فرماندار مشهد در گفتوگوی اختصاصی با «صبحامروز»
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در انتخابات نخواهیمداشت
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توجیه عارف برای عملکرد نامطلوب فراکسیون امید

او که از همان اول
اشتباهی بود

گفتوگوی ویژه

در گفتگو با پیمان صباغ ،کارگردان و
نویسنده تئاتر مطرح شد؛

تئاتریهابزرگترین
سانسورچیهاهستند
4

آنچـــه رئیـــس فراکســـیون امیـــد مجلـــس
بـــه آن شـــهرت دارد «ســـکوت» اســـت امـــا
محمدرضـــا عـــارف اینروزهـــا برخـــاف
رویکـــرد چندســـال اخیـــرش قـــدری بیشـــتر
ســـخن میگویـــد و گاه از وضـــع موجـــود
انتقـــاد هـــم میکنـــد .او اخیـــرا گفتـــه
اس ــت ک ــه از ائت ــاف انتخابات ــی در س ــال94
رضایـــت نـــدارد« :بـــه ائتالفـــی کـــه در ســـال
 94انجـــام شـــد نقـــد جـــدی داریـــم و آثـــار
آن ائتـــاف را هـــر روز در مجلـــس
مشـــاهده میکنیـــم .راهبـــرد
مـــا در ســـال 94راهبـــرد
ســـلبی بـــود .در برخـــی
ح ــوزه ه ــا در انتخاب ــات
مجلـــس دهـــم بـــه
ان ــدازه کاف ــی کاندی ــدا
نداشـــتیم و هـــدف
ای ــن ب ــود ک ــه مجل ــس
در اختیـــار عـــده ای
تنـــدرو قـــرار نگیـــرد
و بـــه همیـــن دلیـــل
ائتـــاف کردیـــم
و نتیجـــه آن
لیس ــت

گزارش ویژه
صبح امروز بررسی میکند:

مشروبات الکلی
و مواد مخدر ،چاشنی
قاپ زنی های سریالی
در این شماره می خوانیم

پای وزیر زن به کابینه
باز میشود؟
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در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور
معاون اول رئیس جمهور مطرح شد

مثلث توسعه
الگوی اقتصادی
استانهای دیگر
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بازیکن سابق پرسپولیس در تور یحیی؛

سروش رفیعی به
شهرخودرو پیوست
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معاون اول رئیس جمهور از اقدامات شهردار مشهد تمجید کرد:

خط  2در ایستگاه پایان
خط  4در ایستگاه آغاز
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امی ــد ش ــد ...اف ــرادی در داخ ــل لیس ــت امی ــد
ق ــرار گرفتن ــد ک ــه در ظاه ــر ب ــا م ــا همراه ــی
م ــی کردن ــد ول ــی در باط ــن ب ــه گون ــه دیگ ــری
رفتـــار کردنـــد و عـــدهای نیـــز در مجلـــس رو
در روی مـــا قـــرار گرفتنـــد .اگربـــاز هـــم بـــه
شـــرایط ســـال 94برگردیـــم احتمـــال انجـــام
ایـــن ائتـــاف وجـــود دارد» .عـــارف بـــا ایـــن
س ــخنان بی ــش از آنک ــه قص ــد داش ــته باش ــد
بـــه آسیبشناســـی عملکـــرد نامطلـــوب
فراکس ــیون امی ــد بپ ــردازد،
ســـعی میکنـــد
از پذیـــرش
مســـئو لیت
ناکارآمـــدی
فراکس ــیون
امیـــد فـــرار
کنـــد و آن
را بـــر گـــردن
ی ــک اس ــتراتژی
نادرســـت یعنـــی
ائتـــاف بینـــدازد.
در صفحه  2بخوانید
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توجیه عارف برای عملکرد نامطلوب فراکسیون امید

اوکهازهماناولاشتباهیبود

یادداشت
به تالشهای شبانهروزی ،ظریف
بیمهری نکنیم

yyحسین سبحانینیا
yyفعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس
در روزهایــی کــه تحریــم هــای آمریــکا مبــادالت
اقتصــادی ایــران را هــدف قــرار داده و حتــی برخــی
شــخصیت هــای مهــم نظــام چــون آقــای ظریــف بــه
عنــوان ســخنگوی دیپلماســی ایــران وارد لیســت
تحریــم هــا مــی شــود ،ضــرورت دارد کــه وحــدت و
یکپارچگــی را بیــش از گذشــته در دســتورکار قــرار
دهیــم.
ایــن روزهــا روزهــای تفرقــه و چندصدایــی
نیســت ،بلکــه بایــد تــاش کنیــم بــا اســتفاده از
توانمنــدی هــا و فرصــت هــای داخلــی و وحــدت،
شــرایط ســختی کــه تحریــم هــا بــر مــا تحمیــل کــرده
اســت را پشــت ســر بگذاریــم.
بــرای مثــال نیروهــای مســلح بایــد جــدا
از توانمنــدی هــای دفاعــی کــه دارنــد و بــرای
افزایــش آن تــاش مــی کنــد وارد برخــی عرصــه
هــای اقتصــادی مثــل کارهــای عمرانــی یــا حتــی
خودروســازی شــوند.که اخیــرا هــم اعــام آمادگــی
کــرده انــد کــه بــه خودروســازان داخلــی کمــک
کننــد.
معتقــدم در ایــن شــرایط کنــار هــم ایســتادن همــه
نیروهــای سیاســی و نهادهــای نظــام یــک ضــرورت
اجتنــاب ناپذیــر اســت .تندروهــا همیشــه هســتند و
کارشــان هــم تنــدروی اســت .انســان بایــد در چنیــن
شــرایطی بــا عقالنیــت ،منطــق ،خواســتههای
کشــور را از لحــاظ اقتصــادی ،سیاســی و ...ببینــد
و درک کنــد و تــاش کنــد در جهــت رفــع یــا بــرآورده
کــردن آن حرکــت کنــد امــا متاســفانه تندروهــا
همیشــه ســاز مخالــف میزدنــد و همچنــان هــم
میزننــد.
مثــا در ماجــرای تحریــم آقــای ظریــف آنهــم
در چنیــن موقعیــت حساســی همــه بایــد در کنــار
یکدیگــر قــرار بگیرنــد و از وزیرخارجــه حمایتهــای
الزم را بکننــد .باالخــره آقــای ظریــف تالشهــای
شــبانه روزی داشــتند ولــی امــروز از ســوی برخــی
مــورد بیمهــری قــرار میگیرنــد ،لــذا ضــرورت دارد
از وی حمایــت شــود.
همــه بایــد در خدمــت مجموعــه نظــام باشــیم.
نقــاط اشــتراکی را در نظــر داشــته باشــیم و
اختالفــات را کنــار بگذاریــم ،جامعــه ناظــر مــا
سیاســیون هســتند ،رفتارهــای مــارا مــی بیننــد و
رصــد مــی کننــد .اگــر در مســیر مطالبــات و خواســت
آنهــا نباشــید مطمئــن باشــید رویگــردان خواهنــد
شــد.

آنچــه رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس بــه آن
شــهرت دارد «ســکوت» اســت امــا محمدرضــا عــارف
اینروزهــا برخــاف رویکــرد چندســال اخیــرش
قــدری بیشــتر ســخن میگویــد و گاه از وضــع
موجــود انتقــاد هــم میکنــد .او اخیــرا گفتــه اســت
کــه از ائتــاف انتخاباتــی در ســال 94رضایــت نــدارد:
«بــه ائتالفــی کــه در ســال  94انجــام شــد نقــد جــدی
داریــم و آثــار آن ائتــاف را هــر روز در مجلس مشــاهده
میکنیــم .راهبــرد مــا در ســال 94راهبــرد ســلبی
بــود .در برخــی حــوزه هــا در انتخابــات مجلــس دهــم
بــه انــدازه کافــی کاندیــدا نداشــتیم و هــدف ایــن بــود
کــه مجلــس در اختیــار عــده ای تنــدرو قــرار نگیــرد و
بــه همیــن دلیــل ائتــاف کردیــم و نتیجــه آن لیســت
امیــد شــد ...افــرادی در داخــل لیســت امیــد قــرار
گرفتنــد کــه در ظاهــر بــا مــا همراهــی مــی کردنــد ولی
در باطــن بــه گونــه دیگــری رفتــار کردنــد و عــدهای نیز
در مجلــس رو در روی مــا قــرار گرفتنــد .اگربــاز هــم
بــه شــرایط ســال 94برگردیــم احتمــال انجــام ایــن
ائتــاف وجــود دارد» .عــارف بــا ایــن ســخنان بیــش از
آنکــه قصــد داشــته باشــد بــه آسیبشناســی عملکــرد
نامطلــوب فراکســیون امیــد بپــردازد ،ســعی میکنــد
از پذیــرش مســئولیت ناکارآمــدی فراکســیون امیــد
فــرار کنــد و آن را بــر گــردن یــک اســتراتژی نادرســت
یعنــی ائتــاف بینــدازد .امــا او توضیــح نمیدهــد
کــه ائتــاف ســال 94بــا هدایــت چــه کســی انجــام
شــد؟ عــارف در لیســت 30نفــره تهــران در انتخابــات
مجلــس ســر لیســت بــود و تمــام افــرادی کــه ذیــل
نــام او مطــرح بودنــد بــا تاییــد شــخص او و البتــه
ســید محمــد خاتمــی نامشــان در لیســت جــا گرفتــه
بــود و اگــر لیســت مذکــور مــورد پســند او یــا دیگــر
ســران اصالحــات نبــود ،شــاید بهتــر بــود کــه پیــش از
انتخابــات ســابقه افــراد را بررســی و بــا بینش سیاســی
خــود مانــع حضــور آنهــا در لیســت میشــدند امــا
رویکــرد عــارف و همقطارانــش مصــداق ضربالمثــل
«از هــول حلیــم در دیــگ افتــادن» شــد و بــرای آنکــه
در یــک وزنکشــی سیاســی بــا اصولگرایــان پیــروز
شــوند ،هرکســی کــه بیــم رد صالحیتــش نمــیرود
َ
را وارد لیســت کردنــد و بــا یــک «تکــرار» بیپشــتوانه
بخشــی از مــردم کــه طرفــدار جریــان اصالحــات
بودنــد را مجــاب کردنــد کــه بــه ایــن لیســت رای
بدهنــد .در ایــن میــان عــارف ،افــراد حاضــر در

لیســت را مقصــر میدانــد کــه در باطـن طــور دیگــری
رفتــار کردنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تاییــد
او باعــث اغــوای مــردم شــد و اویــی کــه بــه مــردم
توصیــه میکــرد كــه بــه تمــام اعضــای لیســت رای
بدهنــد بایــد بــر شایســتگی افــراد موجــود در لیســت
نظــارت میکــرد زیــرا مــردم وظیفــه باطنشناســی
نامزدهــای لیســت را نداشــتند؛ بنابرایــن اگــر امــروز
عــارف از بطــن نماینــدگان فراکســیون امیــد انتقــاد
میکنــد در درجــه نخســت انتقــاد متوجــه خــود
اوســت و نــه شــخص دیگری.عــارف در بخــش
دیگــری از ســخنانش ضمــن انتقــاد از صداوســیما
میگویــد« :صداوســیما کــه بایــد بــه مفهــوم واقعــی
رســانه ملــی باشــد عمــا در قامــت رقیــب جریــان
اصالحــات عمــل میکنــد و بهجــای آنکــه در شــرایط
ســخت فعلــی بــا دولــت همراهــی کنــد بــا برنامههــای
سفارشــی بــه دنبــال تضعیــف دولــت اســت» .ایــن
ســخنان عــارف در حالــی بیــان شــده اســت کــه
همــه بــه یــاد دارنــد کــه او تــا آخریــن لحظــات
انتخابــات ریاس ـتجمهوری ســال 92بــه نفــع حســن
روحانــی کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق اطالحطلبــان
بــر انتخــاب او تاکیــد داشــتند ،از صحنــه انتخابــات

ایران در برابر تحریمها و تهدیدها واکسینه شده است
رئیس کمیته بینالملل
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
گفت:با توجه به شرایط و ضرورتی که
برای احیای توانمندیهای داخلی داشتیم ،به نظر بنده ایران
به گونهای در برابر مشکالت واکسینه شد و بخش عمدهای از
توانمندیهای داخلی مورد واکاوی قرار گرفت.جلیل رحیمی
جهانآبادی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه
دل بریدن ملت و مسئوالن از بیگانگان باعث جوشیدن کشور از
درون شده است ،گفت :واقعیت این است که در طی سالهای
بعد از انقالب ،روابط ایران با بسیاری از کشورهای بزرگ
جهان به دلیل روحیه استقاللخواهی که ملت ایران داشت و
حوادثی که در خاورمیانه در پی انقالب اسالمی رخ داد ،خراب
شد.نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس افزود :به
دلیل نداشتن روابط خوب ناچار باید به سمت توانمندیهای

امام جمعه مشهد گفت :جناحهای سیاسی قدرتطلب قصد
دارند که کشور و جامعه را دوقطبی کنند ،جریان دیندار یکطرف،
جریان الئیک نیز یکطرف ،تا زمانی که به میدان رقابت سیاسی
میآیند ،جریان الئیک اردوی سیاسی آنها شود.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید احمد علمالهدی روزگذشته در
خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی
ضمن تسلیت شهادت جانگداز و مظلومانه امام پنجم ،امام باقر(ع)،
اظهار کرد :سیره سیاسی ائمه معصومین(ع) در واقع یک راهبرد
عینی و قطعی برای موضعگیریها و حرکتهای سیاسی امروز ما
است .در سیره سیاسی اهل بیت(ع) باید به دو جهت توجه کنیم.
وی افزود :یک جهت موضعگیری دشمنان اهل بیت و ائمه
معصومین در مقابل آنها است که چگونه موضعگیری میکردند زیرا
جریان مقابله و دشمنی امروز با والیت ،تداوم و نتیجه آن جنگها
و مبارزهها با والیت از روز رحلت پیغمبر تا امروز بوده ،یعنی آن
جریانهایی که آن روز با والیت میجنگیدند ،عینا همان جریانهایی
هستند که امروز در داخل یا خارج با والیت میجنگند .از یک نوع و

برخورد با رانتخواران باید بازدارنده باشد

تهدید امنیت غذایی کشور  با خالی شدن روستا از  سکنه مشهود است

داخلی روی میآوردیم و این تهدیدی که طی سالها بر علیه
ایران وجود داشت و با توجه به شرایط و ضرورتی که برای احیای
توانمندیهای داخلی داشتیم ،به نظر بنده ایران به گونهای در
برابر مشکالت واکسینه شد و بخش عمدهای از توانمندیهای
داخلی مورد واکاوی قرار گرفت.رئیس کمیته بین الملل
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت :در حال
حاضر ایران در عرصه استخراج چاههای نفت ،در عرصه ساخت
اسکلههای نفتی ،صادرات نفت ،ساختمانسازی ،سدسازی،
ساخت تجهیزات نظامی و الکترونیک ،دارو و بسیاری از تولیدات
کشاورزی مثل گندم و کاالهای اساسی دیگر قابل قیاس با چند
دهههای گذشته نیست؛ بخش عمده این فشارها بود که باعث
شد به توانمندیهای درونی کشور و نیروهای داخلی توجه
و اعتماد شود و همین توانمندی باعث شده تا فاصله ایران با
بسیاری از کشورهای خاورمیانه بسیار زیاد باشد.

خبر
نمازجمعه

کنــار نمیکشــید و اگــر نامــه محمــد خاتمــی نبــود
بیتردیــد در انتخابــات میمانــد و شــاید در دو
قطبــی شــدن فضــای انتخابــات میــان اصالحطلبــان
شــرایطی ماننــد انتخابــات ریاسـتجمهوری ســال84
ایجــاد میشــد .عــارف میگویــد کــه «رمــز موفقیــت
مــا در دهــه  90انســجام ،وحــدت و همدلــی در درون
جریــان اصالحــات» بــوده اســت و ایــن ســخنان
در حالــی اســت کــه اگــر واقعــا کنارکشــیدن او از
ســر اجبــار خاتمــی نبــود ،بایــد در نامــه انصرافــش
قیــد میکــرد کــه بــه نفــع حســن روحانــی کنــار
میکشــم امــا هیچوقــت عــارف چنیــن موضوعــی را
عنــوان نکــرد .از ســوی دیگــر اگــر عــارف بــه وحــدت
و نــه جایــگاه خــود فکــر میکــرد پــس از روی کار
آمــدن دولــت یازدهــم دعــوت حســن روحانــی بــرای
همــکاری را میپذیرفــت امــا عــارف تصــور میکــرد
کــه شــأنش باالتــر از کارمنــد روحانــی بــودن اســت؛
درصورتــی کــه اگــر عــارف دلســوز جریــان متبــوع
خــود و کشــور بــود ماننــد بســیاری از اصالحطلبــان
ماننــد جهانگیــری ،ظریــف ،ابتــکار و ...در دولــت
حضــور مییافــت و شــاید میتوانســت از پیدایــش
وضــع موجــود جلوگیــری کنــد .عــارف کــه اکنــون

و پیــش از انتخابــات مجلــس دوبــاره بــه فکــر نطــق
کــردن افتــاده اســت؛ نطقهــای میاندســتورش در
مجلــس از ســال 94تــا کنــون بــه تعــداد انگشـتهای
یــک دســت هــم نمیرســد و بــا توجیــه اینکــه
نمیخواهــم حاشیهســاز باشــم بــه راحتــی از کنــار
منافــع ملــی گذشــت و در تمــام مــدت ســکوت کــرد.
عــارف همــواره تصــور میکنــد در فضایــی کــه
محمــد خاتمــی بــا محدودیتهایــی روبــهرو اســت
میتوانــد نقــش رهبــری جریــان اصالحــات را بــازی
کنــد امــا بســیاری از احــزاب مهــم اصالحــات از
جملــه کارگــزاران اصــا او را نماینــده اصالحطلبــان
نمیداننــد و نقدهــای مهمــی بــه او وارد مــی
داننــد .اصــرار ســاالنه عــارف بــر کســب ریاســت
مجلــس نشــاندهنده هميــن روحيــه رياســتطلبی
اوســت؛ بهنحــوی نــگاه او اینطــور القــاء کــرد کــه
تنهــا موضوعــی کــه برایــش اهمیــت دارد ،رســیدن
بــه ریاســت اســت؛ خــواه ریاســتمجلس باشــد یــا
ریاس ـتجمهوری .شــاهد مثــال ایــن موضــوع ســیل
انتقادهایــی بــود کــه در جریــان انتخابــات هیــات
رئیســه اخیــر مجلــس بــه او صــورت گرفــت .بســیاری
بــاور دارنــد کــه اگــر اصالحطلبــان راضــی میشــدند

نماینده مردم در مجلس
دهم بابیان اینکه تامین امنیت
غذایی کشور با خالی شدن
روستاها از سکنه مشهود است،گفت :شرط اساسی
برای ماندگاری روستاییان  ،بها دادن به زنجیره
تکمیلی فرآوری تولید در حوزه کشاورزی است.
حمید گرمابی درباره اهمیت اقتصاد روستایی
در حوزه اشتغال پایدار،گفت :جلوگیری از مهاجرت
روستاییان به شهرها نیازمند برنامه ریزی اشتغال
محور و پایدار است و این در حالی است که بهترین
راهکار برای بهبود وضیعت اقتصاد روستایی ،سرمایه
گذاری در حوزه تولید و اشتغال در روستاهای کشور
است تا به نوعی بتوان از ظرفیت های اقتصادی و
روستایی کشور در جهت توسعه تولید در کشور بهره

گرفت.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه کاهش جمعیت روستاها موقعیت
استراتژیک غذایی کشور را با چالش روبرو میکند
تصریح کرد :استفاده از ظرفیت های داخلی روستاها
با استفاده از مهارت روستاییان بومی راهکاری مولد
برای ایجاد فرصتهای اشتغال مولد است.
گرمابی افزود :توسعه صنایع تبدیلی روستایی در
حوزه تولید و اشتغال راهکاری کارآمد است تا بتوان
اقتصاد روستایی را تقویت کرد و از همین رو برای
ایجاد درآمد زایی در حوزه اقتصاد روستایی می بایست
محصوالت کشاورزی را با نظم صادراتی به کشورهای
خواهان محصوالت ایرانی صادر کرد تا بتوان درآمد
ارزی بهینه اقتصادی برای کشورمان رقم زد.

عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس گفت:
بهترین راه مبارزه با رانت ،اشراف
اطالعاتی و دستگاههای نظارتی بر روی هزار نفر است.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به شکلگیری رانت در جامعه
گفت :رانت را کسانی شکل میدهند و بوجود می آورند که
دسترسی به اطالعات ،سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت
دارند .به عنوان مثال فردی باخبر میشود که مثال  5سال
دیگر آزاد راه یا خیابان اصلی قرار است در نقطه ای ایجاد
شود و چنانچه این اتفاق بیفتد باعث میشود تا زمینهای دو
طرف خیابان که مزروعی است ،با احداث خیابان با ارزشتر
شود و به اقوام خود توصیه میکند که در این منطقه زمین
بخرند در نتیجه به دلیل این رانت اطالعاتی یک شبه میلیاردر
و تریلیاردر میشوند.نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس

علمالهدی:جناحهای سیاسی قدرتطلب به دنبال دوقطبی کردن کشور و جامعه هستند

سنخ بوده و همه عناصر قوی شیطان هستند و فرمانده اصلی در همه
مبارزات ضد والیی دیروز و امروز شیطان بوده است.
علمالهدی ادامه داد :اینکه قرآن میگوید مکر شیطان ضعیف
است زیرا شیطان در مکر خود نوآوری ندارد و کید شیطان تکراری
است .اگر ما دقیقا نوع موضعگیری دشمنان اهل بیت را در آن روز
در برابر ائمه بفهمیم ،از نوع موضعگیری دشمنان والیت اهل بیت
در عرصه استکبار و مزدوری استکبار در داخل به خوبی با خبر

میشویم.امام جمعه مشهد بیان کرد :جهت دوم نوع حرکت اهل بیت
و ائمه معصومین در آن شرایط و کیفیت دفاعشان در برابر توطئههای
دشمن است .از روزی که پیغمبر از دنیا رحلت فرمودند ،جریان
غصب خالفت و والیتستیزی دو شگرد را تا امروز دنبال کرده است.
اول سکوالرسازی سیاست یا سکوالرسازی دیانت بوده و این خود
سکوالرسازی جامعه است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد :یعنی به مردم
بفهمانند مدیریت اجتماعی و اداره اقتصاد و سیاست شما ربطی به
دین شما ندارد .این شگرد اول دشمنان اهل بیت و جریان غصب
خالفت بود زیرا مردم اگر بخواهند سیاست ،مدیریت ،مملکتداری
و اداره کشور خود را از دین و قرآن بگیرند ،به سراغ اهل دین میروند
و آنها که خالفت را غصب کرده بودند ،اهل دین نبودند و سواد دین
نداشتند.
وی اضافه کرد :شگرد دومی که اجرا میکردند این بود آنجایی
که مقام والیت و رهبری امامت تعریض به خالفت داشت و در برابر
حکومت غاصب و جاهل موضع میگرفت ،او را به رقابت سیاسی

کــه بــر ریاســت علــی الریجانــی بــا مســتقلین ائتــاف
کننــد ،مســتلقین هــم بــر نــواب رئیــس بــا امیدیهــا
بــه اجمــاع میرســیدند امــا عــارف بــه دلیــل اصــرارش
بــر کســب ریاســت بــه چنیــن راهبــردی تــن نــداد و
باعــث شــد عــاوه بــر آنکــه خــودش رئیــس مجلــس
نشــود ،علــی مطهــری را هــم از نائبرئیســی مجلــس
بــازدارد .در همــان ایــام غالمحســین کرباســچی در
واکنــش بــه ایــن اتفــاق در توئیتــر خــود نوشــت« :بــه
همــت آقــای عــارف ودوستانشــان ،آقــای مطهــری از
نایــب رئیســی مجلــس حــذف شــد» .بحــث بــر ســر
عملکــرد فراکســیون امیــد بــه ریاســت عــارف آنقــدر
بــاال گرفــت کــه حتــی عطریانفــر در گفتوگویــی
مدعــی شــد کــه محمــد خاتمــی هــم نقدهــای مهمــی
بــه فراکســیون امیــد دارد« :جنــاب آقــای خاتمــی
بــه عنــوان شــخصیت محــوری اصالحــات نقدهــای
منصفانــهای بــه ضعــف عملکــرد فراکســیون امیــد
دارنــد .مــا در اینجــا بحــث شــخصی نمیکنیــم،
هیــچ کــس نبایــد از ایــن انتقــادات ســازنده برداشــت
ناصحیــح داشــته باشــد و آنهــا را نپذیــرد».
در ميــان تمــام نقدهــای سياســی كــه بــه شــخص
عــارف وارد اســت ،اظهــارات فرزنــد او مبنــی بــر
اينكــه مــا دارای ژن خــوب هســتيم ،باعــث شــد تــا
نــگاه عمــوم مــردم نيــز بــه او منفــی شــود .در میــان
حواشــی ایجــاد شــده دربــاره ســخنان فرزنــدش،
عــارف تنهــا کاری کــه کــرد گفــت کــه تمــام ایــن
حواشــی بــرای تخریــب اوســت و حتــی یــک بــار
هــم ســخنان فرزنــدش را محکــوم نکــرد یــا از جانــب
او عذرخواهــی نکــرد .جالــب ایــن اســت کــه عــارف
در میــان تمــام چنیــن انتقادهایــی یــک درصــد هــم
خــودش را مقصــر نمیدانــد و همــواره ســعی میكنــد
كــه مشــكل را بــر گــردن ديگــران بينــدازد .چنانكــه در
ســخنان اخيــر خــود گفتــه اســت« :خــود را درگیــر
حاشــیهها و حاشیهســازها نمیکنیــم و سالهاســت
کــه خــود را آمــاده برخــی تخریبهــا کــردهام و
جالــب اســت کــه برخــی دوســتان بــدون اطــاع در
دام جریانســازی رســانهای رقیــب قــرار میگیرنــد».
آنچــه عــارف تخريــب مــی خوانــد انتقادهایــی اســت
كــه در تمــام اينســالها بــه منــش ايــن شــخصيت
سياســی شــده اســت و او بــه جــای اصــاح روش خود
اكنــون مــی گويــد منتظــر چنيــن تخريبهایــی بــودم؛
ايــن درحالــی اســت كــه بیترديــد اگــر رويكــرد عــارف
مثبــت ارزيابــی میشــد مــردم ،فعــاالن سياســی و
مســئوالن نظــام از او تقديــر مــی كردنــد و متهمكــردن
همــه بــرای رفــع مســئوليت از خــود نــگاه نادرســتی
اســت كــه عــارف همــواره بــه همــراه خــود دارد.

بکشانند و یک طرف رقابت قرار دهند تا مردم بگویند اینها دو جریان
قدرتطلب هستند و با هم رقابت دارند.
علمالهدی بیان کرد :اکنون بیان میکنند که جریان دین یک
جریان و بیدینی یک جریان هستند که برای قدرت در برابر یکدیگر
قرار گرفتهاند و در نتیجه والیت در عرصه رقابت یا شکست بخورد
یا باال بیاید .جناحهای سیاسی قدرتطلب قصد دارند که کشور
و جامعه را دوقطبی کنند ،جریان دیندار یکطرف ،جریان الئیک
نیز یکطرف ،تا زمانی که به میدان رقابت سیاسی میآیند ،جریان
الئیک اردوی سیاسی آنها شود .اگر بنا شد بنده عمامه بهسر که
از حجاب حمایت میکنم یک قطب جامعه باشم ،یک عده عیاش
قطب دیگر میشوند و این همان چیزی است که آنها میخواهند.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد :امروز هرچه در مملکت حرف از
شادی و خوشی جوان ،الابالیگری و بیبندوباری میشنوید ،مربوط
به جریان سیاسی است که میخواهد جامعه را دوقطبی کند .اکنون
آمریکا نیز دو کلمه حرف میزند و بیان میکند که گزینه نظامی روی
میز است ،این حرف اعتراف به شکست در توطئه است.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز

برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

با ما تماس بگیرید0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1 - 0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :

شورای اسالمی ،افزود :به ظاهر که نگاه کنید میبینید رشوه،
اختالس و سوء استفادهای نیست فقط رانت اطالعات و برنامه
است که فرد به آن دسترسی داشته است .این گونه موارد نیز
باید از مصادیق مفاسد ریشهای باشد؛ مثال دیگر این است
که فردی در بانک مرکزی از فضای ارز خبر دارد و می داند سه
ماه دیگر قرار است قیمت ارز باال میرود ،به نزدیکان خود خبر
میدهد برای خرید و فروش طال و یا ارز .همه این موارد یکی
از سه پایه اصلی مفاسد کالن است.وی ادامه داد :زمانی که
فردی در جایگاه مهمی قرار میگیرد به خصوص نمایندگان
مجلس به طور طبیعی از اطالعات باالیی برخوردار می شود
و اگر نظارتی نباشد آن فرد به دنبال کشف و حل مسائل خود
می رود و اینها را در حوزه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی و  ...منتشر میکند و
دخالت می دهد.

سوژه

پای وزیر زن به کابینه باز میشود؟
معاون اول رئیس جمهور گفت که وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش میتواند زن باشد ،البته بستگی به
تصمیم رئیس جمهور دارد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاح
ایستگاه قطار شهری شهید کاوه مشهد در رابطه با زمان
اعالم گزینه نهایی وزیر آموزش و پروش اظهار کرد :گزینه
نهایی وزارت آموزشو پرورش تا دو هفته آینده مشخص
میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد با وجود
مطالبات موجود برای معرفی وزیر زن ،وزیر پیشنهادی این
وزارت زن باشد گفت :وزیر پیشنهادی نهایی میتواند زن
باشد البته بستگی به تصمیم رییسجمهور دارد و اینکه
ایشان کسی را تا زمان مقرر برای معرفی در این رابطه درنظر
دارد یا خیر.
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برنامهپروازيهواپيمايياسمان

نيمسالاول1398

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان نيمسال اول 1398
مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها  :ساعت 17:00 :و 22:10
يكشنبه ها  :ساعت18:30  :
دوشنبه ها   :ساعت 16:20و  22:10ساعت03:40  :
بامداد
سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها  :ساعت 18:3 0 :و 21:45
پنج شنبه ها  :ساعت 13:45 :و 22:10
جمعه ها :ساعت 13:50 :و   22:10و ساعت03:40
بامداد
مشهد -زاهدان :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت17:15 :
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت  20:15   :يكشنبه  
ساعت)19:45 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت 13:10 :يكشنبه ها و
چهار شنبه ها  ساعت 14:30 :ودوشنبه ها ساعت:
  12:20پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت0945  :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 12:25 :و دوشنبه و
پنجشنبه هاساعت11:25 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 18:30 :و سه شنبه ها  
ساعت 21:45  :پنجشنبه ها ساعت    17:45  :
مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها  ساعت  08:45 :
جمعه ها  ساعت1020 :
مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت   19:30 :و
ساعت 22:40  :چهارشنبه ها  ساعت 15:10 :و پنج
شنبه ها  ساعت22:40  :
مشهد   -ساري :چهارشنبه ها  ساعت17:10  :
مشهد  -اردبيل :پنج شنبه ها  ساعت12:55 :

معاون اول رئیس جمهور گفت :الگویی که در
خراسان رضوی اجرایی شده است ،می تواند در بسیاری
از استان های کشور اجرایی شود و نتایج موفقی هم
داشته باشد.اسحاق جهانگیری در نشست مشترک
شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در
محل تاالر شهر مشهد برگزار شد ،سالروز شهادت امام
محمد باقر(ع) را تسلیت گفت و اظهار کرد :آقای رزم
حسینی همواره ایده های نو ارائه می کنند و حرف
های جدیدی می زنند .خوشختانه الگوی مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی در استان کرمان آثار بسیار خوبی
داشته است و منطقه ای مانند قلعه گنج پیشرفت و
توسعه قابل توجهی پیدا کرد.وی افزود :الگوی مثلث
توسعه اقتصادی فرهنگی با جدیت بیشتری توسط آقای
رزم حسینی در خراسان رضوی اجرایی شده و مسئولیت
توسعه این استان برعهده فعاالن و بنگاه های اقتصادی
گذاشته شده است.معاون اول رئیس جمهور با بیان
اینکه بنگاه های اقتصادی باید به مسئولیت اجتماعی
خود هم عمل کنند ،تصریح کرد :فضای کسب و کار
استان خراسان رضوی شرایط خوبی دارد اما باید بیش
از پیش حمایت شود؛ در این راستا حمایت ائمه جمعه
و دستگاه قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی در ادامه گفت :ایران با شرایط ویژه ای رو به روست
که می تواند برای کشور محدودیت های بسیاری ایجاد
کند؛ آمریکایی ها در ابتدای آغاز فشارهای اقتصادی
انتظار داشتند که اقتصاد کشورمان در مدت چند ماه از
هم بپاشد.جهانگیری خاطرنشان کرد :آن چیزی که می
توانست توطئه آمریکا را با شکست مواجه کند ،همدلی
و اتحاد ملی در داخل کشور است تا مردم ببینند که
همه در برابر فشارهای آمریکا همدل و همزبان هستند.
این اتفاق خوشخبتانه رخ داده است و همه زیر چتر
هدایت های رهبری معظم انقالب متحد شدند و به رغم
گذشت یک سال از اعمال تحریم های آمریکا ،توانستیم
در برابر فشارهای اقتصادی ایستادگی کنیم.وی گفت:
حتما شرایط امروز کشور با شرایط در سال گذشته قابل
مقایسه نیست و در این راستا باید با مردم همدردی کرده
و از آنان عذرخواهی کنیم اما باید توجه داشت که با
وجود اعمال فشارهای اقتصادی ،اقتصاد کشورمان از
هم فرو نپاشید و برخالف انتظار دشمن ،مردم به آینده
اقتصاد امیدوار شده اند .جهانگیری با بیان اینکه تمرکز
آمریکا از یک سمت بر روی بودجه دولت و از سوی دیگر
بر روی درآمدهای نفتی بوده است ،افزود :ما امروز در
شرایط سختی به لحاظ بودجه ای قرار گرفته ایم؛ در
الیحه بودجه امسال پیش بینی شده است که  150هزار
میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت حاصل شود؛ با

اینکه آمریکایی ها نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر
برسانند اما در این زمینه مشکالتی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی به معنای تاب آوری
یک کشور در برابر فشارهای اقتصادی خارجی است.
رهبر معظم انقالب همواره تاکید کرده اند که باید کار
کرد تا اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها با تالطم مواجه
نشود.معاون اول رئیس جمهور گفت :آمریکایی ها پس
از مشاهده اقتدار کشورمان در حوزه سیاسی ،ثبات
اقتصادی و اتحاد و همدلی داخلی این پیام را دریافت
کردند که باید به دنبال مذاکره و گفتوگو با جمهوری
اسالمی باشند .وی ادامه داد :ما مسیری که برای اداره
اقتصاد کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی
اقتصاد با تکیه بر ظرفیت های داخلی در پیش گرفته
ایم را باید ادامه دهیم اما طبیعی است که مسئوالن
سیاسی کشور هم باید مسیر خود را در پیش بگیرند؛
می خواهد نتیجه داشته باشد یا خیر.جهانگیری با بیان
اینکه نسبت به مسائل استان خراسان رضوی حساس
هستیم ،تصریح کرد :همه باید برای حل مشکالت این
استان دست به دست هم بدهیم .حاشیه شهر مشهد با
یک میلیون و  200هزار نفر جمعیت با مشکالت عدیده
ای است و باید در راستای حل این مشکل گام برداریم.
وی از طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به عنوان
یک طرح موفق یاد کرد و گفت :الگویی که در خراسان
رضوی اجرایی شده است ،می تواند در بسیاری از استان
های کشور اجرایی شود و نتایج موفقی هم داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :برای اجرای پروژه
قطاربرقی مشهد-تهران به دنبال استفاده از فاینانس
خارجی بودیم و قراردادی هم در این زمینه امضا شد اما
متاسفانه به نتیجه نرسید با این حال از هرگونه پیشنهادی
برای پیشبرد این پروژه استقبال می کنیم.معاون اول

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد :شاید نیازمند
این باشیم که برای اداره کشور یک مدل جدید مدیریتی
تدوین کنیم تا هر کسی که مسئولیتی برعهده می گیرد،
در برابر مردم پاسخگو باشد و تحقق این مهم نیازمند
اصالح قانون اساسی است.
yyمشی مدیریتی استان در حوزه سیاسی میانه روی است
استاندار خراسان رضوی گفت :مشی مدیریتی
استان در حوزه سیاسی میانه روی است و معتقدیم همه
دوست داران انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی
باید در این راستا گام بردارند.علیرضا رزمحسینی در
ادامه این نشست ،اظهار کرد :حاشیه نشینی همواره به
عنوان یکی از دغدغه های اساسی مقام معظم رهبری
و ریاست جمهوری مطرح بوده است لذا برای رفع این
مشکل ،برنامه ریزی های الزم برای ایجاد  66دفتر
تسهیل گری در حاشیه شهر مشهد انجام گرفته است.
وی افزود :در حوزه سیاسی ،مشی مدیریت استان ،میانه
روی است چرا که چنین رویکردی را مطابق سیره امام
علی(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) می دانیم و معقتدیم
که همه دوست داران انقالب و نظام مقدس جمهوری
اسالمی باید در این راستا گام بردارند .استاندار خراسان
رضوی با بیان اینکه به عنوان نماینده نظام مدافع حق
و حقوق مردم هستیم ،تاکید کرد :همواره تالش کرده
ایم که گفتوگو و تعامل در تمامی فعالیت ها مدنظر
قرار داشته باشد و برای تامین امنیت استان هم برنامه
ریزی های ویژه ای انجام گرفته است که باید از اعضای
شورای تامین تقدیر و تشکر کرد.وی تصریح کرد :با توجه
به نزدیک شدن ایام انتخابات مجلس شورای اسالمی
تمام تالش ما بر این است که شرایط الزم را برای برگزاری
هرچه باشکوه تر انتخابات و مشارکت پرشور مردم فراهم
کنیم.

yyرفعبسیاریازمشکالتنیازمندافزایشاختیارات
استاندارخراسانرضویاست
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت:
برای رفع بسیاری از مشکالت باید اختیارات استاندار
خراسان رضوی افزایش یابد و تقاضا داریم که معاون
اول رئیس جمهور با هدف تمرکززدایی از پایتخت عنایت
ویژه ای به این موضوع داشته باشد.حسین مقصودی
در بخش دیگر نشست مشترک شورای اداری و ستاد
اقتصاد مقاومتی استان ،اظهار کرد :درخواست داریم
که تفاهم نامه سال گذشته با موضوع اختصاص 100
میلیارد تومان بهکمیته امداد امام خمینی(ره) برای
توانمندسازی مددجویان اجرایی شود .وی با بیان اینکه
حجم سپرده های بانکی در استان خراسان رضوی
به حدود  93هزار میلیارد تومان می رسد ،افزود :چرا
نسبت به تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به مدیران
استانی اقدام نمی شود تا تولیدکننده و صنعتگر
ما برای دریافت یک وام با رقم اندک مجبور نباشد
بهپایتخت برود.سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان
رضوی تصریح کرد :با وجود اینکه خراسان رضوی از
نظر وسعت ،استانی بزرگ محسوب میشود و جمعیت
باالیی دارد ،اما تنها  5درصد بودجه کشور را داراست و
برای اصالح اعتبارات باید اقدام ویژه ای صورت گیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی هم در
ادامه این نشست گفت :یکی از مهمترین الزامات تحقق
سیاست های اقتصاد مقاومتی همکاری و همگامی
همه ارکان حاکمیت است و در این زمینه انتظار می
رود که اختیارات الزم به استان ها واگذار شود .حجت
االسالم نصرالله پژمان فر افزود :علت تمرکز مسئولیت
ها ،اختیارات و مسائل مالی در تهران باید مشخص
شده و با ارزیابی شرایط موجود ،در راستای تمرکززدایی
و تفویض اختیارات به مسئوالن استانی گام برداشته
شود.وی تصریح کرد :مردم حق دارند که از نحوه هزینه
کرد مالیات پرداختی اطالع پیدا کنند اما اکنون در این
زمینه شفافیت الزم وجود ندارد .شهردار مشهد هم در
این نشست گفت :مدیریت شهری مشهد به عنوان
اولین معین اقتصاد مقاومتی در قالب الگوی مثلث
توسعه اقتصادی فرهنگی ،مسئولیت توسعه شهرستان
مشهد را در  ۶ماه گذشته برعهده گرفته و تمام توان و
امکانات خود را در اختیار الگوی مثلث قرار داده است.
محمدرضا کالیی افزود :به عنوان مسئول دستگاهی
که تمام توان خود را در اختیار الگو قرار داده است ،باور
داریم که الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی می
تواند توفیقات بسیاری داشته باشد اما باید سطح تعامل و
همکاری دستگاهه های اجرایی افزایش یابد.

خبر

جهانگیری در دیدار تولیت آستان قدس رضوی
مطرحکرد

همکاری دولت و آستان قدس رضوی
برای توسعه استان

معـــاون اول رییـــس جمهـــور بـــر همـــکاری و
هماهنگـــی دولـــت بـــا آســـتان قـــدس رضـــوی
بـــه منظـــور توســـعه اســـتان خراســـان رضـــوی و
خدمـــت بـــه زائـــران و مجـــاوران امـــام رضـــا (ع)
تأکیـــد کـــرد.
اســـحاق جهانگیـــری در دیـــدار بـــا تولیـــت
آســـتان قـــدس رضـــوی بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط
سیاس ــی ،اقتص ــادی و اجتماع ــی کش ــور اظه ــار
ک ــرد :ام ــروز دش ــمنان ای ــران از تحق ــق رویاه ــای
خـــود مبنـــی بـــر ســـقوط نظـــام جمهـــوری
اســـامی مأیـــوس شـــده انـــد.
معـــاون اول رییـــس جمهـــور تأکیـــد کـــرد:
منط ــق و سیاس ــت م ــا در رواب ــط بی ــن الملل ــی،
گف ــت و گ ــو و احت ــرام و مناف ــع متقاب ــل اس ــت و
ب ــر ای ــن اس ــاس ای ــران زی ــر ب ــار زور و فش ــارهای
نادرســـت نخواهـــد رفـــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکالت موجـــود در
اســـتان خراســـان رضـــوی مبنـــی بـــر بیـــکاری و
آس ــیب ه ــای ناش ــی از حاش ــیه نش ــینی ،ضم ــن
تأکی ــد ب ــر ریش ــه یاب ــی دقی ــق مش ــکالت ،اب ــراز
امیـــدواری کـــرد :مســـئوالن اســـتان بـــا کمـــک
هم ــه نهاده ــا بتوانن ــد ب ــه تدری ــج دغدغ ــه ه ــا را
برطـــرف کننـــد.
جهانگی ــری وج ــود مضج ــع ش ــریف حض ــرت
ام ــام رض ــا (ع) را مای ــه برک ــت ب ــرای م ــردم ای ــران
بوی ــژه اهال ــی خراس ــان رض ــوی دانس ــت و اب ــراز
امیـــدواری کـــرد :بـــا درایـــت حجـــت االســـام
مـــروی در مدیریـــت آســـتان قـــدس رضـــوی
خدم ــت رس ــانی ب ــه م ــردم و زای ــران ام ــام رئ ــوف
هـــر روز بیشـــتر شـــود.
وی اف ــزود :دول ــت در کن ــار مدیری ــت آس ــتان
قـــدس رضـــوی اســـت و ایـــن هماهنگـــی و
همـــکاری بـــا قـــدرت تـــر از گذشـــته ادامـــه
خواهـــد داشـــت.
تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی نیـــز در
ایـــن دیـــدار بـــا بیـــان دیـــدگاه هـــا و دغدغـــه
هـــای خـــود پیرامـــون مســـایل روز اســـتان،
ضـــرورت خدمـــت رســـانی بـــه مـــردم را یـــادآور
شد.
حجـــت االســـام مـــروی عملکـــرد دولـــت در
همـــکاری بـــا ایـــن نهـــاد را مطلـــوب دانســـت و
ب ــر هماهنگ ــی بیش ــتر ب ــه منظ ــور رف ــع دغدغ ــه
ه ــای م ــردم تأکی ــد ک ــرد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر
اعتراف سارقان تیزدست به  ۵۰فقره سرقت در
خیابانهایمشهد

گزارش قاپ زنی های خیابانی توسط 4جوان موتورسوار که زاغ
سیاه طعمه های خود را چوب می زذند و در یک لحظه ،کیف دستی
یا گوشی های تلفن همراه آ نان را می ربودند پلیس را بر آن داشت به
طور ویژه وارد عمل شود و طرح تشدید مقابله با سرقت های خیابانی
در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری  ۲سارق حرفه ای خبر
داد که تاکنون به  ۵۰فقره سرقتهای خیابانی اعتراف کرده اند .به
گزارش صبح امروز «اکبر آقا بیگی» با اعالم این خبر افزود :مرحله
دیگری از طرح تشدید مقابله با سرقتهای خیابانی در دستور کار
کالنتری آبکوه مشهد قرار گرفت.فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد:
ماموران انتظامی با بررسی صحنه سرقت های اعالم شده به پلیس
۱۱۰به سرنخهایی دست یافتند که روند پیگیری پرونده برای چهره
زنی شناسایی و دستگیری متهمان را سرعت می بخشید .وی خاطر
نشان کرد :تیمهای دایره تجسس کالنتری آبکوه در این عملیات
ضربتی روز گذشته به سرنشینان  ۲دستگاه موتورسیکلت مظنون و
با توجه به شباهتهایی که این افراد با عامالن سرقتها داشتند و از
طرفی بررسی مشخصات پالک یکی از موتورسیکلتها که نشان می
دادسرقتی است به آنان دستور ایست دادند.سرهنگ آقا بیگی گفت:
دو متهم موتورسوار بدون توجه به دستور ایست با سرعت زیاد از صحنه
متواری و عملیات تعقیب و گریز در یکی از پر تردد ترین معابر شهری
مشهد آغاز شد.وی عنوان کرد :ماموران انتظامی با رعایت مالحظات
الزم و استفاده از قانون بکارگیری سالح  ،با تیراندازی هوایی متهمان
را زمین گیر و دستگیر کردند ،اما  ۲متهم که با موتورسیکلت پالک
مخدوش بودند متواری شدند .سرهنگ آقا بیگی گفت ۲ :متهم ۱۹
و ۲۴ساله در برابرشواهد و ادله موجود راهی جز بیان حقیقت ندیدند
و در اعترافات خود بیان داشتند قبل از انجام سرقتها مشروبات
الکلی و یا مواد مخدر مصرف می کردندو برابر آنچه به یاد می آورند
از فروردین ماه امسال تا کنون مرتكب  ۵۰فقره سرقتهای خیابانی
 ،گوشی و کیف قاپی  ،سرقت موتورسیکلت و قطعات خودروهای
سواری در مناطق مختلف شهر مشهد شده اند .وی با اشاره به این
مطلب که با دستورات مقام قضایی  ،تحقیقات گسترده از متهمان تا
زمان دستگیری  ۲همدست فراری و کشف دیگر اقدامات مجرمانه آنان
ادامه دارد گفت:نقش خانواده در پیشگیری از وقوع اینگونه تهدیدات
و آسیب ها بسیار مهم است چرا که نظارت بر رفت و آمدها و دوستان
فرزندان می تواند در کاهش جرایم و آسیب ها موثر باشد.
از سوی دیگر توصیه پلیس این است که شهروندان عزیز هوشیاری
و مراقبت بیشتری از وسایل همراه خود در خیابان ها و معابر داشته و به
نکات مراقبتی و بازدارنده از سرقت ها توجه کنند.

یادداشت
پیش بینی درست ،پیشگیری آ گاهانه

yyسرهنگ علی نبوی
yyرئیس مرکز  اطالع رسانی پلیس خراسان رضوی
در بررسی آسیب شناسانه جرایم با موضوع مهمی مواجه
هستیم و آ ن اینکه در شکل گیری یک آسیب و ناهنجاری که
به وقوع جرم و بزه می انجامد عواملی دست به دست هم می
دهند که شناخت درست علل و ریشه یابی دقیق آن بسیار
مهم و ضروری است .در مثلث سرقت های خیابانی 3زاویه
وجود دارد.
عامل سرقت ،طعمه سرقت و شاهد سرقت.
عامل سرقت کیست ؟ .چرا در واکاوی این سرقت هامی
بینم بیشتر متهمان جوان های کم سن و سال هستند ؟.
خانواده این افراد چگونه در تربیت و فرزند پروری ،نقش آ
فرینی کرده اند؟.آ یا آ نها نظار ت و کنترل درستی در محیطی
سرشار از رفاقت و صمیمیت در کانون خانواده داشته اند ؟.در
پاسخ به این سوال باید بگوئیم این خانواده ها در کنترل و
مراقبت از فرزندان خود یا سخت گیری می کنند و یا سهل
گیری کرده و به نقش خود نتوانسته اند عمل کنند .اما
زاویه دوم ،طعمه هایی هستند که بی توجه به توصیه ها و
هشدارهای آ گاهی دهنده پلیس به راحتی در دسترس
عامالن سرقت هستند .زاویه سوم این مثلث شاهدان و
تماشاچیانی هستند که یا به چشم می بینند و یا از فضای
رسانه استفاده می کنند.آ نها نیز نیازمند هوشیاری هستند
تا نه از این طرف بوم بیفتند و نه از آن سوی بوم یعنی نه
قبح این آسیب برای شان از بین برود و نه خود بی توجه بوده
و فکر کنند زرنگ تر از آ ن هستند که طعمه این آ سیب ها
شوند .و نکته پایانی محیط مثلث است که برای پاکسازی آ ن
باید از ظرفیت های اجتماعی ،فرهنگی  ،آموزشی،اقتصادی
و خانوادگی استفاده کنیم و بی هیچ تردیدی رسانه ،پلیس
،دستگاه قضایی و یکایک افراد اجتماع در این پاالیش نقش
دارند .ما باید با آ گاهی و شناخت و هوشیاری در پیشگیری
هوشمندانه از این نوع آسیب ها پیشگام باشیم و نقش خود
را به خوبی ایفا کنیم.
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صبح امروز بررسی میکند:

مشروباتالکلیوموادمخدر،چاشنیقاپزنیهایسریالی

سرویساجتماعی

خانمـــی بـــا مراجعـــه بـــه کالنتـــری اظهـــار نمـــود کـــه ســـوار بـــر
خـــودرو در پشـــت چـــراغ قرمـــز متوقـــف بـــوده اســـت کـــه راکبیـــن
یـــک دســـتگاه موتورســـیکلت در عقـــب خـــودروی او را بـــاز کـــرده و
اق ــدام ب ــه س ــرقت کی ــف ح ــاوی تلف ــن هم ــراه ،م ــدارک ،طالج ــات و
 ...از صندلـــی عقـــب خـــودرو نمـــوده ومتـــواری گردیدهانـــد.
ب ــر اس ــاس ای ــن ش ــکایت ،پرون ــدهای تش ــکیل ش ــد و در گام اول
گوش ــی مس ــروقه ردیاب ــی و دارن ــده آن شناس ــایی و دس ــتگیر ش ــد.
وی در تحقیقـــات گفـــت گوشـــی را در یکـــی از شـــهرکهای حومـــه
ش ــهر از یک ــی از دوس ــتان س ــابقهدار خ ــود خری ــداری نم ــوده ک ــه در
ح ــال حاض ــر مت ــواری و مجه ــول الم ــکان اس ــت .پ ــس از چن ــد روز
ب ــا برداش ــت و مق ــداری پ ــول از حس ــاب بانک ــی ش ــاکی ،ب ــا اس ــتفاده
از ترفندهـــای کارآگاهـــی ،دریافـــت کننـــده پـــول کـــه همـــان فـــرد
س ــابقه دار ب ــود توس ــط مأم ــوران آگاه ــی شناس ــایی و دس ــتگیر ش ــد.
yyچرایی وقوع قاپزنی
رئیـــس اداره مشـــارکت و آمـــوزش همگانـــی پلیـــس خراســـان
رضـــوی در خصـــوص چرایـــی وقـــوع قاپزنـــی گفت:حمـــل
غیرض ــروری وج ــوه نق ــد ب ــاال ،طالج ــات ی ــا م ــدارک و اس ــناد مه ــم
و ب ــا ارزش و ب ــی احتیاط ــی در حم ــل ام ــوال از دالی ــل وق ــوع ای ــن
اتفـــاق اســـت.
بـــه گزارش'صبـــح امـــروز' ســـرهنگ کیـــوان ســـعادتی افـــزود:
تـــردد در مکانهـــای خلـــوت همـــراه بـــا وجـــوه نقـــد فـــراوان بـــا
ام ــوال ب ــاارزش و در دس ــترس ق ــرار دادن کی ــف دس ــتی زی ــور آالت
و س ــایر ام ــوال قیمت ــی و نی ــز ق ــرار دادن کی ــف م ــدارک در خ ــودروی
بـــدون سرنشـــین و فریـــب خـــوردن توســـط ســـارقین میتوانـــد نیـــز
احتمـــال وقـــوع ســـرقت و قاپزنـــی را افزایـــش دهـــد.
yyحفظ جان مهمتر از حفظ مال
وی تصری ــح ک ــرد :اگ ــر س ــارقان ب ــا توس ــل ب ــه زور کیفت ــان را از
دس ــتتان کش ــیدند .آن را ره ــا کنی ــد ت ــا م ــورد حمل ــه ش ــدیدتر ق ــرار
نگیری ــد ی ــا ب ــه دنب ــال آن کش ــیده نش ــوید.
س ــرهنگ س ــعادتی اظه ــار ک ــرد :ه ــرگاه کارت ــان ب ــا شناس ــنامه و
گذرنام ــه ،س ــند من ــزل ی ــا ه ــر م ــدرک دیگ ــری ب ــه پای ــان رس ــید آن
را از كی ــف دس ــتی خ ــود خ ــارج ک ــرده ودر ج ــای ام ــن نگ ــه داری ــد.
وی بی ــان ک ــرد :در تلف ــن همراه،لپتاپ،کی ــف دس ــتی ی ــا درون
خـــودروی خـــود از نگهـــداری فایلهـــا و اســـناد خصوصـــی نظیـــر
عکسهـــای شـــخصی ،فیلمهـــای خانوادگی،نامههـــای شـــخصی و
ه ــر مدرک ــی ک ــه اف ــراد بتوانن ــد از آن علی ــه ش ــما اس ــتفاده و اق ــدام
ب ــه اخ ــاذی کنن ــد بپرهیزی ــد.
ســـرهنگ ســـعادتی عنـــوان کـــرد :از همـــراه داشـــتن پـــول و
طالج ــات و س ــایر ام ــوال قیمت ــی ب ــه می ــزان زی ــاد و در م ــوارد غی ــر
ضـــروری خـــودداری کنیـــد.
وی تبیی ــن ک ــرد :ب ــرای خری ــد ی ــا انج ــام عملی ــات بانک ــی س ــعی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002143مورخ  98/04/12هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا علی ئی فرزند عبدالصمد نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  105/2مترمربع از پالک شماره  443فرعی از  238اصلی واقع در اراضی
سروستان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای علی حیدری محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/05/02تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

کنیـــد بـــه جـــای حمـــل پـــول از کارتهـــای عابربانـــک اســـتفاده
کنید.ســـرهنگ ســـعادتی ابـــراز کـــرد :بـــرای جابـــه جایـــی پـــول،
حت ــی االم ــکان از چکه ــای بی ــن بانک ــی ی ــا حوال ــه ج ــات تلفن ــی
و اینترنتـــی اســـتفاده نماییـــد.
yyرعایت موارد ایمنی به هنگام حمل وجه نقد
ریی ــس اداره مش ــارکت و آم ــوزش همگان ــی پلی ــس توضی ــح داد:
تـــا حـــد امـــکان همـــه پولهـــا و اســـناد خـــود را در کیـــف دســـتی
خ ــود نگذاری ــد و در ص ــورت ب ــه هم ــراه داش ــتن کارت عاب ــر بان ــک،
از نوشـــتن رمـــز عبـــور در کنـــار آن خـــودداری نماییـــد و نیـــز از
نگه ــداری رم ــز کارت در محل ــی نزدی ــک ب ــه آن در کی ــف ی ــا جی ــب
خ ــود و حت ــی در گوش ــی موبایلت ــان ب ــا اس ــم مش ــخص خ ــودداری
کنی ــد.
yyامنیت رمز عابر بانک
وی ادامـــه داد :رمـــز کارت
عابربانـــک خـــود را اعـــداد قابـــل
حـــدس و ســـاده نظيـــر' شـــماره
شناســـامه،تاریخ تولـــد و غیـــره'
قـــرار ندهیـــد.
ســـرهنگ ســـعادتی اعـــام
ک ــرد :در رس ــتوران ،کی ــف خ ــود
را پشـــت صندلـــی یـــا در محلـــی
دورچشـــم خـــود نگذاریـــد.
ســـرهنگ ســـعادتی گفـــت:
کســـانی کـــه بـــه دلیـــل ماهیـــت
شغلش ــان مجب ــور ب ــه حم ــل پ ــول
يـــا امـــوال بـــا ارزش هســـتند،
نظیـــر طـــا فروشـــی کیفـــی ،الزم
اس ــت م ــوارد ایمن ــی ذک ــر ش ــده را
ب ــا دق ــت بیش ــتری رعای ــت کنن ــد.
وی ادامـــه داد :مراقـــب افـــراد
ناشناس ــی ک ــه ب ــه بهان ــه پرس ــیدن
ادرس ی ــا ه ــر س ــوال دیگ ــری ،ی ــا
هش ــدار درب ــاره کثی ــف ش ــدن
لباســـتان بـــه شـــما
نزدیـــک مـــی
شـــو ند .

باشـــید.
س ــرهنگ س ــعادتی بی ــان ک ــرد :ممک ــن اس ــت ای ــن اف ــراد قص ــد
س ــرگرم ک ــردن ش ــما را داش ــته باش ــند ت ــا کیف،زی ــوراالت ب ــه وی ــژه
دســـتبند و گردنبنـــد یـــا هـــر وســـیله قیمتـــی دیگـــری را از شـــما
ســـرقت کننـــد.
وی ابـــراز کـــرد :بعضـــی از ســـارقان بـــا کثیـــف کـــردن کـــت یـــا
کاپش ــنتان ،ش ــمارا در درآوردن آن ترغی ــب ک ــرده و ب ــه مح ــض اینک ــه
آن را درآوریـــد آن را ازدســـت شـــما میقاپنـــد.
س ــرهنگ س ــعادتی تصری ــح ک ــرد :بعض ــی از اف ــراد حت ــی ب ــا س ــر
و وض ــع مناس ــب ب ــه بهان ــه اینک ــه کی ــف پولش ــان ب ــه س ــرقت رفت ــه
از ش ــما تقاض ــای کم ــک ک ــرده و هنگام ــی ک ــه ب ــه قص ــد کی ــف
پولتـــان را در میآوریـــد آن را میقاپنـــد.
yyمراقبت از تلفن همراه در معابر عمومی
وی بیـــان کـــرد :از وصـــل کـــردن
تلفـــن همـــراه خـــود بـــر روی
کمربنـــد وآویختـــن آن بـــه
گـــردن و بـــه طـــور کلـــی قـــرار
دادن آن در معـــرض دیـــد
بپرهیزیـــد.
رئیـــس اداره مشـــارکت و
آمـــوزش همگانـــی پلیـــس
تاکیـــد کـــرد :بـــه هنـــگام
اســـتفاده از تلفـــن همـــراه
گوشـــی را بـــه ســـمت پیـــادهرو
و ی ــا دی ــوار نگ ــه داش ــته و پ ــس
از اتمـــام کار خـــود بـــا تلفـــن
هم ــراه آن را داخ ــل کی ــف و ی ــا
جیـــب قـــرار دهیـــد.
yyمراقبت به هنگام انجام
معامالت
وی عنـــوان کـــرد :در
سیســـتم بانکـــی جدیـــد ،بـــه
دلیـــل ارائـــه شـــماره انتظـــار
ب ــه مش ــتریان نی ــازی ب ــه
تشـــکیل مقابـــل
گیشـــه ها
نبـــوده

پـــس اگـــر فـــردی در صـــورت خالـــی بـــودن صندلیهـــای انتظـــار
کنـــار شـــما در پشـــت گیشـــه ایســـتاد و هنـــگام دریافـــت وجـــوه
نقـــد ،شـــمارا تحـــت نظـــر داشـــت کامـــا هشـــیار بـــوده و احتیـــاط
بیشتـــری را هنـــگام خـــروج از بانـــک بـــه عمـــل آوریـــد.
yyمراقبت از اموال در خودروی شخصی
س ــرهنگ س ــعادتی مط ــرح ک ــرد :اگ ــر کی ــف دس ــتی خ ــود را روی
صندلـــی کنـــار راننـــده و یـــا عقـــب خـــودرو میگذاریـــد شیشـــهها
را ب ــاال بکش ــید و از قف ــل ب ــودن دربه ــای خ ــودرو مطمع ــن ش ــوید
و در خودروه ــای جدی ــد هن ــگام ب ــاز ش ــدن یک ــی از دربه ــا باق ــی
دربهـــا نیـــز بـــاز میشـــوند پـــس مراقـــب باشـــید کـــه دربهـــا را
مج ــدد قف ــل نمایی ــد.
وی اشـــاره کـــرد :در صورتـــی کـــه اقـــدام بـــه پیـــادهروی کـــرده
حتیالمقـــدور از قســـمت پیـــادهرو اســـتفاده کـــرده و اگـــر بـــه هـــر
دلیلـــی مجبوریـــد در قســـمت ســـوارهرو حرکـــت کنیـــد در خـــاف
جه ــت حرک ــت خودروه ــا راه رفت ــه ت ــا دی ــد کاف ــی نس ــبت ب ــه وس ــایل
نقلیـــهای ک بـــه شـــما نزدیـــک میشـــوند داشـــته باشـــید.
yyعدم نگهداری اموال در منظر عموم
س ــرهنگ س ــعادتی گف ــت :از ق ــرار دادن پ ــول و طالج ــات و س ــایر
ام ــوال قیمت ــی در مع ــرض دی ــد هم ــگان بپرهیزی ــد و از حم ــل پ ــول
نق ــد ب ــدون پوش ــش و حفاظ ــت مناس ــب ب ــه ط ــور مث ــال ق ــرار دادن
آن در کیســـههای نایلونـــی مخصوصـــا هنـــگام خـــروج از مراکـــز
مال ــی نظی ــر بانک،صراف ــی و  ...خ ــودداری کنی ــد.
وی مطـــرح کـــرد :پـــول خـــود را در جلـــوی دیـــد همـــگان
نشـــمرده و در معابـــر عمومـــی زیـــورآالت خـــود بهویـــژه دســـتبند و
گردنبندتـــان را در معـــرض دیـــد قـــرار ندهیـــد.
yyتوصیههای پلیس به هنگام وقوع کیف قاپی
ســـرهنگ ســـعادتی توضیـــح داد :در هنـــگام وقـــوع ســـرقت
ابتـــدای بـــه عمـــل خونســـردی خـــود را حفـــظ کـــرده و جزئیـــان
س ــرقت از جمل ــه مش ــخصات موت ــور س ــیکلت و راکبی ــن آن ب ــه وی ــژه
ن ــوع و رن ــگ پوش ــاک و همچنی ــن چه ــره ،م ــو و ه ــم چنی ــن جه ــت
حرکـــت آنـــان را بـــه خاطـــر بســـپارید.
وی ادامـــه داد :بـــا پلیـــس  ۱۱۰تمـــاس گرفتـــه و خودتـــان بـــه
کالنت ــری مراجع ــه نک ــرده و منتظ ــر حض ــور پلی ــس در م ــکان وق ــوع
ســـرقت بمانیـــد و اگـــر دســـتهکلید و ســـوییچ داخـــل کیـــف ســـرقت
ش ــده وج ــود داش ــت،فورا ف ــرد مطمعن ــی را ک ــه ب ــه محل ــی ک ــه کلی ــد
متعل ــق ب ــه انج ــا ب ــوده بفرس ــتید.
ســـرهنگ ســـعادتی عنـــوان کـــرد :اگـــر فـــرد مطمعنـــی در
دس ــترس نب ــود ب ــا اط ــاع ب ــه پلی ــس خودت ــان ب ــه مح ــل مراجع ــه
کنی ــد و اگ ــر داخ ــل کی ــف س ــرقتی کارت عاب ــر بان ــک داش ــتید ف ــورا
ب ــرای باط ــل ک ــردن آن ب ــه بان ــک مراجع ــه کنی ــد و هرگون ــه اطالع ــات
مرتبـــط بـــا ســـرقت و محتویـــات کیـــف خـــود را در اختیـــار مامـــوران
بگذاریـــد.

کار مشترک مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان رضوی و صبح امروز
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002422مورخ  98/04/31هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علی شورابی فرزند محمدحسین نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  233/5مترمربع از پالک شماره  64اصلی واقع در مزرعه و قنات سیف اباد
بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای صفرعلی قاینی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/05/02تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مفقودی

کارت هوشمند راننده به شماره  1841330مربوط به حسن حقدادی فرزند احمدرضا به شماره ملی
 6509873291مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

دفترچه ثبت ساعت پلیس راه و کارت هوشمند راننده به شماره  3145451مربوط به مهدی مرد خدای رود معجنی
و کارت هوشمند به شماره  2330687ماشین مینی بوس سیستم ایویکو مدل  78به شماره پالک  659ع  47ایران
 32شماره موتور  450749و شماره شاسی  001363مربوط به اشرف قوی دل بایگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

سامانه پیامکی
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8
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در گفتگو با پیمان صباغ ،کارگردان و نویسنده تئاتر مطرح شد؛

تئاتریهابزرگترینسانسورچیهاهستند

خبر
چهاردهمین نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره
عکس خیام در مشهد

نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره بینالمللی
عکس خیام در مشهد برگزار میشود.مشهد چهاردهمین
شهر میزبان نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره بین
المللی عکس خیام است .پیش از این نمایشگاه جشنواره
ششمین عکس خیام در شهرهای تهران ،کرج ،قم،
ایالم ،همدان (دو نمایشگاه) ،اراک ،اردبیل ،قونیه ترکیه،
بیلبائو اسپانیا ،سبزوار ،نیشابور و خیخون اسپانیا برگزار
شده است.این نمایشگاه جمعه  ۱۸مرداد افتتاح شده
و تا  ۲۳مرداد  ۹۸در مشهد ،چهارراه بی سیم ،خیابان
جهاد  ۳پالک  ۱۹گالری گلستانه میزبان عالقهمندان
است.نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره بین
المللی عکس خیام با همکاری موسسه تحقیقات و
مطالعات عکاسی آبگینه ،البراتوار نیلیا و گالری گلستانه
برگزار می شود.تور نمایشگاهی آثار برگزیده ششمین
جشنواره عکس خیام همانند دوره های پیشین جشنواره
در شهرهای مختلف ایران و چندین کشور برپا خواهد
شد.مراسم پایانی و اهدای جوایز ششمین دوره جشنواره
بین المللی عکس خیام با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان زیباسازی شهر تهران ،معاونت فرهنگی
اجتماعی شهرداری تهران ،فرهنگستان هنر و موسسه
صبا دی ماه  ۹۷با حضور چهرههایی چون «ریکاردو
بوسی» ،رییس فدراسیون جهانی هنر عکاسی (فیاپ)
پ از بلژیک؛
از ایتالیا؛ «فردی ون گیلبرگن» ،معاون فیا 
محمدجواد حقشناس ،رییس کمیسیون فرهنگی شورای
شهر تهران؛ هادی مظفری ،مدیرکل هنرهای تجسمی
وزارت ارشاد؛ حجتاالسالم سیدعلی حسینی ،مدیرکل
دفتر امور مجلس وزارت ارشاد و نمایندگان سفارتخانههای
چند کشور از جمله اسپانیا ،هند ،مجارستان و… برگزار
شد.جشنواره بینالمللی عکس خیام با هدف ارتقای
سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان ایران
و جهان و نیز به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام،
توسط نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی
در ایران (فیاپ) یعنی کلوپ عکس فوکوس – وابسته
به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» – برگزار
میشود.

پیکر یک شهید مدافع حرم در مشهد تشییع
شد

پیکر شهید مدافع حرم "سید ناظر حسین موسوی"
پس از نماز جمعه در حرم مطهر رضوی تشییع شد.
پیکر این شهید که از رزمندگان مدافع حرم لشکر
فاطمیون می باشد پس از تشییع در رواق امام خمینی
(ره) تا صحن آزادی حرم منور رضوی در گلزار بهشت
رضا (ع) مشهد به خاک سپرده شد.این شهید  ۴۱ساله
هشتم مرداد ماه جاری در منطقه عملیاتی بوکمال سوریه
به دست عوامل تکفیری به شهادت رسید.
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کیوان صباغ ،از فعالین حوزه تئاتر در مشهد است که در
زمینه کارگردانی ،نویسندگی و بازیگری سابقه چشمگیری
داشته و از همان بیست سالگی و شروع فعالیت حرفهای
در سال  ، 87همیشه سرشار از ایده و خالقیت بودهاست.
هنرهای نمایشی که به نحوی با او در ارتباط بوده همیشه از
استقبال خوبی برخوردار شده و این روزها نمایش "ویترین"
به نویسندگی او و کارگردانی سعید صادقی در چهاردهمین
دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی در تبریز ،تنها نماینده
مشهد بود که توانست پنج جایزه اصلی را به خود اختصاص
دهد .به گفته صباغ مشهد قریب به شش سال است که قطب
دوم تئاتر کشور است و همیشه کارهای تولیدی مشهد در
جشنوارهها رتبه آورده و بعد از تهران بیشترین جذب مخاطب
را چه در تعدد آثار اجرا شده و چه در تعداد مخاطب و جذب
جامعه به سوی تماشای تئاتر داشتهاست .به بهانه نمایش
"ویترین" و حضور این کار در جشنواره تئاتر رضوی با او به
گفتگوییدوستانهپرداختیم.
yyبهنظرشمانمایشنامههایخارجیوغیربومیموفقترندیا
نمایشنامههایبومیواستانی؟
قطعا نمایشنامههای بومی موفقتر هستند چرا که هر
جغرافیایی مسائل ،مشکالت و مختصات مخصوص به
خودش را دارد .پایه ،اساس و فونداسیون یک اثر نمایشی
نمایشنامه است که خوشبختانه ما در مشهد ،برخالف خیلی
از استانها ضعف نویسنده نداریم و اگر نویسندگان این حوزه
کمی فعالیت و حضور خود را در عرصه تئاتر بیشتر کنند،
میتوانیم بدون نیاز به هر نویسندهای خارج از این استان ،در
راستای تامین نمایشنامه خودکفا شویم و تمامی تئاترهایی که
در طول سال در مشهد اجرا میشود را تامین کنیم.
yyحضورسلبریتیهادرتئاترچقدردرجذبمخاطبموثر
است؟
حضور سلبریتیها صرفا برای جذب مخاطب نیست.
همانطوری که مخاطبان به واسطه حضور بازیگران اصلی در
سینما به تماشای فیلم مینشینند ،در تئاتر هم غالبا همین
اتفاق میافتد.در این سالها بیشترین تعداد حضور بازیگران
چهره در تئاتر مشهد ،در نمایشهای من بوده و همانطور که
میدانید خانم بهاره رهنما ،آزاده صمدی ،نسرین مقانلو و...
در کارهای من حضور داشتند .اما نکته قابل توجه این است
که ما از بازیگرانی که صرفا برای تلویزیون یا سینما کار کنند
استفاده نمیکنیم و از سلبریتیهای تئاتری برای حضور در
کارها دعوت میکنیم .به طور مثال خانم رهنما در رابطه با
تئاتر کتاب نوشته است و در این زمینه بسیار فعال است .و
به همین جهت اگر این موضوع تنها به دلیل جذب مخاطب
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بود قطعا میشد از هنرمندان مطرح تر یا برندتر استفاده کرد.
yyفعالیتدرزمینهتئاتربرایهنرمندانتوجیحاقتصادیدارد؟
در کارهای هنری صرفه اقتصادی از یک زمانی به بعد
ایجاد میشود .تعدادی از تئاترهایی که درحال حاضر اجرا
میشوند تهیهکننده ندارد و تمام تیم با انگیزه و بخاطر دل
خودشان کار میکنند و افراد ،به دنبال کسب منافع شخصی
نیستند و اتفاقا تئاترهای خوبی را هم ارائه میدهند .اما به
مرور زمان این مسیر ادامه پیدا کرده و روند بهتری در راستای
توجیح اقتصادی پیدا میکند.
yyحضور تهیه کننده ها چقدر در ارائه بهتر یک اثر موثر است؟
در سالهای اخیر حضور تهیهکنندهها در تئاتر بیشتر
شده و به واسطه ورود آنها کارها بیشتر دیده میشوند .حضور
آنها باعث میشود که به اندازهای خیال کارگردان و سایر
عوامل از لحاظ تامین هزینهها و همچنین تهیه ملزومات دکور
و لباس و ...راحت باشد و راندمان کار به شکل بهتری پیش
برود .البته که اگر تهیهکننده صرفا از ُبعد تجاری و عاری از
هنر و تکنیکهای هنری به اثر نگاه کند و نظر خود را غالب
کند ،خوب نیست و به کار لطمه وارد میکند .هرچند تابهحال
چنین اتفاقی نیفتاده اما خب همه مسائل در هر حوزهای
نسبی است.
yyخطقرمزهایتئاتر  مشهدفراترازبقیهشهرهایکشوراست؟
خطوط قرمز هنری در همه جای ایران یکسان است و ما
هم مستثنی نیستیم .به واسطه قرار گرفتن در مشهد به عنوان
شهر مذهبی و مقدس ،طبیعتا نسبت به شهرها و استانهای
دیگر حساسیتهای بیشتری داریم و اسم آن را سختگیری
نمیگذاریم و حساسیتها را درک میکنیم .ما بچههای تئاتر
مشهد از بزرگترین سانسورچیها هستیم و خودمان ،خود
را سانسور میکنیم و به اصول پایبندیم و مسائل را رعایت
میکنیم.
yyآیا سالنهای نمایش مشهد برای حجم آثار ارائه شده کافی
است؟

ظرفیت اجرای تئاتر مشهد خیلی بیشتر از تعداد سالنها
است و یکی از مشکالت و معضالت جدی ما ،کمبود فضاهای
نمایشی و سالن و علی-الخصوص سالن استاندارد است .اکثر
سالنهای فعلی چه به لحاظ بلک باکس و چه سایر امکانات
استاندارد نیست و خیلی از نمایشها را نمیتوان در آنها اجرا
کرد .به طور کل تعدد سالنها خیلی کم است و مثال یک گروه
نمایشی باید هفت هشت ماه منتظر بماند و در این فاصله
حتی گاهی گروه از هم میپاشد  .فلذا بزرگترین معضل فعلی
سالن است که البته ممکن است با سالنی که شهرداری قرار
است تحویل دهد این مشکل تا حدودی برطرف شود.
yyدکور و ...در ارائه یک اثر چقدراهمیت دارد؟
تئاتر متشکل از همه عناصر صحنه است از حرکات
بازیگران گرفته تا طراحی صحنه و گریم و نور و لباس.
مجموعه این عناصر تئاتر را تشکیل میدهد و اهمیت هر
کدام در جایگاه خودش کمتر از عناصر دیگر نیست و مجموع
این عناصر ،در کنار هم یک تئاتر خوب را تشکیل میدهند .
البته که بعضی نمایشها هستند که مبتنی بر چیز خاصی
نیستند .بهطور مثال تئاتری داریم به نام "تئاتر بیچیز" که در
آن نه گریم ،نه دکور و نه لباس داریم .بعضی دیگر از نمایشها
به دلیل تنگناهای مالی یا شکل و شیوه اجرایی مد نظر
کارگردان ،دکور یا لباس خاص و گریم خاصی ندارد و البته
که الزامی برای اینکه همه عناصر در همه شیوههای اجرایی
و همه نمایشها باشد نیست و ممکن است در یک نمایش
بعضی عناصر پررنگ تر و بعضی عناصر کمرنگتر باشد و این
نسبی است .
yyبهنظرشمابرایموفقیتدرکارتئاترتحصیالتآکادمیک
مهمتر است یا  تجربه و استعداد؟
بدون شک هر دو .اما قبلتر از آن و در درجه اول داشتن
استعداد ضروریست .در ادامه تحصیالت آکادمیک و تجربه
درکنار هم میتواند هنرمند را رشد دهد و هیچکدام به تنهایی
متضمن موفقیت و پیشرفت نیست .چرا که کسانی را داریم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/4 )2145

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002521مورخ  98/05/05هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم طاهره عالفیانی فرزند محمدابراهیم
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  31/62مترمربع از پالک  68فرعی از  48اصلی واقع در اراضی باغنو
بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی طاهره ،حبیبه و صاحب الزمان شهرت همگی عالفیانی
محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل رذا 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  98/05/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*********************************************

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002145مورخ  98/04/14هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای هادی نوکاریزی فرزند
احمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  100/91مترمربع از پالک شماره  99فرعی از  9اصلی
واقع در اراضی گذره ده کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدعلی
صفاری مقدم محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و
محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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
 98/05/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002516مورخ  98/05/05هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علی فضلی
فرزند محمداسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  200مترمربع از پالک  235اصلی واقع
در اراضی زینل بیک بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدصادق زراعتی محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در
شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/05/19تاریخ
انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/5 )2477

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/3 )2475

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/6 )2513

 511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2516

****************************************

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره 139860306005002475و  139860306005002476مورخ 98/05/03
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد
محمدحسنی فرزند علی اکبر و خانم نصرت لگزیان فرزند محمداسماعیل هر کدام نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  155/83مترمربع از پالک شماره  573فرعی از  235اصلی واقع در اراضی زینل بیک
بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی خانم زهره و منیره شهرت هردو راسخی محرز گردیده
است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین
نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و
در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا
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  98/05/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002477مورخ  98/05/03هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای قربانعلی پیرانی فرزند
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر بنا به مساحت  237/70مترمربع از پالک  30فرعی از
 15اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش  5حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم
پیرانی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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
 98/05/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002513مورخ  98/05/05هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای مهدی زرگرانی فرزند
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  117/55مترمربع از پالک شماره  9فرعی از 233
اصلی واقع در اراضی سیان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای صفرعلی کندو
(توفیقی) محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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
 98/05/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

جاکتابی
« جزء از کل»

که به لحاظ تحصیالت آکادمیک در جایگاه باالیی قرار دارند
اما در عمل موفق نیستند و درست برعکس کسانی که تجربه
دارند اما تحصیالت آکادمیک ،دانش و علم کافی را ندارند
yyسطح درک مخاطب و استقبال از تئاترها را چطور ارزیابی
میکنید؟
ما در مشهد صرفا نمایشهای تجاری ،آزاد و جنگ نداریم.
مخاطب ناخوداگاه برای تئاتر دیدن پرورش میبیند .چراکه
ابتدا جذب جنگ و نمایشهای آزاد نشدهاست و بعد به
تماشای تئاتر بنشیند .این مسئله باعث شده که مخاطب
مشهد بسیار فهیم باشد و از هرکاری استقبال نکند و گزینشی
و با علم به تماشا بنشیند.
yyشخصا چه ژانری را در تئاتر میپسندید ؟
برخالف اینکه بیشتر کارهای تولیدی من کمدی هستند
اما شخصا درام و تراژدی را میپسندم و اگر خودم بخواهم
کاری را برای دیدن انتخاب کنم طبیعتا درام است و قطعا
کمدینخواهدبود.
yyبینبازیگری،کارگردانیونویسندگیکدامرابیشتردوست
دارید و دغدغه شماست؟
ی است .پس از آن نویسندگی
عالقه اول من قطعا کارگردان 
هم از اولویتهای دغدغهمندی من است و در نهایت بازیگری
قرار دارد .البته شاید تنها بنا بر صرفه اقتصادی بازیگری را
قبول کنم که معموال این کار را انجام نمیدهم.
yyازمیزانهمکاریدستگاههایمربوطهبگویید؟
خوشبختانه شورای نظارت با تئاتریها کنار میآید.
ارشاد هم سختگیری آنچنانی نمیکند و طبق ضوابط و
در چهاچوب قوانین رفتار میکند .تا چند سال پیش حوزه
هنری در زمینه تولید فعالیت بیشتری داشتند اما درحال
حاضر پویایی و تولید سالهای قبل را ندارد و تنها تئاتر را
حمایتمیکنند.
yyاز برنامههای آتی خود بگوئید؟
به امید خدا بعد از محرم تئاتر ویترین و بعد از ماه صفر
نمایش بیخردان را به روی صحنه میبریم.
yyو حرف آخر؟
امیدوارم تئاتر مشهد به جایی برسد که اکثر مشهدیها
این کاال را در سبد فرهنگی خود بگذارند .طبق آمار و نسبت
به جمعیت مشهد ،تنها دو دهم درصد مردم تئاتر میبینند .به
لحاظ تعداد تماشاچی ،در زمینه فیلم و سینما ،مشهد بعد از
تهران و در رتبه دوم است .امیدواریم به همان نسبت مردم به
تماشای تئاتر نیز بیایند .از همه مسئولین ،ارگانهای زیربط و
نظارتی خواهش میکنم که به فراگیری این هنر کمک کنند.
چرا که مطالبه مردم مشهد هنر است .ما در شهری زندگی
میکنیم که نباید از هنرها محروم باشیم .ضمن اینکه مردم
در حال حاضر بیش از قبل به تئاتر رو آوردند و از آن حمایت
میکنند و ما میتوانیم آن را با حمایت مسئولین گسترش
دهیم.

"جزء از کل" اولین رمان استیو تولتز با ترجمه پیمان
خاکسار کتابی ست که این هفته به معرفی آن می پردازم .این
کتاب در سال  ۲۰۰۸منتشر شد و به عنوان یکی از بزرگ ترین
رمان های تاریخ استرالیا ،در سطح جهان محبوبیت بسیار
زیادی دارد.
ی شنوید
کتاب اینطور آغاز می شود" :هیچ وقت نم 
ی اش را از دست
ورزشکاری در حادث ه ای فجیع ،حس بویای 
بدهد .اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان
ها بدهد ،که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آیند ه مان
نخورد ،مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست
بدهد ،فیلسوف عقلش ،نقاش چشمش ،آهنگساز گوشش و
ی ام را از دست دادم"...
آشپز زبانش را .درس من؟ من آزاد 
با این پاراگراف زیبا وارد داستانی می شویم که راوی هایش
پدر و پسری به نام مارتین و جسپر دین هستند .داستان را
جسپر درحالیکه در زندان به سر می برد آغاز می کند و از
پدرش و روش تربیت عجیب و غریبش می گوید و اینکه چطور
روزی در مدرسه متوجه می شود عموی جنایتکار به نام تری
دین دارد که بسیار معروف است! با کشف این راز خانوادگی،
پدر قصه ی زندگی خودش و برادرش را از بچگی آغاز می کند
اینکه چطور برادر ورزشکارش تبدیل به یک جنایتکار محبوب
می شود و...
تولتز یک لحظه مخاطبش را راحت نمی گذارد و مدام او
را با دیدگاه های فلسفی اش نسبت به مرگ ،زندگی ،عشق،
خانواده ،جنایت و ...به تفکر وا می دارد و با ماجرایی تازه
غافلگیرش می کند و نمی گذارد این رمان طوالنی برای لحظه
ای از دست مخاطبش زمین گذاشته شود .در پایان جمله ی
زیبای دیگری از بیشمار جمله های ناب این کتاب می آورم:
چیزى که نمىفهمیدم این بود که مردم تفکر نمىکنن ،تکرار
مىکنن .تحلیل نمىکنن ،نشخوار مىکنن .هضم نمىکنن،
کپىمىکنن...

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/7 )2520

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002520مورخ  98/05/05هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای عبدالعلی قربانی فرزند حسن نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  335/55مترمربع از پالک شماره  6فرعی از  36اصلی واقع در اراضی
بوجخکی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم مخدره دهنوی محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/05/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************

 511/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی برابر رای شماره  139860306021000231هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم مریم حسینی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه  5729کد ملی  0659733586صادره از کاشمر
فرزنددر یک باب ساختمان به مساحت  76/66مترمربع قسمتی از از پالک 8اصلی واقع در خراسان رضوی بخش
 4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای علی نعیمی ورثع فاطمه نعیمی محرز گردیده است .لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول98/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/6/3 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
*********************************************

 511/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2146

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005002146مورخ  98/04/14هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حاتم حاتمی راد فرزند عباسعلی نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  140/70مترمربع از پالک شماره  4فرعی از  9اصلی واقع در اراضی گذرده
کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدعلی رجبی محرز گردیده است.لذا
بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه
این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/05/02تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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اخبار
راننده اتوبوس مشهدی دالرهای گمشده
زائر عراقی را به صاحبش رساند

کارشناس اداره روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی
مشهد گفت :روز گذشته اتوبوسران مشهدی مبلغ
یکهزار و  ۵۰۰دالر را به صاحب اصلیاش که یک
زائر عراقی بود ،بازگرداند
مهدی پوراکبر در گفتوگو با خبرنگار فارس در
مشهد اظهار داشت :روز گذشته اتوبوسران امانتدار
خط  ۱۰از شرکت سیر طوس ماندگار ،مبلغ یک هزار
و  ۵۰۰دالر را به صاحب اصلیاش که یک زائر عراقی
بود ،بازگرداند.
وی خاطرنشان کرد :این اقدام زیبا توسط همکار
خوب ما آقای محمد حسن رمضانی انجام شد.
معاون شهردار مشهد خبر داد:

بهره برداری از ایستگاه های الندشت و
کوهسنگی در شهریور

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت
فنی و عمران شهرداری مشهد گفت :ایستگاه های
الندشت و کوهسنگی خط دو قطارشهری مشهد تا
پایان شهریوربه بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش صبح امروز ،خلیل ا ...کاظمی افزود:
طول خط دو قطارشهری در مجموع  14.5کیلومتر
است که در  3فاز اجرا و به بهره برداری رسیده است.
وی اضافه کرد :ابتدا فاز اول به طول  8کیلومتراز
انتهای بولوار طبرسی شمالی تا میدان شهدا به بهره
برداری رسید و فاز دوم نیز به طول  1.4کیلومتر
از شهدا تا میدان شریعتی بهره برداری گردید؛
امروز نیز شاهد افتتاح فاز سوم خط  2قطارشهری
از میدان شریعتی تا میدان شهید کاوه به طول 4
کیلومتر بودیم.
وی تصریح کرد :با بهره برداری از فاز سوم خط
 2در مجموع با  13ایستگاه و هزینه  3300میلیارد
تومان شمال مشهد به جنوب مشهد در بولوار پیروزی
متصل شد.
کاظمی به احداث دپوی خط دو قطارشهری
مشهد در مجاورت شهرک سالمت نیز اشاره کرد و
ادامه داد :در نظر داریم در این محل پایانه اتوبوس و
پارکینگی با ظرفیت حدود  3000هزار خودرو ایجاد
کنیم که نقشه های آن در حال طراحی است.

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

Vol.3.No.515 August.10.2019

شنبه 19مرداد ماه -1398سال سوم -شماره515

معاون اول رئیس جمهور از اقدامات شهردار مشهد تمجید کرد:

خط2درایستگاهپایان،خط4درایستگاهآغاز
معاون اول رییس جمهور گفت :شهردار مشهد
جوانی پرتالش است که با تیزهوشی توانست سال
گذشته  4400میلیارد تومان از طلب های شهرداری را از
دولت با بدهی شهرداری به بانکها تهاتر کند؛ این شیوه
را قبول داریم و به بانکها اعالم کرده ایم با شهرداری
مشهد همکاری داشته باشند.
به گزارش صبح امروز ،اسحاق جهانگیری روز گذشته
در مراسم افتتاح رسمی ادامه مسیر خط دو قطارشهری
از میدا شریعتی تا ایستگاه شهید کاوه (پیروزی) و آغاز
عملیات اجرایی خط  4قطارشهری مشهد که با حضور
استاندار خراسان رضوی ،شهردار مشهد ،رئیس و
جمعی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مشهد در
مجلس برگزار شد ،با بیان این مطلب افزود :شهردار
مشهد اعالم کرده است که امسال  7500میلیارد تومان
طرح و پروژه در مشهد اجرا می شود که این حجم پروژه
خوشحال کننده و قابل تقدیر است.
yyانتشار  700میلیارد اوراق در سال گذشته
وی با بیان این که شهردار مشهد پرتالش ،شورای
شهر و استاندار خراسان رضوی نیز پیگیرهستند ،اظهار
کرد :امیدواریم همان طور که سال قبل توانستید 700
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطارشهری منتشر
کنید ،امسال نیز بتوانید  600میلیارد تومان دیگر را
محقق کنید و در این مسیر دولت نیز از شهرداری مشهد
حمایت خواهد کرد.
جهانگیری اضافه کرد :کالنشهر مشهد بعد از تهران،
بزرگترین کالنشهر کشور است که به دالیل متعدد
فرهنگی ،مذهبی و سیاسی می تواند الگویی برای
مدیریت جمهوری اسالمی باشد.
وی با تاکید بر اینکه توجه به مسائل شهری
باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد ،تصریح
کرد :خوشحال هستیم که مدیریت شهری و شورای
شهر مشهد به این موضوع توجه ویژه داشته و
دستورالعمل های مناسبی را در این راستا تعریف کرده
است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد :مسائل مربوط به
شهرها تنها موضوعات زیرساختی و شهری نیست بلکه
باید به انسان محوری و امنیت ،رفاه و آرامش مردم نیز
توجه شود.
yyمسائل کالن شهرها همه به هم ربط دارند
وی گفت :اکنون ترافیک ،حمل ونقل عمومی
و مسائل زیست محیطی از کلیدی ترین مسائل

کالنشهرها هستند که همه به هم ربط دارند.
وی با اشاره به این موضوع که وقت مردم ساعت ها
در ترافیک تلف می شود ،افزود :این در حالی است که
ثانیه ها تعیین کننده هستند لذا باید راهکاری برای رفع
مشکل ترافیک و محیط زیست در نظر گرفت.جهانگیری
اضافه کرد :موفق ترین تجربیات شهرها در این مسیر
ایجاد خطوط مترو و قطارشهری بوده که در این حوزه
سال ها عقب هستیم.
yyتوسعه مترو در مناطق حومه ای کالن شهرها دستور
کار دولت
معاون اول رییس جمهور ادامه داد :روزانه ده ها هزار
خودرو از حومه شهرهای تهران ،مشهد و شیراز به شهر
وارد می شوند که با توسعه مترو در این مناطق می توان
ورود بخش زیادی از این تعداد خودرو را به شهر کاهش
داد.
وی افزود :یکی از اولویت های دولت یازدهم و
دوازدهم در حوزه حمل و نقل ،توسعه خطوط ریلی در
کالنشهرها است و در کنار آن معتقدیم که باید تمام
شهرها با راه آهن به هم متصل شوند که در این راستا
امسال  5مرکز استان از طریق ریلی به هم وصل شدند.
وی با اشاره به اینکه سعی کرده ایم از اعتبارات بخش راه
آهن کم نکنیم و تکنولوژی های جدید را مورد استفاده
قرار دهیم ،اظهار کرد :در همین راستا قرارداد احداث
قطار سریع السیر تهران ،قم و اصفهان را به ارزش حدود
 6میلیارد دالر با چینی ها منعقد و در کنار آن قرارداد
اجرای پروژه قطاربرقی مشهد –تهران نیز با چینی ها در
حال انجام است.جهانگیری افزود :در حال حاضر نیز
اجرای خطوط قطارشهری در مراکز جمعیتی حومه شهر
تهران و  9کالنشهر از جمله مشهد در دستور کار دولت
قرار دارد.

 270yyکیلومتر درکالن شهرها از جمله مشهد در حال
اجراست
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اکنون 318
کیلومتر خطوط قطارشهری در ایران از جمله مشهد اجرا
شده است ،تصریح کرد :در کنار این  270کیلومتر دیگر
خطوط مترویی در کالنشهر ها از جمله مشهد در حال
اجرا است.
وی ادامه داد :برای اجرای خطوط قطار شهری
تاکنون  13هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر
شده که پرداخت  50درصد از آن بر عهده دولت است؛
 7500میلیارد تومان دیگر نیز در ردیف های دیگر بودجه
به این امر اختصاص داده شده است.
وی گفت :شهردار مشهد به عنوان مدیری خوش
فکر در شرایط کنونی کشور که آمریکا می خواست با
اعمال تحریم های شدید نگذارد کاری انجام شود،
 7500میلیارد تومان پروژه در نظر گرفته است که این
موضوع چشمگیر و قابل تقدیر است.خط  4برای منطقه
ای کم برخوردار و پرجمعیت
معاون اول رییس جمهور افزود :شهردار مشهد
جوانی پرتالش و پر انرژی است که می خواهد اجرای
خط  4قطارشهری مشهد را در منطقه ای کم برخوردار و
پرجمعیت آغاز کند که امیدواریم با همت شورای شهر،
استانداری و دولت این اقدام انجام شود و در این مسیر از
این پروژه حمایت کرده و از سازمان شهرداریها و دهیاری
ها نیز می خواهیم کمک کند تا هر چه سریعتر خط سه
قطارشهری مشهد برای استفاده مردم آماده شود.
yyبهره برداری از فاز اول خط  3در سال 1400
هم چنین شهردار مشهد با اشاره به اینکه امروز مسیر
 4.5کیلومتری خط دو از میدان شریعتی تا ایستگاه
شهید کاوه به بهره برداری رسید ،گفت :به دنبال آن

هستیم تا فاز اول خط  3قطارشهری مشهد از میدان
فردوسی تا پایانه مسافربری امام رضا (ع) را تا سال
 1400به بهره برداری برسانیم.
محمدرضا کالئی افزود :در مجموع  83کیلومتر
خطوط قطارشهری برای مشهد تعریف شده که اکنون با
بهره برداری از  4.5کیلومتر دیگر از خط دو نیمی از این
میزان اجرا شده است.
yyارتباط شمال و جنوب مشهد با قطار شهری
وی با بیان اینکه اکنون ارتباط شمال و جنوب شهر
از طریق قطارشهری برقرار شد ،اظهار کرد :یک سال
و نیم پیش وعده دادیم ادامه خط دو قطارشهری را تا
ایستگاه پایانی تیرماه به بهره برداری برسانیم که به این
وعده عمل کردیم.
کالئی اضافه کرد :بهره برداری از  3.5کیلومتراز
ادامه خط دو از این جهت اهمیت دارد که این کار در
شرایط تحریم و تالطم بازار ارز و با تالش همکارنم در
مدیریت شهری ،هماهنگی و کمک همه دستگاه ها از
جمله پیمانکار ،استانداری و نمایندگان مجلس انجام
شد که این موضوع می تواند الگویی برای سایر شهرها
باشد.
yyهزینه کرد  3300میلیارد تومان برای خط 2
شهردار مشهد با اشاره به اینکه اجرای خط دو 3300
میلیارد تومان هزینه داشته است ،تصریح کرد :به دنبال
این هستیم که فاز اول خط سه قطارشهری مشهد را نیز
که تاثیر زیادی بر ترافیک هسته مرکزی شهر دارد نیز تا
سال  1400اجرا کنیم که در این مسیر به حمایت های
دولت ،استانداری و سایر دستگاه ها نیاز داریم.وی با
اشاره به اینکه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
تاکنون به اجرای خطوط قطارشهری مشهد کمک کرده
اند ،اظهار کرد :انتظار داریم این کمک ها بیشتر شده
و پیمانکار نیز در این مسیر بداند که عزم ما و مدیریت
استان این است که تحت هر شرایطی فاز اول خط سه
قطار شهری را تا  1400آماده بهره برداری کند.
هم چنین استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه
سرمایه بزرگ اجتماعی مشهد وجود حضرت رضا(ع)
است ،گفت :به همین دلیل مشهد باید در کشور نمونه
باشد .علیرضا رزم حسینی امروز افزود :با وجود امام
همام و رئوف شایسته نیست در مشهد درگیری سیاسی
باشد و همه ارکان حکومت باید برای خدمت به مردم با
هم همراه و هماهنگ باشند.
وی اضافه کرد :به برکت امام رضا (ع) و با حمایت
های دولت ،نماینده ولی فقیه ،ائمه جمعه و نیروهای
انتظامی و نظامی و سایر دستگاه ها نیت کرده ایم تا
برای شیفتگان این امام همام که به مشهد می آیند هر
کاری که می توانیم انجام دهیم.

در شهر
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خبر
در هفتمین جلسه از سلسله نشست های گفتمان
توسعه شهری مطرح شد:

لزوم نگرش نوین به ضوابط بلندمرتبه
سازی در کالنشهرها

هفتمین جلسه از سلسله نشست های گفتمان
توسعه شهری با موضوع «بلندمرتبه سازی در شهر
مشهد ،بایدها و نبایدها» در شورای شهر مشهد برگزار
شد.
محمدهادی مهدینیا ،رئیس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورا در این نشست با بیان اینکه در سابقه
مشهد مخالفان و موافقان بسیاری همیشه موضوعات
مربوط به بلندمرتبه سازی را به چالش کشیده اند،
گفت :یکی از معضالتی که امروز بلندمرتبه سازی را در
مشهد تبدیل به تابو کرده ،نحوه ساخت و ساز ساختمان
های بلند در بافت پیرامون حرم است ،فرم ساخت
بناهای بافت ثامن به نحوی است که اجازه تصویرسازی
اصولی و تصمیم گیری منطقی را از ما گرفته است.
محمدهادی مهدی نیا با تاکید بر این نکته که
ساختمان های بلند اطراف حرم رضوی به لحاظ فرم
و نما هیچ سنخیتی با آنچه هویت و شخصیت فضای
پیرامون این مکان مذهبی است ندارد افزود :این
مهم باعث شده هم طرح نوسازی ثامن و هم مفهوم
بلندمرتبه سازی در مشهد ضربه بخورد.وی ادامه داد:
این ادله باعث شده امروز نه بتوانیم به خوبی از محاسن
بلندمرتبه سازی دفاع کنیم و نه امکان سخن گفتن
اصولی از مضرات آن مهیاست.مهدی نیا خاطرنشان
کرد :در موضوع بلندمرتبه سازی عالوه برآنکه باید
بتوانیم به مکان یابی و نقطه بهینه اجرای آن بپردازیم
بایست فکری برای بازطراحی فرم ،نما و حجم بنا
های بلند شهر بکنیم تا از سنخیت الزم در این شهر
برخوردار بوده و بوم گرایی نزدیک به شهر مشهد در آن
رعایت شود.هم چنین مشهودی ،از پیشکسوتان حوزه
مطالعات شهرسازی کشور در این نشس به بایدها و
نبایدهای بلندمرتبه سازی در کالنشهرها پرداخت.هم
چنین اکبر دیسفانی از متخصصان این حوزه با ارائه
یک تحقیق جامع از مکان یابی برای بلند مرتبه سازی
در شهرهای مختلف دنیا به این نتیجه رسید که یکی از
الگوهای مکان یابی برای بلند مرتبه سازی نگاه توسعه
حمل و نقل محور است و در ادمه گفت :یکی از نقاط
مهم و حیاتی برای جانمایی بناهای بلند مرتبه در شهر
های مختلف دنیا در مجاورت ایستگاه های مترو یا
مراکز جامع شبکه حمل و نقلی است.وی افزود :برخی
ارتفاعات شهر ها که چشم اندازهای زیبایی از طبیعت
و شهر در آنها در اختیار است و یا در مجاورت رودخانه
ها ،باغ ها و جنگل ها یا در هر نقطه ای که چشم انداز
خاصی از شهر و طبیعت را در اختیار میگذارد از جمله
بهترین نقاط بلند مرتبه سازی تلقی می شود.
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بازیکن سابق پرسپولیس در تور یحیی؛

سروشرفیعیبهشهرخودروپیوست

میدان
نتایج تیم فوتبال نوجوانان باید فرصتی
برای بهتر شدن باشد

هافبک فصل گذشته پرسپولیس با قراردادی ۲
ساله شاگرد یحیی گلمحمدی شد.
با نظر مساعد یحیی گلمحمدی ،سروش رفیعی،
بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس به صورت
رسمی قرار داد خود را با باشگاه شهر خودرو به امضا
رساند .رفیعی با وجود پیشنهادهای مختلفی که از
تیمهای داخلی و خارجی داشت ،با حضور در دفتر
باشگاه شهر خودرو ،با عقد قراردادی  ۲ساله به این
تیم پیوست.
سروش رفیعی از جمله بازیکنان پرسپولیس
بود که در  ۲دوره مختلف حضور در این تیم ،به ۲
قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جام حذفی
دست یافت.
باشگاه شهر خودرو در شرایطی سروش رفیعی
را به خدمت گرفت که این بازیکن به طرز عجیبی از
پرسپولیس کنار گذاشته شد و با تراکتور هم به توافق
نرسید .سروش عالقه داشت در یک فضای آرام و
بیحاشیه کار کند و از اینرو شهر خودرو را انتخاب
کرد.
پیش از رفیعی ،رحمتی ،محمدیمهر ،باقری،
فرامرزی ،خراسانی ،منادی و فرجی از جمله
بازیکنانی بودند که در فصل نقل و انتقاالت به
شهرخودرو پیوستهبودند.
yyپیشنهادات خارجی سروش
فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو
خراسان درخصوص جذب سروش رفیعی بازیکن
سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران اظهار داشت:
فکر می کنم مذاکراتمان با سروش رفیعی  ۲هفته
طول کشید ،اما به جز پیشنهاد باشگاه ما ،سروش
 ۳پیشنهاد دیگر نیز داشت .یک پیشنهاد داخلی و
 ۲پیشنهاد خارجی ،خدا را شاکریم که در نهایت به
نتیجه رسیدیم.
او درباره اهداف تیم فوتبال شهرخودرو در فصل
جدید لیگ برتر گفت :تیم ما سال گذشته ،فصل
خوبی را تجربه کرد و توانستیم یک اتفاق بزرگ را در
سطح فوتبال خراسان برای اولین بار رقم بزنیم .ما
به لطف امام رضا (ع) آسیایی شدیم به همین خاطر
امسال تیم مان را قویتر و منسجمتر بسته ایم تا
بتوانیم نماینده خوبی برای کشورمان در مسابقات
لیگ قهرمانان آسیا باشیم و با نتایج خوب مان در
لیگ و جام حذفی بتوانیم اتفاقات بزرگ تری را برای
خراسان رقم بزنیم.
حمیداوی درباره برنامههای آتی باشگاه درآینده
و جذب بازیکن جدید خاطر نشان کرد :همه
بازیکنانی که مورد نظر گلمحمدی و کادر فنی بود،

سرمربی خراسانی سابق تیم ملی نوجوانان ایران
معتقد است تیم های ملی باید از فرصت حضور در
تورنمنت ها و بازی های تدارکاتی به بهترین شکل
استفاده کنند.
عباس چمنیان پیرامون وضعیت آماده سازی تیم
های ملی فوتبال جوانان و نوجوانان همچنین حضور
این تیم ها در چهار تورنمنت معتبر بین المللی گفت:
به عنوان شخصی که سابقه هدایت تیم های ملی رده
پایه را داشته ام باید بگویم هماهنگی و برنامه ریزی
همچنین تامین اعتبارات الزم جهت حضور تیم ها
در چنین تورنمنت هایی بسیار دشوار و در عین حال
ارزشمند است .باید از فدراسیون فوتبال تشکر کرد که
در سخت ترین شرایط ممکن این زمینه را فراهم کرده
که این حمایت واقعا ارزشمند است و البته تیم های
ملی باید از این موقعیت استفاده کنند.
چمنیان اضافه کرد:تیم ملی جوانان ما در تورنمنت
روسیه حضور یافته که مسابقات بسیار خوبی بود و بعد
از آن هم راهی کافا شده که امیدوارم در این رقابت ها
نتایج مناسبی کسب کند .همچنین تیم نوجوانان ما در
تورنمنت چین و کافا حاضر شد .امیدوارم کادر فنی و
بازیکنان تیم ها از این فرصت های ارزشمند به بهترین
شکل استفاده کنند  ،از سویی تجربه الزم را برای حضور
در مسابقات رسمی کسب کنند و از سوی دیگر بتوانند
برنامه های آماده سازی مورد نظر خودشان را به بهترین
شکل اجرا کنند .قطعا این تورنمنت ها درس های
بسیار خوب و بزرگی برای هر دو تیم خواهد داشت.
وی در پایان گفت :بنده به عنوان عضو کارگروه
نظارت بر تیم های ملی همچنان با افتخار در خدمت
تیم های ملی و فدراسیون فوتبال همچنین کمیته های
فنی و جوانان هستم .امیدوارم با تحوالت خوبی که در
این فدراسیون روی داده و حضور آقای اکبر محمدی در
کمیته جوانان همچنین رویکرد نوین و متفاوت و برنامه
های گسترده ایشان شاهد تغییرات مثبت و ارزنده ای
در حوزه های مختلف و کسب نتایج مثبت با حمایت
همه جانبه ریاست و دبیرکل محترم فدراسیون باشیم.
فراهم نمودن بستر مناسب در این کمیته ها منجر به
کسب نتایج ارزشمند در مسابقات آتی خواهد شد.

پیروزی فرشآرا در خانه
تیم فوتسال فرش آرا در
هفته هفتم رقابتهای لیگ
برتر فوتسال کشور مقابل میهمان
خود آذرخش بندرعباس به برتری رسید.
فرشآرا بعد از توقف در ثانیههای پایانی دیدار هفته
قبل خود مقابل حفاری اهواز برای برد پای به این دیدار
خانگی گذاشته بود و در نهایت موفق شد حریف خود را
با  2گل شکست دهد.دو تیم در نیمه اول بازی برابری
انجام دادند و توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.
در حالی که استقبال هواداران فرشآرا نسبت
به دیدارهای قبلی از این بازی کمتر بود ،اما تعداد
قابل توجهی از هواداران تیم آذرخش بندرعباس در
سالن حضور داشتند که به صورت مداوم تیم خود را
تشویق میکردند.در نیمه دوم و بعد از صحبتهای

مجید مرتضایی سرمربی تیم فرشآرا دامنه حمالت
این تیم گستردهتر شد و فرشآرا در اواسط نیمه دوم
توسط مجید خزایی به گل رسید ،در دقایقی از بازی
برخورد بازیکنان سبب ایجاد تنش در بازی شد که علی
رستمی بازیکن تیم فرشآرا با کارت قرمز داو ر از بازی
اخراج شد.در ادامه بازی شاگردان مرتضایی موفق
شدند توسط بهمن جعفری به گل دوم برسند ،در ادامه
بازی تیم آذرخش برای جبران نتیجه از سیستم پاورپلی
استفاده کرد ،اما موفق به گلزنی نشد و در پایان این
دیدار تیم فوتسال فرشآرا با نتیجه  2بر صفر پیروز این
دیدار خانگی بود.فرشآرا با پیروزی مقابل آذرخش
با  ۱۱امتیاز موقتا در جایگاه چهارم جدول قرار دارد،
این تیم هفته آینده میهمان تیم سوهان محمدسیما
قم است.

جذب کردیم و فکر میکنم یک بازیکن دیگر هم به ما
اضافه میشود که البته این بازیکن داخلی نیست و
از خارج از کشور به تیم مان اضافه میشود.
yyبرنامه یحیی برای سروش چیست؟
جالب اینکه این تیم مشهدی برای جذب سروش
زیر یک میلیارد تومان هزینه کرد .البته شماره 7
سابق پرسپولیس در قراردادش بندهای زیادی دارد
که باعث میشود این قرارداد به باالی دو میلیارد
تومان هم برسد .چنانچه سروش در شهرخودرو
بدرخشد و این تیم در رقابتهای اخلی و آسیایی
موفق باشد سروش هم سود مالی خوبی خواهد برد.
yyقرارداد رفیعی با شهرخودرو زیر یک میلیارد!
جالب اینکه این تیم مشهدی برای جذب سروش
زیر یک میلیارد تومان هزینه کرد .البته شماره 7
سابق پرسپولیس در قراردادش بندهای زیادی دارد
که باعث میشود این قرارداد به باالی دو میلیارد
تومان هم برسد .چنانچه سروش در شهرخودرو
بدرخشد و این تیم در رقابتهای اخلی و آسیایی
موفق باشد سروش هم سود مالی خوبی خواهد برد.
yyپیشبینی به حقیقت پیوست
در نهایت شماره  7پرسپولیس در دو نیم فصل،
سرانجام با یحیی گل محمدی و تیم پدیده به توافق

یحیی گلمحمدی سرمربی
شهرخودرو در خصوص قرعه تیم
شهرخودرو خراسان در لیگ برتر
نوزدهم اظهار کرد :با توجه به تیمهای حاضر در لیگ برتر
نوزدهم ،به معنای واقعی کلمه بازی آسان نداریم و هر رقابتی
سختیهای خاص خودش را دارد .به همین خاطر قرعهای که
برای شهرخودرو رقم خورد ،خیلی تاثیری در برنامهریزیهای
ما ندارد.وی افزود :فصل گذشته در شرایطی که کمتر کسی
فکرش را هم میکرد موفق شدیم به نتایجی تاریخ در فوتبال
خراسان دست یابیم .امسال هم میخواهیم به نتایج خوب
فصل گذشته استمرار بخشیم و حتی رتبهای بهتر کسب
کنیم ،پس باید به هر دیدار خود به چشم یک فینال حساس
نگاه کنیم و برای برد قدم به میدان مسابقه بگذاریم .واقعیت
این است که .گلمحمدی در خصوص صحبتهای رییس

امیدواری قوچاننژاد به خروج از حاشیهنشینی با
سرمربی جدید آپوئل

رضا قوچاننژاد ،مهاجم مشهدی آپوئل با ورود سرمربی
جدید آلمانی این تیم امیدوار به خروج از حاشیهنشینی است.
توماس دال ،سرمربی جدید آلمانی آپوئل در نخستین
تمرین تیم جدیدش به مباحث روانی پرداخت تا شاگردانش
مهیای دیدارهای آینده لیگ قهرمانان اروپا و فصل جدید
لیگ قبرس شوند.بر اساس این گزارش ،سرمربی جدید آپوئل
نیکوزیا با دو بازیکن حاشیهنشین این تیم؛ رضا قوچاننژاد
و جورج افرایم نیز جداگانه صحبت کرد.رضا قوچاننژاد با
تصمیم پائولو ترامازانی ،سرمربی سابق ایتالیایی آپوئل از
فهرست اروپایی این تیم کنار گذاشته شده بود.

پرسپولیسی ها در مذاکرات موفق تر عمل کرده و
حتی این بازیکن به برانکو و مدیرباشگاه قول داده
که به این تیم بیاید اما نشانه هایی وجود داشت که
سروش را به استقالل نزدیک می کرد.
در بازی استقالل و تراکتورسازی در هفته
بیست و نهم لیگ پانزدهم ،سروش رفیعی گل دوم
تراکتورسازی را با حرکات تکنیکی به ثمر رساند اما
بعد از گل خوشحالی نکرد تا این شبهه به وجود بیاید
که او به استقالل عالقمند است و می خواهد به این
تیم بپیوندد .این اتفاق در حالی افتاد که برخی فکر
می کردند سربازی سروش در پایان فصل تمام می
شود با این حال البته رفیعی بعدا گفت که به خاطر
هواداران استقالل و ناراحتی آن ها در ورزشگاه
آزادی خوشحالی نکرده است اما برخی رسانه ها
این موضوع را به عالقه و رفاقت صمیمی او با مهدی
رحمتی ربط دادند.
با این وصف و در حالی که در هفته سیزدهم دور
رفت لیگ شانزدهم بازهم سروش و مهدی رحمتی
مقابل هم قرار گرفتند این بار رفیعی که کفش های
آبی به پا داشت یک پاس گل داد تا فرزاد حاتمی
دروازه رحمتی را باز کند .رفیعی اما در نیم فصل
به پرسپولیس پیوست و بعد از آن عکسهای دوران
کودکی اش با لباس قرمز را منتشر کرد تا شبهات
از بین برود .اما در روزهایی که گابریل کالدرون
سرمربی آرژانتینی پرسپولیس نسبت به سروش
اعالم بی نیازی کرد اگر مهدی رحمتی کماکان
کاپیتان استقالل بود آیا شماره هفت پرسپولیس
االن آبی پوش نبود؟
هرچه هست سرنوشت این دو بازیکن محبوب
قرمز و آبی طوری رقم خورده است که بتوانند
باالخره باهم همبازی شوند و شاید این اتفاق در
پدیده ای که با یحیی گل محمدی یکی از بهترین
نمایش های فوتبالی را در لیگ برتر دارد و امسال
باید در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود ،تبدیل به
اتفاقات بزرگتر برای تیم و آن ها شود.
رابطه سروش رفیعی و مهدی رحمتی آنقدر
خوب است که برخی رسانه ها سروش را پسرفوتبالی
کاپیتان سابق استقالل می دانستند و حتی اخبار
الیک کردن پست های این دو از جمله خبرهای
پربیننده بوده است .این دو که برخالف میل باطنی
شان در ابتدای فصل از تیم های محبوبشان جدا
شده اند و هرکدام مطمئنا در آرزوی بازگشت به
استقالل و پرسپولیس هستند و برای همین تیمی
را انتخاب کرده اند که کماکان درهای بازگشتشان
را نمی بندد.

حضور تاج در جمع خبرنگاران مشهدی

همزمان با روز خبرنگار ،آیین افتتاح نخستین جشنواره
رسانه های ورزشی خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار
شد.انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی
در روز خبرنگار ،با دعوت از اهالی فعال رسانه ،ضمن تجلیل
از چهره های موفق این عرصه ،از پوستر نخستین جشنواره
رسانه های ورزشی رونمایی کرد.در این مراسم که مهدی
تاج ریاست فدراسیون فوتبال ،فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش و
جوانان خراسان رضوی ،محمدرضا حیدری ریاست شورای
شهر مشهد ،احسان اصولی رئیس هیات فوتبال و تنی
چند از پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی مانند اکبر
میثاقیان ،جبار قوچان نژاد و  ...حضور داشتند نحوه برگزاری
این جشنواره تشریح شد.نکته جالب توجه و قابل تحسین
در برگزاری این مراسم ،همراهی همسران ،فرزندان و اعضای
خانواده اهالی رسانه بود که جوی مطلوب و زیبا به آن بخشیده
بود.

سومی نماینده استان در مرحله اول لیگ
واترپلو کشور

رئیس هیئت شنا ،شیرجه و واترپلو خراسان رضوی گفت:
مرحله اول لیگ واترپلو پسران زیر  17سال کشور با رتبه سوم
نماینده خراسان رضوی در گروه خود به پایان رسید.مجید
مشتاق عشق در این خصوص اظهار کرد :لیگ واترپلو پسران
زیر  17سال کشور با رتبه سوم تیم آبمیوه سجاد ،نماینده
خراسان رضوی در گروه خود در استخر قهرمانی آزادی تهران
به پایان رسید.وی افزود :این دوره از مسابقات در  2گروه پنج
تیمی برگزار شد که نماینده استان در گروه خود با تیم های
یزد ،آزادی ،اصفهان و کرمان به رقابت پرداخت.رئیس هیئت
شنا ،شیرجه و واترپلو خراسان رضوی بیان کرد :در این دوره از
مسابقات تیم آبمیوه سجاد به عنوان نماینده خراسان رضوی
در لیگ واترپلو رده سنی زیر  17سال حضور داشت که با 2
پیروزی و  2باخت در جایگاه سوم گروه خود قرار گرفت.مشتاق
عنوان کرد :یونس رئوف ،از خراسان رضوی به عنوان بازیکن
اخالق این دوره از رقابت ها انتخاب شد.گفتنی است؛ دور
بعدی این رقابت ها در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

قرعه سخت تیم شما از اینجا خارج شد!

رویاهای بزرگی در سر داریم
فدراسیون که گفتهبود برگزاری قرعهکشی الزامی برای آغاز
لیگ ایجاد نمیکند ،تاکید کرد :مهمترین مساله برای تکتک
ما ،حفظ سالمت بازیکنان و هواداران است .اگر فدراسیون به
خاطر برقراری امنیت هرچه بیشتر هواداران چنین تصمیمی
گرفته از آن حمایت میکنیم.سرمربی شهرخودرو در خصوص
جذب سروش رفیعی گفت :رفیعی از جمله بازیکنان صاحب
کارنام ه فوتبال ایران است و از اینکه توانستیم جذبش کنیم،
خوشحالم .امیدوارم او بتواند در لیگ نوزدهم دوباره کیفیت
باالی خود را با لباس شهرخودرو به نمایش بگذارد.وی در رابطه
با جذب بازیکن خارجی گفت :به دنبال جذب بازیکن خارجی
هستیم ،اما میخواهم بازیکنی به تیم اضافه شود که تواناییش
از بازیکنان ایرانی باالتر باشد ،اگر قرار باشد بازیکن خارجی
باری از روی دوش ما برندارد ،کار را با همین بازیکنان خوب
داخلی خودمان ادامه میدهیم.

قرعه کشی نوزدهمین دوره
لیگ برتر باز هم واکنشهای
شبیه به سالهای قبل را به دنبال
داشت.روز سه شنبه هفته گذشته مراسم قرعهکشی
نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران
برگزار شد .در شرایطی که هنوز خبری از شروع قطعی
بازی های لیگ در یک تاریخ خاص نیست ،مراسم
قرعه کشی هم نکات جالب توجه و بدیعی داشت؛ از
برگزاری در مشهد که یک اتفاق جدید بود ،تا سپردن
پروسه اجرا به طور کامل به فوتبالیست ها که این هم
کمتر سابقه داشت .اما با این حال اتفاق های پس از
مراسم و واکنش های تیم های مختلف تقریبا تکراری
و قابل پیش بینی بود .مانند رویه همیشگی ،اکثر تیم
های لیگ برتر قرعه خود را دشوار تلقی کردند و به

نوعی یک موضع گیری شبیه به هم نسبت به برنامه
مسابقات نشان دادند.
از واکنش مربیان و مدیران شدیدتر ،صفحات
منتسب به هواداران تیم ها بودند .در این صفحهها
مانند خیلی مواقع نظرات تندی مطرح شد و هر یک
از آنها شخص یا مجموعه ای را به عنوان باعث و بانی
قرعه سخت تیم مورد عالقهشان عنوان کردند.
اما آنچه واضح بود ،قرعه کشی لیگ برتر طی
یک فرآیند طبیعی و ساده انجام شد که جایی برای
اظهارنظرهای مغرضانه و عجیب باقی نگذاشت؛ قرعه
هایی که به صورت شکیل و مرتب تعبیه شده بودند و
نهایتا به دست رضا عنایتی و حسین بادامکی از گوی
های طالیی رنگ خارج شدند تا برنامه نهایی لیگ
نوزدهم به طور کامل مشخص شود.

عزیزی :از برگزاری دربی در هفته چهارم ناراحت شدم

گفخبر
توگو
قرعه کشی لیگ برتر در مشهد در حالی انجام شد
که مسئوالن برگزاری با سپردن اجرای این برنامه به یکی
از چهره های سرشناس و محبوب فوتبال ایران به نوعی
همگان را سورپرایز کردند.
حضور خداداد عزیزی به عنوان مجری مراسم قرعه
کشی لیگ نوزدهم به جذابیت های برگزاری این مراسم
مهم فوتبالی ایران در خارج از تهران افزود .اتفاقی که
بازتاب گسترده ای در میان اهالی فوتبال و رسانه ها
داشت گرچه خود خداداد مدعی است حضور در برنامه
تلویزیونی ستاره ساز باعث شد تا با تجربه بهتر و بدون
استرس این وظیفه مهم را انجام بدهد.
چهره مشهور مشهدی فوتبال ایران در واکنش به
انتقادات اخیر پیرامون این که مراسم را با سرعت زیاد و
زمان کوتاه به پایان رساند همین طور اتفاقات رخ داده
دیگر در حاشیه این قرعه کشی صحبت های جالبی را
مطرح کرد و از فدراسیون فوتبال خواست با پافشاری
بر سر مواضعی که اتخاذ کرده دندان پوسیده کمبود
امکانات اولیه لیگ حرفه ای در ورزشگاه ها را از ریشه
بکند.
yyاسترسی در اجرا نداشتم
حضور در برنامه ستاره ساز به من خیلی کمک کرد
تا با تجربه بهتر روی سن بروم و قرعه کشی را اجرا
کنم .البته باید بگویم هیچ برنامه ای برای ورود به این
کار سخت ندارم و این یک مورد را نیز تنها به خاطر
درخواست دوستان نزدیکم در هیات فوتبال استان
همین طور آقایان تاج و فتاحی که ارتباط نزدیکی با آنها
دارم ،قبول کردم و به آن نیز افتخار می کنم.
*دوست نداشتم مراسم قرعه کشی را کش بدهم
مراسم خوبی برگزار شد .یک سری دوستان در این

رسید تا به تیمی برود که کمترین حساسیت نسبت
به آن از سوی هواداران پرسپولیس وجود دارد.
درواقع حضور سروش در پدیده راه های بازگشت او
به پرسپولیس را باز می گذارد ضمن اینکه اگر به
تیم هایی مثل استقالل ،تراکتور و یا سپاهان می
پیوست عمال به رقیبان مستقیم پرسپولیس در
کورس قهرمانی رفته بود ضمن اینکه جدایی از این
تیم های پرطرفدار و بازگشت به پرسپولیس برای
او دشوار می شد .اما عالوه بر کیفیت تیم پدیده،
حضور مربی مثل یحیی گل محمدی و رویای
بازگشت به پرسپولیس چه چیز دیگری در این
انتقال نقش بازی کرده است؟ خیلی ها معتقدند
یکی از اصلی ترین دالیل این اتفاق وجود و حضور
مهدی رحمتی دوست صمیمی اش در پدیده
است.
yyاگر رحمتی استقالل بود...
سروش رفیعی یک بار دیگر تا آستانه همبازی
شدن با مهدی رحمتی پیش رفته بود اما او عاقبت
به تیمی پیوست که از کودکی به آن عالقمند بود .در
نیم فصل لیگ شانزدهم که خدمت سربازی رفیعی
در تراکتور به پایان رسید استقالل یکی از مشتری
های پرو پاقرصش بود و با وجود آنکه گفته می شد

اخبار

واکنش خداداد به انتقادات از مراسم قرعهکشی لیگ برتر
روزها مدام انتقاد می کنند که چرا خداداد با سرعت و
بدون هیچ حاشیه ای مراسم را به پایان برد .االن بهترین
فرصت است به این انتقادات پاسخ بدهم .بله مراسم
را سریع به پایان بردم چون نمی خواستم حاضران در
سالن همین طور بیننده ها خسته شوند و حوصله شان
سر برود .همیشه از این که مراسم های این چنینی را
برخی دوستان مدام کش می دادند حرص می خوردم
چون واقعا عذاب آور است .البته باید اعتراف کنم یک
مورد دیگر هم مد نظرم بود آن هم این که مدیران و
نماینده های باشگاه ها که زحمت حضور در مراسم را
کشیده بودند با یکی دو ساعت فاصله بلیت ترک مشهد
را داشتند و باید به فرودگاه می رسیدند به همین خاطر
در کمتر از  40تا  50دقیقه مراسم را تمام کردم.
yyجشنواره که برگزار نکرده بودیم ،فقط قرعه کشی بود
بله می توانستم این برنامه را با سخنرانی و آیتم های
متفاوت تا ساعت  10شب کش بدهم اما واقعا لزومی
نمی دیدم مثل تمام سال های گذشته این اتفاق رخ
بدهد .یک بنده خدایی به من زنگ زد و گفت این چه
نحوه اجرا کردن مراسم بود که نه جذابیتی داشت نه
 ...گفتم ببخشید مگر جشنواره برگزار می کردیم که
بخواهیم مراسم را طوالنی کنیم .بله اگر جشنواره بود تا
دل تان بخواهد مشهد و استان خراسان موسیقی جذاب
و شنیدنی ،هنرمند و گروه های تئاتر دارد که در این
مراسم گنجانده شود اما قرعه کشی لیگ فوتبال بود و
باید در سریع ترین زمان این قرعه ها معلوم می شد تا
هیجان سر جای خود بمانند .باور کنید در مراسم های
اینچنینی از بس سخنرانی و آیتم پخش می شود آدم
خسته و حوصله اش سر می رود.
yyمن نه استقاللی ام نه پرسپولیسی

یک سوء تفاهمی بعد از قرعه کشی رقم خورد
و همگان به نحوی برداشت کردند که من طرفدار
پرسپولیس هستم .واقعیتش را بخواهید من نه استقاللی
ام نه پرسپولیسی ،در هنگام قرعه در آمده برای دربی هم
چون اول اسم پرسپولیس درآمد و من خندیدم همه این
تصور را داشتند که من طرفدار این تیم هستم درحالی
که خنده من از عصبانیت بود نه از شادی!
yyدوست نداشتم دربی هفته چهارم باشد
دروغ چرا! دوست نداشتم استقالل و پرسپولیس در
هفته چهارم به مصاف هم بروند .رویارویی این دو تیم
جذاب ترین و در عین حال سرآمد همه بازی های لیگ
فوتبال ایران است به همین خاطر وقتی دیدم قرعه
هفته چهارم افتاد حسابی ناراحت شدم .حیف دربی که
بخواهی هفته چهارم ببینی آن هم در شرایطی که دو تیم
قطعا در فرم مطلوب آمادگی فنی و روانی نیستند و باید
در اوج ناآمادگی مقابل هم قرار بگیرند.
yyباشگاه های ایرانی به پنج هفته زمان نیاز دارند
در لیگ برتر تمام تیم ها برای رسیدن به فرم مطلوب
حداقل به پنج تا شش هفته زمان و بازی نیاز دارند از
همین رو می توانم پیش بینی کنم که دربی رفت دو تیم
چندان جذاب از آب در نیاید .ای کاش این بازی بزرگ
به جای هفته چهارم می افتاد هفته هفتم یا هشتم تا
طرفداران از تماشای آن لذت ببرند.
yyامیدوارم فوتبال ایران از زیر سایه استقالل و پرسپولیس
خارج شود
فوتبال باشگاهی ایران تنها تحت الشعاع دو تیم
استقالل و پرسپولیس است و به جز قرعه ای که برای
رویارویی این دو تیم درآمد دیگر نمی توان انتظار
سورپرایزی را داشت .امیدوارم روند کار به شکلی

پیش بروند که سایر باشگاه ها بتوانند این جذابیت را
بیشتر کنند کاری که باشگاهی مثل سپاهان در یک
دهه گذشته به نحوی آن را عملی کرد و جذابیت ها را
بیشتر کرد گرچه باز هم همه چیز زیر سایه استقالل و
پرسپولیس است.
yyدیگر نمی شد سر فیفا مثل خودمان کاله بگذاریم
به فدراسیون فوتبال حق می دهم که اجازه برگزاری
بازی ها را ندهد .خیلی ها ایراد گرفتند چرا وقتی تاریخ
بازی ها مشخص نیست این قرعه کشی انجام شد .در
جواب این عزیزان باید بگویم ما تا چند سال دیگر هم
می توانستیم سر خودمان کاله بگذاریم اما دیگر نمی
شد سر فیفا یا حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا کاله
گذاشت! باور کنید کاری که االن فدراسیون انجام می
دهد باید از ده سال پیش انجام می شد نه از پنج سال
پیش که اوضاع به اینجا نمی کشید .مگر می شود بروی
برای تماشای فوتبال اما شاهد رینگ خونین در ورزشگاه
باشی!
yyفدراسیون نباید از مواضع خود کوتاه بیاید
من آدم رک و راستی هستم و حرفم را به خود آقای
تاج هم زدم .فدراسیون به هیچ عنوان نباید از مواضع
خود کوتاه بیاید و اجازه برگزاری بازی ها را بدهد .مگر
می شود باشگاه ها فقط در راه هزینه کردن حرفه ای
کار کنند اما در زیرساخت ها آماتور باشند .واقعا زشت
است در این سال ها به عنوان تیم اول قاره آسیا یک
ورزشگاه استاندارد نداشته باشیم! کار انجام شدنی باید
انجام شود و باشگاه های ما باید از سال ها قبل به فکر
تکمیل زیرساخت های خود می افتادند که کار به این جا
کشیده نمی شد .این دندان فاسد باید یک روز کشیده
می شود و به نظرم آن روز با مدت ها تاخیر رسیده و باید

تا انتهای این ماجرا ایستاد و مقاومت کرد .به نفع فوتبال
است که فدراسیون سر حرفش بایستد و با سخت گیری
همه را مستلزم برآورده کردن مقدمات اولیه برگزاری
بازی ها کند.
yyامسال لیگ جذاب تری خواهیم داشت
لیگ نوزدهم قطعا از تمام ادوار گذشته جذاب تر
خواهد شد .پیش بینی خودم این است امسال بازی
های به مراتب زیباتر و پرگل تری را شاهد خواهیم بود به
خصوص که دیگر تعطیلی بلند مدت برای اردوهای ملی
نیز در کار نیست و فوتبال ایران هم مثل تمام کشورهای

دنیا بازیکنان ملی خود را در جریان لیگ و در باشگاه
می سازد.
yyیکی از این سه تیم قهرمان می شود
چهار تیم استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و
تراکتورسازی خیلی خوب خود را تجهیز کردند اما از این
جمع قهرمانی لیگ نوزدهم در یک مثلث رقم خواهد
خورد و جام به یکی از سه تیم استقالل ،پرسپولیس
و سپاهان خواهد رسید .البته به این تیم ها باید
شهرخودرو مشهد ،ذوب آهن و  ...نیز اضافه شوند که
برای خلق شگفتی وارد لیگ می شوند.
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فرماندار مشهد در گفتوگوی اختصاصی با «صبحامروز»

هیچ شائبهای در انتخابات نخواهیمداشت
رضا الهی

خبرنگار

فرماندار مشهد گفت :باید مر قانون را
در انتخابات رعایت کنیم و من این قول
را خواهم داد که هیچ شائبهای ایجاد
نخواهدشد.
محمد رضا هاشمی به مناسبت روز
خبرنگار در جمع خبرنگاران روزنامه صبح
امروز با اشاره به اینکه اعتقاد دارم که هر
روز و هر ساعت و هر هفته ،روز خبرنگار
است افزود :خبرنگار نه تعطیلی میشناسد
و نه سرمای زمستان و نه گرمای تابستان
و همیشه پای کار است .الحمد لله همه
شما اهل قلم هستید ،اهل فکر هستید.
یک خبر اگر بخواهد خوب تهیه شود ،سه
اصل مهم آن رعایت شود که یکی سرعت
در تهیه و انتقال خبر است ،یکی دقت در
خبر و دیگری صحت در خبر و الحمد لله
این سه اصل اتفاق افتاده .البته با فضایی
که هست ،اگر ذره ای غفلت کنید ممکن
است خبر به موقع دست مخاطب نرسد.
وی ادامه داد :سرمایه خبرنگار و
روزنامه نگار ،اعتماد مردم است .تمام
این تالشها برای این است که اعتماد
مردم حفظ شود و افزایش پیدا کند و
اعتقاد داریم که مجموعه خبرنگاران پل
ارتباطی میان مردم و مسئولین هستند.
خبرنگارهم نقاط قوت و برجسته را می
تواند منعکس کند و هم کم و کاستی
جامعه را ،به جهتی که بتوانیم در جهت
رفع یا کمتر کردن آن کمی و کاستی ها
گام برداریم .من در جلسه شورای اداری
هم عرض کردم که اصحاب رسانه و
مطبوعات و خبرنگاران و روزناممه ها به
ویژه چند روزنامه مطرحی که در شهر
مشهد داریم ،پل ارتباطی میان مردم و
مسئولین هستند .باید دغدغه ها را بیان
کنند و مسئولین هم موظف به پاسخگویی
ً
هستند و قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
البته در گذشته هم تعامل بسیار خوبی
بوده ،همکاران ما در گذشته هم کارهای
بسیار خوبی انجام داده اند و تشکر هم
می کنیم.

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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میز خبر

افشاگری جنجالی بدنساز معروف درباره فوتبالیستها! جواب رد به مسدود سازی اکانت ظریف در

توئیتر و اینستاگرام اگر مطب پزشکی کارتخوان نداشت ،گزارش دهید

افشاگری جنجالی بدنساز معروف درباره
فوتبالیستها!

هادی چوپان ،یکی از بزرگترین و معروفترین
بدنسازان ایرانی در سطح جهان است ،او به تازگی
در مصاحبه خود درباره فوتبالیستها حرفهای
عجیبی زده است .هادی چوپان ،یکی از بزرگترین و
معروفترین بدنسازان ایرانی در سطح جهان است
که به تازگی در مسابقات حرفهای کانادا موفق شده
مدال طال را به دست بیاورد .او در مصاحبه جدید خود
اعالم کرده که فقط ورزشکاران بدنسازی از داروهای
استروئیدی استفاده نمیکنند و بسیاری از ورزشکاران
ملیپوش هم از این مواد استفاده میکنند و حتی خود
او در چند اردو این مواد را به بازیکنان فوتبالیست تزریق
کرده است/ .خبرآنالین
yyرعایت بیطرفی و عمل به مر قانون
هاشمی با تشکر از زحمات خبرنگاران
روزنامه صبح امروز ،در حاشیه این دیدار
به بحث انتخابات پیش رو پرداخت و
گفت :ما در پایان سال ،دوم اسفند ماه
یک رخداد بسیار مهم سیاسی را شاهد
خواهیم بود و آن هم بحث مشارکت مردم
در انتخابات است .انشالله امیدواریم که
همه دوستان کمک کنند که ما در دوم
اسفند شاهد یک مشارکت حداکثری
باشیم .امیدواریم تأکیدی که مقام معظم
رهبری و شخص ریاست محترم جمهور
داشتند و همچنین تأکیدی که وزیر کشور
دارد مبنی بر اصل رعایت بیطرفی و عمل
به مر قانون ،بستری باشد برای مشارکت
حداکثری مردم.
معاون سابق سیاسی و امنیتی
استانداری قم اذعان کرد :قانون را در
بسیاری از مواقع می توان تفسیر کرد.
من در خیلی از نشستها که با مدیران
داشتم گفتم هنر مدیر این است که قانون
را به نفع مردم تفسیر کند .قانون را مانند
درخت میوه ای در نظر بگیرید و شاخه
های آن را به سمت مردم بکشید و آنقدر
خم کنیم تا مردم بتوانند از آن استفاده
کنند اما شاخهی درخت نشکند ،ولی
جایی که به هیچ عنوان نمی توان قانون را
تفسیر کرد همان مر قانون انتخابات است.
بحث اینست که ما باید انتخابات را به گونه

ای برگزار کنیم تا همه احزاب و جریانات
احساس آرامش کنند و قبل از این مردم
باید احساس کنند و اعتماد داشته باشند
و کوچکترین شائبه ای در برگزاری
انتخابات نباید داشته باشیم ،چراکه اگر
شائبه ای در انتخابات ایجاد شود ما اعتماد
مردم را از دست می دهیم و این موضوع در
مشارکت مردم تأثیر گذار است .انتخابات
چند اصل دارد ،سالمت انتخابات ،رعایت
مر قانون ،امنیت انتخابات و مشارکت
مردم .فرماندار مشهد با تأکید بر تجربه
برگزاری بیش از  14انتخابات در دوران
مسئولیت های سابقش گفت :من حداقل
 ۱۴انتخابات را برگزار کردم و فکر نمی کنم
در جایی کوچکترین شائبه ای ایجاد شده
باشد .ما باید صبر کنیم تا بعد از انتحابات،
مردم ،مؤثرین و نخبگان قضاوت کنند.
بستر انتخابات پیش رو از  2ماه پیش آغاز
شده و ما نیز جلسات مربوط به انتخابات را
فعال کرده ایم .کمیتههای شش گانه شکل
گرفته و به صورت روزانه بررسی می کنیم.
yyامنیت ،مهمترین دستاورد انقالب
ما  40سال از عمر انقالب را پشت
سر گذاشتیم و در حوزههای مختلف
دستاورد داشتیم .باالترین دستاورد ما
امنیت است با اینکه ما هم مرز کشورهایی
ناامن هستیم اما اینکه امنیت پایدار داریم
مدیون نظام ،انقالب و مردم هستیم.
دستاوردهای علمی و فرهنگی داشتیم.

در کنار این دستاوردها ،یکی از مهم
ترین دستاوردهایی که داشتیم مشارکت
سیاسی مردم در بحث انتخابات بوده
است .ما هر دو سال یک بار ،دو انتخابات
داریم .همه فرمانداران به ویژه در زمان
مسئولیت رحمانی فضلی با توجه به
تأکیداتی ایشان در عمل به مر قانون،
صحت و سالمت داشتند ،موکلف به
اجرای قانون هستند .آن چیزی که ناظر
ً
بر اعمال ماست ،خداست که حتما باید
مر قانون را در انتخابات رعایت کنیم و من
این قول را خواهم داد که هیچ شائبه ای
ً
قظعا ایجاد نخواهد شد و هیچ دغدغهای
هم دوستان انشالله ندارند .ما به دنبال
مشارکت حداکثری مردم هستیم .همه
این برنامه برای این است که مردم بیایند
پای صندوق های رأی و هرچقدر که
مشارکت مردم افزایش پیدا کند ،نظام و
انقالب در مقابل تهدیدات دشمن بیمه
خواهد شد ،مشارکت حداکثری مردم
باعث نامیدی دشمنان و خوشحالی
دوستداران انقالب می شود .دوستان
در گذشته زحمات زیادی کشیدند ،هر
عزیزی ثبت نام می کند و احراز صالحیت
او در مراجع نظارتی بررسی می شود و در
نهایت لیستی ارسال می شود ،ما موکلف
هستیم از رأی مردم به عنوان یک امانت
پاسداری کنیم ،این قول را ما به شما
خواهیم داد.
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به تالشهای شبانهروزی ،ظریف
بیمهری نکنیم

حسین سبحانینیا ،فعال سیاسی اصولگرا و نماینده
ادوار مجلس در یادداشتی برای خبرآنالین نوشت️ :در
روزهایی که تحریمهای آمریکا مبادالت اقتصادی ایران
را هدف قرار داده و حتی برخی شخصیتهای مهم
نظام ،چون آقای ظریف به عنوان سخنگوی دیپلماسی
ایران وارد لیست تحریمها میشود ،ضرورت دارد که
وحدت و یکپارچگی را بیش از گذشته در دستورکار قرار
دهیم.

جواب رد به مسدود سازی اکانت ظریف
در توئیتر و اینستاگرام

بخش فارسی صدای آمریکا در اقدامی مستقل
کلمه « »servicesدر بخش چهارم فرمان اجرایی ترامپ
در روز  ۲۴ژوئن درباره تحریم رهبر ایران را به اضافه
شدن نام ظریف به لیست  SDNربط داده و نتیجه
گرفته است که باید اکانت وزیر خارجه ایران پس از
تحریم ظریف ،مسدود شود .اما وزارت خزانهداری به
درخواست بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ صریح
نداده ،اما وزارت خارجه امریکا تلویحا جواب داده است
که توئیتر و اینستاگرام خصوصی هستند و درخواست
بخش فارسی را به این شرکتها ارجاع داده است .اما
بعدا مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خزانهداری به
بخش فارسی صدای آمریکا گفت :او {ظریف} هنوز
توئیت میکند و این بد است که مردم ایران نمیتوانند
توئیت کنند .از سوی دیگر مدیر ارتباطات جهانی
توئیتر ،ایان پالنکت به ایمیل بخش فارسی جواب
داده و گفته کامنتی روی اکانت مورد نظر به دلیل

حفظ حریم شخصی و به دالیل امنیتی ندارد .استفانی
اوتوای مدیر ارتباطات سیاستگذاری اینستاگرام
گفت :فیس بوک{مالک اینستاگرام} توضیحی برای
درخواست بخش فارسی ندارد.

سوداگری در مسکن چند برابر ارز سود
داد؟

فرشاد مومنی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
گفت️:گزارش رسمی وزیر پیشین مسکن اشاره میکند
که تب سوداگری شکلگرفته در این بخش باعث شده
تا ارزش دالری خانههای خالی در سال  ۹۷معادل ۲۵۰
میلیارد دالر باشد ،یعنی به این میزان از داراییهای بین
نسلی کشور فدای آزمندیهای بیپایان سوداگرها،
الشخورها و فساد در نظام تصمیم گیری شده است.
تصور کنید که در دورهای که  ۲۵۰میلیارد دالر تلف
شده است ،ارزش کل بورس کشور معادل  ۱۱۰میلیارد
دالر بود.

هشدار درباره ورود پولهای کثیف به
کمپینهای انتخاباتی

طیبه سیاوشی با اشاره به ورود پولهای کثیف به
کمپینهای انتخاباتی گفت️ :معموال نمایندهای که
برای ورود به مجلس پولهای زیادی خرج کرده در
مدت  ۴سال نمایندگی خود از طرق مختلف تالشهای
زیادی برای جبران هزینه کردهای پیش از انتخابات
میکند / .جماران

رئیس اینستکس استعفا کرد

روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که سفیر پیشین این
کشور در ایران که به تازگی ریاست اینستکس راعهده
دارشده بود ،از این سمت استعفا کرد .این روزنامه
نوشت که استعفای اربل به دلیل افشای گفت :وگوی
او با «کن جبسن» مجری یک رادیوی اینترنتی است
که در آن درباره هولوکاست و مسائل مربوط به رژیم
صهیونیستی و فلسطینیان اظهاراتی مطرح کرده
است / .ایرنا

اگر مطب پزشکی کارتخوان نداشت،
گزارش دهید

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان
امور مالیاتی گفت :تا  ۲۳مرداد که شاید تمدید شود
به پزشکان مهلت دادیم که دستگاههای کارتخوان خود
را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند .مردم
اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه

کارتخوان نداشت ،موضوع را به ستاد خبری سازمان
امور مالیاتی به شماره  ۰۲۱۳۵۰۱۹اعالم کنند و
سازمان امور مالیاتی عالوه بر جریمه غیر قابل بخشش،
این نوع عدم همکاریها را فرار مالیاتی محسوب و با
آنها برخورد قانونی میکند/ .خبرآنالین

نظر رئیس قوه قضائیه درباره مبارزه با
فساد در این دستگاه

رئیس قوه قضائیه با اعالم اینکه مبارزه با فساد را در
دستگاه قضا باید تشدید کنیم گفت :اگر اعالم کردند
 ۳نیروی فاسد از مجموعه کنار رفتند ،این تضعیف
دستگاه است یا تقویت آن؟ باور ما این است که این،
تقویت دستگاه قضاست .باید معلوم شود در دستگاه
سالم ،دو لکه سیاه در نظر مردم جلب توجه کرده و این
حرکت عظیم اثربخش تحت الشعاع  ۴نفر آدم فاسد قرار
گرفته است .رئیس قوه قضائیه ،فساد اقتصادی را ریشه
بسیاری از فسادها از جمله فساد اخالقی و سیاسی
دانست و با تأکید بر اینکه برخورد با قضات و یا کارکنان
فاسد موجب تقویت دستگاه قضایی میشود ،اظهار
کرد :نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذرهای فساد
آلوده شود ،زیرا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از
دست میدهیم.

خیلیها به خاطر زود رنجی از امام و
مقام معظم رهبری ،از قطار انقالب پیاده
شدند

آیتالله موحدی کرمانی ،خطیب نماز جمعه این
هفته تهران گفت :زودرنج نباشید و اگر کار اشتباهی
کردید آن را بپذیرید .خیلیها در انقالب به دلیل
برخوردهایی که امام و مقام معظم رهبری با آنها
داشتند و رنجیدند و از قطار انقالب پیاده شدند .وی در
پایان خطبه اول با ذکر روایتی از امام باقر علیه السالم
که امروز سالروز شهادتشان است ،بیان داشت :ایشان
میفرمایند که انسان باید سعی کند تنبلی و زودرنجی
در او نباشد؛ چراکه اگر کسی تنبل شود موفق نمیشود
که کارهایش را انجام بدهد و اگر کسی زودرنج شد،
سخن حق را نمیتواند تحمل کند .در برابر فرمان خدا
نباید تنبلی کرد و باید از ساعات عمر خود برای کار و
دعا استفاده کند .رنجش در برابر سخن حق نیز موجب
گمراهی انسان میشود .خیلیها در طول انقالب به
دلیل برخوردهای به حق امام و رهبری رنجیده شدند
و در نتیجه از قطار انقالب پیاده شدند .طلحه و زبیر
نیز در برابر سخن حق رنجیده شدند و در برابر امام علی
منبع :تابناک
(ع) ایستادند.

