاری الغد پرس که در این میز گرد حضور داشت به نقل از تویلر
اعالم کرد :رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا به دنبال ایجاد راه حل
با ایران هستند ،به همین دلیل ترامپ حتی بعد از سرنگونی پهپاد
آمریکایی حمله نظامی علیه ایران انجام نداد که این مساله نشان
دهنده عدم رغبت آمریکا به تنش با ایران است.

روحانی برای دیدار با ظریف به وزارت خارجه
میرود

رئیس جمهور فردا برای دیدار با محمدجواد ظریف به وزارت
خارجه میرود .یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :حجت االسالم حسن روحانی
رئیس جمهور برای دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فردا
(سهشنبه  ۱۵مرداد) به این وزارتخانه میرود .به نظر میرسد این
دیدار در پی تحریم محمد جواد ظریف از سوی دولت آمریکا و در
ادامه بازدید رئیس جمهور از سایر وزارتخانهها صورت گیرد.

توصیه قاضیپور به مدیران دولت

نماینده ارومیه در مجلس گفت :باید مدیران ارشد کشور و دولت
به ارتباط مستقیم اقتصاد با افزایش اقتدار باور داشته و بدانند وقتی
اقتدار نیروهای مسلح افزایش پیدا کرده است ،روند داخلی هم
بهبود پیدا کرده و رونق تولید ایجاد میشود.

واکنش موالوردی به عدم شرکت ظریف در
انتخابات ۱۴۰۰

شهیندخت موالوردی به سخن ظریف درباره عدم شرکت در
انتخابات  ۱۴۰۰واکنش نشان داد .صبح امروز محمدجواد ظریف
در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مخالفانش گفت« :نگران
 ۱۴۰۰نباشید و به خاطر نگرانی از سال  ۱۴۰۰مانع کار من نشوید
و مخلص همه شما هستم .محضر هم بخواهید میآیم و محضری
امضا میکنم در سال  ۱۴۰۰یا دانشگاه هستم یا منزل» .شهیندخت
موالوردی فعال سیاسی اصالحطلب در واکنش به سخنان ظریف در
توئیتر خود نوشت:دکتر ظریف ،همکار سابق و دشمن قابل احترام
دولت متخاصم! اگر برخی دلواپس با تعهد محضری خیالشان راحت
شده و از مانع تراشی در مسیر دیپلماسی کشور دست بر خواهند
داشت ،در دفتر اسناد رسمی در خدمتتان هستیم؛ باشد تا به دل
هایشان آرام و قرار برگردد .همنوایی و هم افزایی معنادار تیم  .Bو
تندروهای داخل و خارج در تحریم صدایی که مهار سیاست یکجانبه
گرایی را از جانب هرکس و در هر نقطه از جهان ،فریاد میزند!
منبع :تابناک

