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گفتگوی اختصاصی با رئیس مرکز اطالعرسانی
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی:

خاطراتتلخوشیرین
جنابسرهنگ!
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عواملفروشوشهرستانها 1000تومان
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در صفحه  4بخوانید

در حاشیه برگزاری مراسم تولد «عموپورنگ» در موسسه خیریه همدم؛

سبک من مختص
به خودم است

سرمقاله

مخاطب نداشتن
هزینه عدم شفافیت

جنگ نرم ،فضای مجازی و فیلترینگ سه کلیدواژهای
هستند که این روزها بسیار شنیده میشوند و مورد بحث
قرارگرفتهاند .و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری
مورد توجه هم قرار گرفتهاند ،اما اگر کمی بیطرفانه به
مسئله نگاه کنیم نمودارها نشان میدهند...
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تحلیل روز

شمارش معکوس برای پایان مهلت
تحریم تسلیحاتی کشورمان

بند طالیی قطعنامه 2231
برای ایران
در این شماره می خوانیم
علمالهدی:

اینستکس یک برنامه
کالهبرداری است

2

جشنواره کتابخانی رضوی از
خط پایان گذشت

5

7

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در گفت و گوی اختصاصی با «صبح امروز»

پشت پرده تخصیص کاغذ
رانت است
در صفحه  5بخوانید

عکس :عادل یل

عنایتی در صدر!

آغازاحداث نخستین تقاطع
 4سطحی شمال شرق در مشهد
در صفحه  6بخوانید

گزارش«صبح امروز» از مراسم اختتامیه نهمین فصل
از یک رویداد ملی در مشهد؛

رکوردداران تاریخ لیگ برتر؛

تقاطع غیر همسطح آزادگان کلنگ زنی شد:

موسسه خیریه توانبخشی همدم که در
زمینههای فرهنگی و هنری فعالیت فراگیری
دارد و میزبان هنرمندان زیادی بوده است،
اینبار میزبان «داریوش فرضیایی» با شخصیت
جذاب عموپورنگ بود که سالها است جایی در
دل کودکان دهه هفتاد و هشتاد باز کردهاست.
او متولد  1352در تهران است و کارشناسی
گرافیک دارد .روز پنجشنبه در موسسه
به
مراسمی
همدم
مناسب تولد
 46سالگی
او برگزار شد
و ساعاتی شاد را
برای  400دختر
بی-سرپرست تحت
پوشش این موسسه
ایجاد کرد .فرضیایی
در ضمن برگزاری مراسم
تولدش در میان این دختران
گفت :تولد واقعی هنرمندان
کشورمان زمانی است که
لبخندی را به یک کودک تنها
هدیه کنند و بارزترین دلیل
عالقه حضور هنرمندان در
همدم ،مهربانی و عشق
ناب و خالصی است که
در میان این بچهها و به
کوشش مسئولین موسسه
موج میزند و من شخصا
عاشق این بچهها هستم،

چراکه کامال بیریا عشق میورزند و به من درس
اخالق و مهربانی میدهند .در میانه این برنامه،
فرصت چند دقیقهای از این مجری کودک
همیشه شاد گرفتیم و به گفتگوی کوتاهی با او
پرداختیم.
yyاز کاراکتر «عمو پورنگ» و شخصیت
جذاب آن برای بچهها بگوئید؟
عمو پورنگ دقیقا همان
بچهای است که میبینیم .در
میان بچهها شیطنت و بازی
میکند و فقط از نظر سنی
با آنها تفاوت دارد.
شخصیت عمو پورنگ
در واقع با دنیای
بچهها آغشته و
درآمیخته شدهاست و
سعی دارد که بچهها از
دنیای کودکیشان فاصله
نگیرند و این روال سنی
برای آنها خاطرهساز باشد
و از آن دور نشوند .بچهها
باید گل بازی کنند و روی
دیوارها نقاشی بکشند
تا بزرگ شوند .چرا که
کودکان هنرمندند و درونی
شفاف و با صداقت دارند.
پورنگ با تمام تالش این
سالیانش میخواهد این رشته
همچنان مستحکم...
در صفحه  5بخوانید
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سیاست 2

شمارش معکوس برای پایان مهلت تحریم تسلیحاتی کشورمان

سرمقاله
مخاطب نداشتن ،هزینه عدم شفافیت

که مخاطب امروز دغدغهای فراتر از سیاسیبازیهای چپ
و راست دارد و یا به گفته دیگری مخاطب امروز از دعوای
داخلی اصولگرا و اصالحطلب خسته شده و واژههایی
چون نواصولگرایی و نواصالحطلبی دیگر مخاطب را جذب
نمیکند.و اما دسته دیگر که خود را رسانههای مستقل و
وابسطه به مردم میدانند .یا آنقدر الغرند که ترس از
تعطیلی و شکایت و دادگاه آنها را دچار خودسانسوری
ساخته و یا مسائل اقتصادی و حیاتی رسانه آنها را وامدار
منابع مالی وابسطه به قدرت کردهاست .که در نهایت
کارکردشان میشود انتشار اخبار بیات و دسته چندم.
اما دردناکتر آنجاست که برخی معدود رسانههای موفق
در این امر هم دچار مقاوت در جذب مخاطب شدهاند و
به راحتی آنرا پس میزنند .برای مثال بد نیست جریان
فردوسیپور و برنامه نود را مرور کنیم .برنامهای که بخاطر
شفافسازی در فوتبال شاید پرمخاطبترین برنامه رسانه
ملی بود که به راحتی تعطیل شد و نتیجهاش هم شد
جریان مزدک میرزایی و شبکههای آنور آبی.
yyافشاگری و جذب مخاطب
در شرایطی که برخی از کانالها چه معاند آنور آبی
چه کانالهای بیهویتی که داخل مرزها مشغول به
فعالیتند و تنها به واسطه چند ادمین اداره میشوند ،با
استفاده از انفعال رسانههای رسمی و عدم شفافیت در
خبررسانی مخاطبشان از رسانههای داخلی که گاها با
هزینههای باال اداره میشوند به مراتب بیشتر است ،وقت
آن رسیده که نگاه دوبارهای در سیاستگذاریهایمان
داشته باشیم .وقتی یک خبر از تخلفی در اداره و سازمانی
منتشر میشود و رسانههای داخلی به واسطه عواملی
که در باال ذکر شد یا اصال آن خبر را نمیبینند یا همسو
با برخی از رسانههای معاند و فقط با نگاه حزبی به آن
میپردازند .نتیجهاش میشود از دست دادن مخاطب و یا
با نگاه وسیعتر نتیجهاش میشود از دست دادن بزرگترین
سرمایه نظام .تا زمانی که رسانه ما متوجه نشود بزرگترین
و تنها منبع اقتصادی پایدارش مخاطباست ،این روال
ادامه خواهد داشت .تا زمانی که ما حتی قبول نکنیم که
روشهای جذب مخاطب و تبلیغات تغییر کردهاست .و
رپرتاژ و اخبار دست چندم دیگری جذابیتی برای مخاطب
ندارد نتیجهاش میشود .روزنامههای برگشتی ،تیراژ پایین
و سایتهای روابط عمومی که تنها مخاطبینشان خودشان
هستند .البته این روزها صداهایی از «خبرنگاری تحقیقی»
به گوش میرسد که نوک پیکانش به سمت افشاگری و
شفافسازی است ،درواقع این سبک خبرنگاری اگر درگیر
همان معضالتی که در باال گفته شد نشود میتواند راه
نجاتی از وضعیت امروز باشد .امیدوارم مدیران رسانهای و
مدیران دواتی ما به این نتیجه رسیده باشند که روشهای
قدیمی دیگر جذابیتی برای جذب مخاطب ندارد و متوجه
شده باشند هزینه شفافسازی بسیار کمتر از هزینهای
است که باید برای نبود شفافیت بپردازیم.

جنگ نرم ،فضای مجازی و فیلترینگ سه کلیدواژهای
هستند که این روزها بسیار شنیده میشوند و مورد بحث
قرارگرفتهاند .و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مورد
توجه هم قرار گرفتهاند ،اما اگر کمی بیطرفانه به مسئله
نگاه کنیم نمودارها نشان میدهند که با تمام هزینههای
سنگین فیلترینگ و برگزاری همایشها و تبلیغات ،در
جنگ نرم و فضای مجازی حداقل در بعد داخلی توفیقات
قابل توجهی نداشتیم .نه تنها توفیقات قابل توجهی
نداشتیم بلکه روزانه مخاطبمان را به راحتی از دست
دادهایم .چرایی این اتفاق شاید دالیل متفاوت و زیادی
داشته باشد .اما کم بیراه نیست اگر بگوییم که داریم هزینه
شفاف نبودمان را میدهیم.
مسئله بسیار سادهاست ،عدم شفافیت در هر زمینهای
باعث بوجود آمدن شائبه میشود .و این شائبه بهترین
خوراک برای ایجاد شایعه توسط افراد و رسانههای غیر
رسمی است .بههیچ وجه مقصود این نیست که تمام
اخباری که این چنین منتشر میشوند شایعه هستند اما
باید پذیرفت که براحتی میتوان در انفعال شبکههای
اطالع رسان رسمی و داخلی ،در کنار پنج خبر صحیح
چند خبر مغرضانه و بدون سند را به مخاطب تشنه
اطالعات خوراند.مخاطبی که هیچ آموزشی برای شنا
کردن در امواج سهمگین دریای اطالعات رسانه مجازی
ندیدهاست .مخاطبی که این روزها خود را در سیل
انتشار اخبار میبند و تنها راه حل ما در این شرایط فقط
محدودیت و فیلترینگ است .مخاطبی که در شرایط
بداقتصادی به واسطه تحریمها و البته مدیریت ناصحیح
گرفتار میبیند و هر روز اخباری از اختالس ،ژن خوب و
غیره میشنود .به صورت عادی اعتمادش خدشهدار شده
و وقتی رسانههای داخلی و رسمی را در انفعال کامل یا
درگیر جنگ سیاسی و حزبی میبیند براحتی خود را به
رسانههای بیهویتی میسپارد که هر روز از اعتمادش که
بزرگترین سرمایه این نظام هست ،میکاهند.
yyرسانههای منفعل
اما چرا رسانههای منفعل؛ اگر کمی به کارکرد
رسانههای رسمی و داخلی بپردازیم جواب این سوال
زیاد سخت نیست .در شرایط امروز دو دسته رسانه بیشتر
نداریم یا رسانههای حزبی هستند که به هر اتفاقی را از
دریچه مصلحت حزبی و گروهی نگاه میکنند .و رضایت
جریان موافق را ارجح به مخاطب میدانند و یا مخاطب
را همان جریان موافق فکری خود میپندارند .برای مثال
کافیست تیترهای این رسانهها در موضوع برجام را مرور
کنید .ولی متاسفانه نمیخواهند این واقعیت را بپذیرند

بندطالییقطعنامه2231برایایران
سه شنبه شب مایک پمپئو در توئیتر وزارت خارجه
آمریکا نوشت« :عقربههای ساعت حرکت میکند .زمان
باقی مانده تا انقضای مهلت تحریم تسلیحاتی علیه ایران
و پایان ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی به پایان میرسد».
اشاره مایک پمپئو به بند  5پیوست به قطعنامه 2231
شورای امنیت است که بر اساس آن ایران از  27مهر
سال  1399میتواند با سایر کشورها مبادله تسلیحاتی
داشته باشد .بر این اساس ایران میتواند از کشورهایی
مثل روسیه و چین تسلیحات خریداری کند .پیام سه
شنبه شب پمپئو اولین واکنش او به انقضای این مهلت
نیست .وزیر خارجه آمریکا سال گذشته در سخنرانی
خود در شورای امنیت ،درخواست کرد محدودیتهای
تسلیحاتی ایران پس از انقضای مهلت تعیین شده
در قطعنامه شورای امنیت تمدید شود .تحریمهای
تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در
سالهای  2006و  2007در راستای ممنوعیت فروش
سالح به ایران و صادرات سالح از ایران وضع شد .پس
از توافق برجام مقرر شد این تحریمها  18اکتبر  2020و
پس از آنکه گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی صلح
آمیز بودن برنامه هستهای ایران را تایید کرد ،برداشته
شود .توئیتر و سایت وزارت خارجه آمریکا برای پایان
این مهلت گاهشمار هم ترسیم کرده است .به اعتقاد
مقامات آمریکایی این مهلت که حدود  6ماه دیگر به
پایان میرسد یکی از امتیازات بزرگ برجام به نفع ایران
و به ضرر آمریکا است .پمپئو در توئیت خود ایران را به
اجرای "رفتارهای بی ثبات کننده" متهم کرد و نسبت
به توانایی خرید و فروش سالح توسط ایران هشدار داد.
بیاینه وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اجرا شدن برجام
مدعی شد این توافق «منابع و پول حتی بیشتری را در
اختیار رژیم گذاشت تا بر دامنه فعالیت خود ،تهاجم و
رفتار مخرب خود بیفراید».
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است «قاسم
سلیمانی از روز  18اکتبر  2020امکان سفر به خارج
را خواهد یافت و به زودی پس از آن ،رژیم ایران آزاد
خواهد بود که به هرکس که مایل است از جمله گروههای
نیابتی خود تانک ،موشک و تجهیزات دفاع ضد هوایی
بفروشد».
بیانیه مستقل قطعنامه  2231از کشورهای عضو
خواسته به مدت پنج سال محدودیتهایی را در مورد
ارتباط و معامالت تسلیحاتی ایران مراعات کنند .بر این
اساس از دولتها خواسته شده تا از معامله ،خرید و

مسئله اربعین مسئله شیعه و اهل تسنن و فارس و عرب نیست
اربعین یک موضوع انسانی است

آغاز نخستین دوره آموزشی هیاتهای بازرسی استانها
در مشهد

نخستین همایش هیات
های بازرسی با حضور
اعضای هیات های بازرسی
استان های خراسان رضوی ،جنوبی ،خراسان
شمالی و قزوین و شهرستان های تابعه این استان
ها با حضور علی طالبی رئیس هیات مرکزی
بازرسی انتخابات کشور در مشهد مقدس آغاز شد.
در این سلسله آموزش ها که در قالب  10دوره
و بصورت منطقهای پیش بینی شدهاست ،مباحث
کاربردی در خصوص مسائل اجرایی حقوقی،
انتخابات الکترونیکی و بازرسی انتخابات مطرح
و در پایان نیز از اعضای حاضر آزمون گرفته شد.
طالبی در این نشست ضمن تاکید بر آسیب
شناسی انتخابات دور قبل ،گفت :تقویت نقاط

قوت برای تحقق یک انتخابات با امنیت باال و
سالمت ،حضور حداکثری مردم عزیز ایران،
توجه به حاکمیت قانون و همچنین پاسخگویی و
مسئولیت پذیری مسئوالن متولی امر انتخابات از
اموری است که مورد توجه هیات بازرسی انتخابات
کشور است.
وی افزود :بدیهی است با تخلفات صورت گرفته
چه از سوی مسئوالن اجرایی و سایر عوامل و
کاندیداها و چه افراد حقیقی و حقوقی غیرمسئول
برخورد قانونی خواهد شد.
طالبی خاطرنشان کرد :اقدامات بازرسی
برای پیشگیری است و بر تمام جریان
انتخابات و مراحل آن نظارت دقیق خواهد
شد.

فروش و فراهم کردن هرگونه تسهیالت مالی ،مبادالتی
وترابری در مورد تجهیزات سنگین نظامی به ایران یا برای
استفاده ایران به مدت پنج سال از زمان اجرای برجام یا
تسلیم "گزارش جمعبندی مبسوط" اجرای برجام توسط
آژانس بینالمللی انرژی اتمی (هر کدام که زودتر باشد)
خودداری کنند .در این بخش از قطعنامه از انواع تانک
رزمی ،سامانههای توپخانه سنگین ،هواپیماهای رزمی،
هلیکوپترهای تهاجمی ،ناو و سامانههای موشکی نام
برده شده است .دولت دوازدهم این بخش از قطعنامه
 2231که بر اساس برجام نوشته شده است را یکی از
امتیازات بزرگ برای کشور میداند 12 .مرداد سال
جاری ،حسن روحانی گفت اگر برجام تا سال آینده باقی
بماند میتوانیم هر سالحی که نیاز داریم خریداری کنیم
و یا به فروش برسانیم .روحانی اعالم کرد مقدمات این
کار هم آماده شده است .رفع تحریم خرید سالحهای
متعارف برای نیروهای مسلح ایران میتواند انگیزه
مهمی برای دولت و نیروهای مسلح در جهت حفظ
برجام باشد؛ به خصوص که چین و روسیه تمایل خود
به فروش سالحهای متعارف پیشرفته به ایران را اعالم
کردهاند و آنطور که از صحبتهای روحانی بر میآید
توافقات مورد نیاز انجام شده و طرفین منتظر پایان
زمانبندی مندرج در برجام هستند .با توجه به توان
بازدارندگی و حتی تهاجمی که خرید سالحهای متعارف
میتواند برای ایران داشته باشد به نظر میرسد آمریکا
تمام تالش خود را برای ممانعت از دست یافتن ایران
به این مزیت به کار بندد .واکنش آمریکا به پایان مهلت
تحریم تسلیحاتی ایران جدی است.آمریکاییها با تمام
ابزارهایی که دارند به دنبال این هستند که هر اقدامی

وزیر کشور :مساله اربعین،
مساله شیعه و اهل تسنن و فارس و
عرب نیست؛ مساله اربعین ،یک موضوع
انسانی است که به همه انسان های آزادی خواه و انسان هایی
که با ذات خود زندگی می کنند ،برمی گردد و به همین دلیل
هم این مراسم در بین مردم جاری می شود.عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشور صبح امروز در افتتاحیه دومین همایش بین
المللی فعاالن اربعین حسینی که در کتابخانه مرکزی حرم
مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار شد ،گفت :همه ما
امروز توفیق داریم بعد از بیش از  ۱۴قرن دور هم جمع شویم
و در مسیر زالل و شفاف حقیقت ،یک خدمت جزئی انجام
دهیم که اگر این خدمت از سر خلوص باشد جامعه از برکات آن
بهره می شوند.وی افزود :علیرغم مخالفت ها ،بغض ها ،کینه
ها ،جنگ ها و دشمنی های مداوم ،دین اسالم در مسیر حق

خود دل های مردم را سیراب می کند و چون منطبق با فطرت
انسانی است در قلب انسان ها جای می گیرد.وزیر کشور گفت:
انسان ها به دنبال صلح و زندگی مسالمت آمیز هستند و در
عین حال ،مکاتبی که مدعی چنین موضوعاتی در جهان بودند
االن با شکست مواجه شدند ،و در نتیجه مادی گرایی نتوانسته
به نیازهای جامعه بشری پاسخ دهد و تنها دین اسالم توانسته
انسان ها را در این راه اغنا بخشد.رحمانی فضلی تصریح کرد:
البته دشمنان بشریت هم بیکار ننشسته اند؛ یک روز با جنگ،
یک روز با تحریم ،یک روز با القاعده ،یک روز با داعش و نظائر
آن ،می خواهند چهره زالل رحمانی دین را خشن ،ضد صلح
و در قامت افرادی نافرمان و قانون ناپذیر نشان دهند .ما البته
قاطعانه می گوییم تمامی این جریانات وابسته به خود استکبار
است و دقیقا با اهداف استکبار ،شکل می گیرند و ماموریت
هاشان انجام می شود.

میتوانند انجام دهند که تا قبل از سال  99جلوی
انقضای این مهلت را بگیرند .آنها در این راه بازهم ایران
را بیشتر تحت فشار قرار میدهند .نگرانی آمریکا از این
است که اگر این تحریمها برداشته شود ایران می تواند
هرگونه اسلحهای که میخواهد بخرد یا بفروشد .اینکه
کال تحریمهای تسلیحاتی برداشته شود برای آمریکاییها
بسیار سنگین خواهد بود .خرید سالح تهاجمی توسط
ایران برای آمریکا قابل تحمل نیست .با اتمام مهلت
انقضای تحریم تسلیحاتی،روسیه میتواند موشکهای
دوربرد و تهاجمی تحویل ایران دهد .در حال حاضر ایران
تنها میتواند سالح تدافعی خریداری کند ،ولی بعد از
این تاریخ میتواند سالح تهاجمی بگیرد که آمریکا با این
مسئله به شدت مشکل دارد .آمریکا ابزارهای مختلفی
برای جلوگیری از این شرایط در اختیار دارد .ممکن است
کال برجام را به هم بزند یا درگیری ایجادکند و یا چالشی
در منطقه ایجاد کند که خرید و فروش تسلیحاتی ایران
را تحت تاثیر قرار دهد .وزارت خارجه آمریکا در بیانه
خود نسبت به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه هشدار
میدهد .به نوشته سایت این وزارت خانه «این وضعیت
میتواند باعث آغاز یک مسابقه تسلیحاتی جدید در
خاورمیانه شده و این منطقه از جهان را حتی بیثباتتر
سازد» .باتوجه به توافقات اخیر بین ایران و امارات و
حتی عربستان به نظر نمیرسد چنین چیزی در منطقه
خاورمیانه قابل تعریف باشد .آنچه آمریکا از آن به عنوان
مسابقه تسلیحاتی نام میبرد آغاز یک جنگ روانی دیگر
است .در خاورمیانه مسابقه تسلیحاتی مطرح نیست چرا
که کشورها در وضعیتی نیستند که بخواهند باهم وارد
چنین مسابقهای شوند .با فرض اینکه امارات و رژیم

صهیونیستی و عربستان در سالحهای متعارف برتری
داشته باشند .برتری تسلیحاتی آنها کارآمد نیست.
اسرائیل به عنوان جدیترین دشمن ایران در منطقه
وقتی زیر ضرب قرار بگیرد به سختی میتواند خود
را حفظ کند و به راحتی در بمباران آسیب میبیند.
نکته دیگری که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به چشم
میخورد نگرانی از سفرهای سردار قاسم سلمیانی است.
این در حالی است که اصوال بسیار بعید است سفری
از سوی فرمانده سپاه قدس به اروپا یا آمریکا صورت
بگیرد .اگر منظور ،سفر او به عراق یا سوریه باشد که در
این سالها (که مهلت تحریمها به پایان نرسیده) بارها
تصاویری از حضور قاسم سلیمانی در منطقه منتشر
شده است .حتی در مستند"فرمانده سایه" بی بی سی
انگلیسی از قول مقامات و نظامیان آمریکایی اظهاراتی
در مورد حضور سلیمانی از جمله در عملیات آزادسازی
موصل در سال ( 96در زمان وجود تحریم) پخش شد.
اظهارت پمپئو در مورد تهدید آمیز بودن سفر قاسم
سلیمانی صرفا جو سازی رسانهایست .چشم انداز کنش
و واکنشهای دو طرف تا انقضای این مهلت به گونه
ای خواهد بود که ایران اقدامات خود را انجام میدهد،
ولی با محدودیتهایی رو به رو خواهد شد .آمریکاییها
ایران را از نظر مالی تحت فشار قرار خواهند داد تا نتواند
پول خرید سالح را به دست آورد .احتماال آمریکاییها با
کشورهایی که میخواهند سالح بفروشند هم مذاکراتی
انجام میدهد .در این بین بعید نیست که چین و روسیه
از دو طرف باج سیاسی و اقتصادی بگیرند .اما اگر واقعا
جدال تسلیحاتی وجود داشته باشد در سطح جهانی
خواهد بود نه منطقه ای.

شرایط را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم
خواهیمکرد
معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار خراسان
رضوی گفت :شرایط را برای حضور
حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی
و میان دوره ای خبرگان رهبری فراهم خواهیم
کرد.حسن جعفری در جلسه هم اندیشی روسای
ستاد انتخابات چهار استان خراسان های رضوی،
شمالی،جنوبی و قزوین با رئیس ستاد انتخابات کشور
که در مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :استان خراسان
رضوی  12حوزه انتخابیه اصلی و  74حوزه فرعی
دارد که شامل  29شهرستان و  44بخش می شود.
وی با بیان اینکه به لحاظ تقسیمات کشوری 29
شهرستان در خراسان رضوی وجود دارد ،افزود :بر
اساس شعب پیش بینی شده برای یازدهمین دوره

انتخابات مجلس شورای اسالمی ،در مجموع 5
میلیون و  900هزار تعرفه به وزارت کشور اعالم نیاز
شده است.جعفری افزود :برای مقابله با این اقدامات
و در حوزه عملیات روانی باید راه کارهایی که مشارکت
حداکثری مردم را در پی دارد ،دنبال شود که در این
خصوص چهار استان می توانند در جهت تبادل نظر
گام بردارند.
وی به یکی دیگر از چالش های ستاد انتخابات
استان یعنی تنوع قومی و مذهبی در  12حوزه
انتخابیه استان اشاره کرد و افزود :پیش از این در
حوزه جانمایی شعب اخذ رای مالحظاتی داشتیم لذا
در این راستا مشکالت برجسته ادوار گذشته را جمع
بندی کردیم تا برای آن چاره اندیشی شود.

نمازجمعه
علمالهدی:

اینستکس یک برنامه کالهبرداری است
امام جمعه مشهد گفت :چهار سال برجام را تجربه کردیم .االن
نوبت اینستکس شده ،برنامه دیگری اروپا پیشنهاد کرده است.
برنامهای که رئیسجمهور فرانسه  100دقیقه با رئیسجمهور ما
حرف میزند و بحث میکند ،معلوم است برنامه کالهبرداری بوده و
برنامه حل مشکل ما نیست.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان ،آیتالله سید احمد علمالهدی
امروز در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر
رضوی ضمن تبریک میالد امام هادی(ع) ،اظهار کرد :فردا روز ورود
آزادگان به سرزمین میهن و حضور ارزشمند این تابلوهای شفاف
ایثارگری و مقاومت در عرصه انقالب مقدس اسالمی است .امیدوارم
برکات این عزیزان در این موقعیت خاص گام دوم انقالب به عنوان
ثمره گام اول در توسعه انقالب مقدس اسالمی ما موثر باشد.
وی با طرح این سوال که روش ائمه در مقابل دشمن چه بود،
گفت :وقتی دشمن توطئه میکرد ائمه به سراغ دشمن نمیرفتند
و نمیخواستند مشکل توطئه دشمن را به وسیله خود دشمن حل
کنند .روش ائمه این بود که برنامه مستقلی را در درون جریان امامت
و والیت اجرا میکردند و با برنامه مستقل آنها دشمن در توطئه
خود شکست میخورد .این روش ائمه بود .این روش را امروز باید در
زندگی سیاسی و اقتصادی خود کامال رعایت کنیم.
علمالهدی با اشاره به اینکه دشمن با تحریم اقتصادی و با اینکه
سفره مردم ما را هدف قرار داده ،بدترین توطئهها را در جهت سقوط
انقالب و نظام ما در پیش گرفته است ،تصریح کرد :امروز در مساله
اقتصاد و برخورد با تحریم اقتصادی از طرف دشمن دو نظریه
وجود دارد .اول نظریه و اندیشه مقام معظم رهبری است که ملت
بزرگ  80میلیونی با این معادن ،منابع ،ثروت ،علم و فناوری ،یک
اقتصاد مقاومتی خودکفایانه در زندگی برنامهریزی کنید ،برنامهریزی

اقتصادی باید مردم و جامعه ما را در عرصه معیشت و اقتصاد در
شرایطی قرار دهد که در برابر تحریم و توطئه دشمن آسیبپذیر
نباشد.امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد :از  5 ،4سال گذشته مقام
معظم رهبری تیتر این برنامه را دادند ،اقتصاد مقاومتی .راهکارها
و مولفههای آن را گفتند ،کیفیتهای اجرایی را تدوین کرده همه
خصوصیات آن را بیان کردند .این نظریه مقام معظم رهبری است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود :مقابل این نظریه،
نظریه دوم قرار دارد که ما برای حل مشکل تحریم و فشار اقتصادی
به سراغ دشمن برویم و از طریق خود دشمن مشکل را حل کنیم .این
هم یک نظریه است 4 .سال این را تجربه کردیم ،در قصه برجام عالف
شدیم ،تحریمها چند برابر و مشکالت افزونتر شد و این مساله از این
طریق حل نشد و معقول هم نیست از این طریق حل شود ،چون
دشمنی که برای به زانو در آوردن و نابودسازی ما توطئه و برنامهای
دارد ،نمیتوان به سراغ این دشمن رفت و از طریق او این توطئه و
برنامه را حل کرد .اگر به سراغ او برویم بدتر میکند چون میبیند
توطئه دارد اثر میگذارد .رفتیم و نتیجه را دیدم که بدتر شد.
وی بیان کرد :روش ائمه ما این بود که در توطئه دشمن به سراغ او
نمیرفتند .امام جواد(ع) از مامون برید ،رابطه خود را به هم زد و مرکز
خانوادگی خود را که در کاخ خالفت به وسیله دختر خلیفه تشکیل
شده بود ،ویران و بایکوت کرده و دختر خلیفه را منزوی کردند و در
جای دیگر کانون زندگی ،خانواده و خاندان والیت را تنظیم کردند.
روش ائمه این بوده که در مقابل برنامه مستقلی قرار میدادند تا
دشمن در توطئه خود شکست بخورد نه اینکه سراغش برود.
علمالهدی ادامه داد :چهار سال برجام را تجربه کردیم .االن نوبت
اینستکس شده ،برنامه دیگری اروپا پیشنهاد کرده است .برنامهای
که رئیسجمهور فرانسه  100دقیقه با رئیسجمهور ما حرف میزند

و بحث میکند ،معلوم است برنامه کالهبرداری بوده و برنامه حل
مشکل ما نیست .آنها در مساله کاهش تعهدات برجامی ما نسبت
به وضعیتی که شورای عالی امینت تصویب کرد که ما تعهداتی در
برجام داریم و با پیمانشکنی آمریکا و اروپا آنها را کاهش میدهیم،
سه گام برایش تعریف کردند که گام اول انجام شد.
امام جمعه مشهد اضافه کرد :آبروی آنها در دنیا رفته و با این
پیمانشکنی خود را در دنیا بیحیثیت کردند .اگر ما این برنامه را
ادامه دهیم ،خسارت  4سال برجام را از نظر موقعیت بینالمللی
و جهانی تامین می کنیم ،دشمن در دنیا بیآبرو شده و مساله
انتخابات آمریکا که جریان ایدهآل استکبار است در دو سال دیگر
شکست میخورد .مزدور بیجیره مواجب ترامپ ،رئیسجمهور
فرانسه 100 ،دقیقه با رئیسجمهور حرف میزند و اینستکس را با
طرح دیگری مطرح میکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه در مساله برجام
مقام معظم رهبری رهنمود و دستور دادند و شرط گذاشتند اما عمل
نکردند ،عنوان کرد :ایشان فرموند تا آنها تعهدات خود را شروع
نکردند ،شما تعهدات خود را در کاهش فناوری هستهای شروع
نکنید ،اول آنها شروع کنند و به هر مقدار آنها عمل کردند شما
در تعهدات برجامی عمل کنید .متاسفانه این کار نشد ،نمیخواهیم
مقصر تعیین کنیم ،میخواهیم تجربه را بگوییم .نشد از همان اول
سانتریفیوژها را کندند و به صورت حلبپاره یکطرف ریختند و با
بتن آب سنگین اراک را به کلی از بین بردند ،در حالی که آنها یک
قدم در تعهدات خود برنداشتند و بعد زیر تعهدات خود زدند.
وی خاطرنشان کرد :االن نوبت اینستکس شده و گفتند حرکتی
که در دو مرحله در جهت کاهش تعهدات انجام دادید و فناوری خود
را برگردانید ،غنیسازی  20درصد را انجام ندهید ،سانتریفیوژها را

جمع کنید و به دنبال آب سنگین اراک نروید تا ما طرح اینستکس
را اجرا کنیم 15 ،میلیارد در حسابی قرار دهیم و با این رقم ما هرچه
میخواهید برای ملت خود خرید کنید .این از برجام بدتر است.
علمالهدی افزود :اینگونه نشود که دوباره برویم فناوری هستهای
را متوقف کنیم و به عقب برگردیم و آنها امروز و فردا کنند ،مگر
همین اینستکس نبود که  7 ،6ماه معطل کردند و عمل نکردند تا
شورای عالی امنیت آمد و دست به اجرای کاهش تعهدات برجامی
زد و سه گام را تعیین کرد .دوباره باز همان میشود .اینها در مقام
عمل ،عمل نمیکنند و درست اجرا نخواهد کرد و ما هم از این طرف
فناوری خود را متوقف کنیم ،آنها نتیجه سیاسی خود را در دنیا
بگیرند و برداشت کنند و بعد با توطئه و تهدید شدیدتر به ما فشار

بیاورند .الاقل اینجا به حرف مقام معظم رهبری گوش دهید ،آنجا
گوش نداید و ضرر کردید.
امام جمعه مشهد گفت :ما آقا ،صاحب و رهبران معصوم داریم.
هیچ چیز در زندگانی ما نیست ،مگر نسخه عملیاتی ما را این  11نفر
برای ما پیچیدند ،دستمان دادند ،هم در سیره و هم در تعاملیمشان.
از آنها روش اخذ کرده و عمل کنیم ،تا دنبال این برویم که برنامهای
داشته باشیم که اقتصاد خود را قوی کنیم که تحریم دشمن اثرگذار
نباشد و میتوان این کار را کرد .مقام معظم رهبری راهکار و مولفه را
گفتند و نسخه کامل آن را دادند ،چرا دنبال این باشیم که رهر چند
وقت یک بار سراغ دشمن برویم و بخواهیم مشکل خود را با دشمن
حل کنیم.

 3اقتصاد
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد
است اگرچه نرخ ارز در هفتههای اخیر کاهش پیدا
کرد اما قیمت کاالها متناسب با آن کم نشد.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس با اشاره به اینکه قیمت کاالها متناسب با نرخ
ارز کاهش پیدا نکرد ،گفت :اگرچه بازار در مقابل
کاهش قیمت کاالها متناسب با نرخ ارز مقاومت
میکند ،اما باید به این نکته نیز توجه شود که با
ارزان شدن نرخ دالر نباید انتظار داشت قیمتها

هواپیمایی آسمان

بالفاصله روند نزولی پیدا کنند ،در واقع باید فرصتی
به تولیدکننده داده شود تا بتواند با نرخ جدید مواد
اولیه خریداری و وارد چرخه تولید کند.
yyکاهش الکپشتی قیمت کاالهای اساسی
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای
اسالمی افزود :اگرچه باید به تولیدکننده مهلتی
داده شود تا بتواند مواد اولیه را با نرخ ارز ارزان
قیمت خریداری کند اما موضوعی که مصرفکننده
را آزار میدهد این است که با افزایش نرخ ارز،

بالفاصله بهای کاالها افزایشی میشود اما با کاهش
نرخ دالر ،قیمتها با سرعت الکپشتی کاهش پیدا
میکند.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف باید با کنترل
و بازرسی زمینه کاهش قیمت کاالها را فراهم کنند،
اظهار کرد :در صورتی که کاهش نرخ ارز ادامه دار
باشد و عرضه از تقاضا پیشی گیرد کاهش قیمت
کاال حتمی است.

yyضرورت تعیین تکلیف سرنوشت کاالهای احتکار شده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف
کاالهای احتکار شده ،اضافه کرد :اگرچه شفاف
سازی و مشخص شدن سرنوشت کاالهای احتکار
شده یکی از ضرورتها است اما تاثیر چندانی بر
میزان عرضه و در نتیجه ساماندهی بازار ندارد اما
می تواند اعتماد مردم را نسبت به سیستم و مکانیزم
بازار جلب کند.

در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرحشد
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بخشنامههای خلقالساعه معضل صادرات
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معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت :در دهه  70از پیمان
سپاری ارزی تحت عنوان سرعتگیر صادرات یاد می کردیم و امروز با
تکرار همان رویهها ،شرایط بی ثباتی و نامساعد شدن فضای کسب و کار
را رقم زدهایم.به گزارش ایسنا ،مظفر علیخانی ،در نشست کمیسیون
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد :مشکل اساسی
در کشور ما روند سیاستگذاریها است ،همچنین بخشنامههای خلق
الساعه و بعضا غیرکارشناسی ،اجازه برنامه ریزی برای تولید و صادرات
را از ما گرفته است.
وی افزود :باید بخش عمده انرژی خود را صرف بازگرداندن ثبات به
فضای اقتصاد کشور کنیم ،بیش از  98درصد تجارت دنیا در سازمان
توسعه تجات جهانی پیگیری می شود .این مجموعه تالش دارد بازار را
توسعه ببخشد و هزینه ها را کاهش دهد.معاون فنی و خدمات بازرگانی
اتاق ایران بیان کرد :یکی از نکات اساسی در حوزه زعفران این است
که اگر می بینیم کشوری مانند اسپانیا که برخی بنگاه های آن بیش از
 200سال سابقه برندسازی دارند ،در این عرصه پیشرو عمل می کنند،
به واسطه آن است که خرید و فروششان را به اتکای برند انجام می دهند
پس باید سرمایه گذاری ما در حوزه برند باشد و حتی باید با برندهای
معروف دنیا سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم.
yyآشتی صادرکنندگان با صادرات
در ادامه غالمرضا میری ،نایب رئیس شورای ملی زعفران در ادامه
تصریح کرد :با توجه به کاهش نرخ زعفران و افزایش تولید آن در سال
زراعی جدید به دلیل بارشهای اخیر و با توجه به این موضوع که
صادرکنندگان معتبر ما دیگر صادرات انجام نمیدهند خواهشمندم
کاری انجام شود تا صادرکنندگان ما با صادرات آشتی کنند زیرا این
موضوع زنگ خطری برای صادرات زعفران است مخصوصا که قاچاق آن
نیز افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد :همچنین باید ارز حاصل از صادرات شفاف شود تا
صادرکننده بداند که برای صادرات باید چه کاری انجام دهد .ما این
موضوع را با آقای کریمی در بانک مرکزی نیز بازگو کردیم و ایشان 657
بانک و صرافی را نام بردند اما ما تاکنون آنها را ندیدهایم.
نایب رئیس شورای ملی زعفران عنوان کرد :عالوه بر مسائل یاد شده
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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 ساعت17:45 :
مشهد -ايالم :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت08:45 :
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 :

مفقودی

برگ سبز موتور سیکلت سیستم باختر تیپ  ۱۲۵CDIمدل ۱۳۸۵

به شماره پالک  ۵۲۸۷۴-۷۷۲شماره موتور  ۷۶۹۸۳۲و شماره تنه
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گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

حاشیه سود زعفران خیلی کمتر از آن است که برای یک کیلو زعفران
 200تا  250هزار تومان تفاوت نرخ ارز را به سامانه نیما تحویل دهیم.
همچنین نحوه پرداخت ارز به بانک مرکزی نوعی پولشویی است و به
جای ارزآوری خسارتی به صادرکننده وارد میشود.
میری خطاب به سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت :در
گذشته زمانی که شرایط ایدهآلی برای صادرات فراهم بود به ما جایزه
صادراتی اهدا میشد اما اکنون توقع جایزه نداریم تنها خواهشمندیم
که ما را تهدید نکنند ،تاکنون بارها تهدیداتی مبنی بر ابطال کارت
بازرگانی ،معرفی به تعزیرات ،معرفی به قوه قضایه به جرم پولشویی و
ارسال مدارک به اداره دارایی دریافت کردهایم.
yyافزایش  35درصدی صادرات در سال  97رضایتبخش نیست
در بخش دیگری از این نشست فرشید منوچهری ،دبير شوراي ملي
زعفران اظهار کرد :میزان تولیدات زعفران در سال  97حدود  386تن
در سطح زیر کشت  112هکتار بوده که از این مقدار 281 ،تن به ارزش
بیش از  400میلیون دالر صادر شده و این درحالی است که نسبت به
سال  96حدود  35تا  36درصد رشد صادراتی داشته است.
وی ادامه داد :افزایش صادرات ایجاد شده باعث رضایتمندی نشده
است زیرا بخش عمده صادرات در سال  97توسط کسانی صورت گرفته
است که در سالهای قبل هیچ گونه تجربهای در زمینه صادرات زعفران
نداشتهاند و به تعبیری به آنان کارتهای یکبار مصرف گفته میشد.دبير
شوراي ملي زعفران تصریح کرد :این افراد زعفران را کیلویی  700تا 800
یورو به بازارهای هدف صادراتی همچون هنگکنگ ،عمارت و اسپانیا
به فروش رساندند در حالی که این رقم طی سالهای  96و قبل از آن
کیلویی  1400تا  1500یورو بوده و این امر سبب شده که صادرکنندگان
معتبر به دلیل خرید مواد اولیه و ظروف بستهبندی و حمل و نقل با قیمت
نرخ بازار مجبور به پرداخت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بودند و
این مساله امکان رقابت با دارندگان کارت یکبار مصرف را فراهم نمیکرد.
منوچهری بیان کرد :شورای ملی زعفران برای برون رفت از این مشکالت
و پیشگیری اقدام به ثبت عالمت و برند ملی زعفران با همکاری سازمان
توسعه و تجارت کرده است و در آینده نزدیک اقدام به ثبت جهانی این
نشانها خواهد کرد .یکی از ارکان مدیریت بر صادرات ،صدور کارت

اهلیت توسط شورای ملی زعفران برای صادرکنندگان واقعی زعفران
است.وی اضافه کرد :در حال حاضر آن چیزی که بیش از قاچاق ما
را اذیت میکند کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است در حال حاضر
 65تا  ۷۰درصد صادرات زعفران توسط کارتهای یکبار مصرف صورت
میگیرد .دولت توان سرمایهگذاری در زمینه زیرساخت زعفران را ندارد و
پیشنهاد ما این است که نیم درصد از سرمایه حاصل از صادرات زعفران به
ساخت زیرساختهای این حوزه اختصاص داده شود .همچنین در زمینه
جهانی شدن زعفران ما طرح شناسه ملی را به جهاد کشاورزی پیشنهاد
کردیم اما به دلیل مشکالت بودجهای در این وزارتخانه تاکنون جواب
مثبتی از جانب آنان دریافت نشده است.
yyتولید  7.5میلیون تن محصوالت کشاورزی در استان
محمدرضا اورانی ،رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز
در این جلسه بیان کرد :در حال حاضر یارانه شکر برای خانوادههای
نیازمند در نظر گرفته شده است ،قیمت خانوار  3000تومان و صنوف
 3400اما شکر کمتر از  8000هزار تومان در بازار یافت نمیشود ،ولی
قیمت تضمینی چغندر قند به  387تومان رسید و  24هزار هکتار سطح
کشت چغندر به  13هزار هکتار رسید و مابقی آن به کشت گوجه فرنگی
اختصاص یافت و امروز با مازاد کشت گوجه فرنگی در استان مواجه
هستیم.وی افزود :در مقابل به شکر آب افزوده و سپس صادر میکنند
و تبدیل به نبات و آبنات میشود .همچنین در زمینه دانههای روغنی،
کلزا  40درصد و سویا  20درصد روغن دارد و کنجاله کلزار با کیفیتتر
از سویا است اما کلزا کیلویی  3800و دانه سویا کیلویی  20هزار تومان
خریداری میکنند.رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی
خاطرنشان کرد :در این شرایط باید کمک کنیم ارز به سمت نیمایی
حرکت و رانت از سیستم اداری خارج شود و اگر اقتصاد کشاورز اصالح
شود و اصالح شهری نیز اتفاق خواهد شد .ما ظرف سه سال آینده در
پسته تولید اول کشور خواهیم بود زیرا  60درصد سطح کشت استان
در زمینه زعفران و پسته است و براساس آمارها بالغ بر  7.5میلیون تن
محصول کشاورزی به ارزش  23هزار و  400میلیارد تومان در استان
تولید میشود که  43درصد باغی 35 ،درصد دامی و  22درصد زراعی
است.

مجلسبان

اولتیماتوم ویژه همتی به بانکها

رئیسکل بانک مرکزی خطاب به برخی بانکهای
کشور تاکید کرد که دوره تخطی بانکها از مقررات
به سر آمده است.به گزارش خبرآنالین ،عبدالناصر
همتی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به بانکهای
کشور ،هشدار داد :دوره تخطی برخی از بانکها از
مقررات ابالغی و برخی نسبتها به ویژه درصدهای
سهامداری ،اجرای حاکمیت شرکتی ،اعطای برخی
وامهای خاص خصوصا به اشخاص و شرکتهای
مرتبط به سر آمد.وی افزود :بانکها باید در چارچوب
برنامههای بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی،
دستورالعملها و تصمیمات جدی و قاطعی که در بانک
مرکزی اتخاذ و به آنها ابالغ خواهد شد را با جدیت
تمام پیگیری و اجرا کنند.رییس کل بانک مرکزی
همچنین به اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز
اشاره کرد و گفت :همانگونه که فعاالن اقتصادی و
مردم آگاهی دارند ،بازار ارز پس از یک دوره سخت،
که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریمهای
همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود ،در دوره
اخیر ،به تدریج به سمت پایداری و پیشبینیپذیری
حرکت میکند.او خاطرنشان کرد :در این میان ،طرح
مباحثی مانند تأمین مالی دولت یا کمک به بانکها از
طریق تحوالت نرخ ارز ،نه تنها بر اساس آمار بیاساس
است ،بلکه جفای بزرگی در حق بانک مرکزی است.
همتی ادامه داد :بنده همچنان بر عهد و برنامه یک
سال پیش خود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی
پابرجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام
جدی دارم.

پراید باالخره از مرز  ۵۰میلیون تومان
فاصله گرفت

قیمت پراید از پس نوسانی طوالنی مدت باالخره
از مرز  ۵۰میلیون تومان فاصله گرفت .به گزارش
خبرآنالین ،بررسیها نشان می دهد نرخ خرید و فروش
پراید در بازار راکد کنونی در هفته جاری نسبت به هفته
گذشته کاهشی قابل توجه را تجربه کرده است  .بر این
اساس هر دستگاه پراید  ۱۱۱که در هفته گذشته ۴۹
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان قیمت خورده بود ،در این
هفته به ۴۷قیمت میلیون و  ۵۰۰هزار تومان اگهی
شد .قیمت سایپا  ۱۳۱نیز از  ۴۴میلیون و دویست
هزار تومان به  ۴۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسیده
است .سایپا  ۱۳۲با کاهش  ۸۰۰هزار تومانی قیمت
 ۴۵میلیون تومان فروخته میشود .سایپا  ۱۵۱نیز در
هفته گذشته  ۴۴میلیون و  ۳۰۰هزار تومان فایل شد اما
در هفته جاری قیمت این خودرو به  ۴۳میلیون و ۵۰۰
هزار تومان رسیده است.فعاالن بازار می گویند پول الزم
ها حتی قیمتی به مراتب پایین تر از این رقم را نیز برای
فرش پراید خود اعالم میکنند.
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گفتگوی اختصاصی با رئیس مرکز اطالعرسانی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی:

سوژه
اطالع رساني  ،بازوی توانمند امنیت و سالمت اجتماعي !

 yyسرهنگسیداحمدخسروي
 yyرئیس مرکز اطالع رسانی و ارتباطات نیروي انتطامي جمهوري اسالمي ايران
رهبر فرزانه انقالب اسالمي در فرازی از فرمایشات
راهبردی و گهربار خود ميفرمایند' :از مطبوعات يك
جامعه مورد انتظار است که معلومات مردم را باال ببرند.
'اطالع رساني باید روحیه امید  ،نشاط ،آرامش و اعتماد
مردم را باالبرند'.بر این اساس امید  ،نشاط  ،آرامش و
اعتماد سازی از محورهاي اساسي بستر اطالع رسانی
در جامعه انقالبی است که در پاسداري از ارزشهای
خود و دفاع از آرمانهایی که براي تحقق و تعالي آن
خون پاك جوانان و پاكجانان وارسته را تقدیم کرده محسوب می شود .در موضوع
کارکردهای رسانه برای تامین امنیت اجتماعي بر این اصل مقید هستیم که هدف
اطالع رساني در دو بخش اساسي ،قالب گیري مي شود .اصل اول مطالبهگري
با نقش مدعیالعموم بودن و اصل دوم تنویر افکار عمومي و آگاهی بخشی به
جامعه که پرداختن به این  ۲اصل رسالت گوياي کارکردهای موثر رسانه در تامین
امنیت اجتماعي را نمايان مي سازد .نکته مهم دیگر نقش و جایگاه رسانه از ترويح
جرم تا پیشگیری از آن است که گویاي حساسیت رسانههاي جمعي است .در
کشورهای پیشرفته از رسانه به عنوان چهارمین قوه نام برده و در کشور ما این
نقش غیر مستقیم اعمال مي شود .با توجه به روحیه پرسشگری و اطالعرساني
و همچنین آموزش  ،پرورش و فرهنگسازی که از نقشهای اساسی رسانههاي
جمعي است در این عرصه ميتوان کار رسانه را بستري براي ترويج جرم (در
صورت فاصله گرفتن از حرفهاي گرایی) و پیشگیری از آن (در صورت صداقت و
جامعیت راستین) دانست .ضمن آن که امروزه با توجه به مخاطرات جرایم پیچیده
در فضاي مجازي و حقيقي  «،پیش بینی» را نیز می توان یکی از وظایف خطیر
رسانهها دانست.اینک نیروی انتظامی با موقعیت یابی راهبردی و تسهیم دانش در
صدد است از سرمايههاي انساني  ،سازمانی و اجتماعی خود بهرهبرداری علمی و
کاربردې برای تولید  ،تحکیم و توسعه نظم و امنیت عمومي داشته باشد.رسانهها
و مطبوعات ميتوانند در کنار مردم که سرمایه های اجتماعي پلیس هستند به
عنوان نخبگان و صاحبان اندیشه و قلم  ،سرمایه فکری نیروی انتظامی نیز باشند .
تشکیل اتاق های فکر در این رابطه  ،هماندیشی و همگامی برای
جریانسازیهای مناسب  ،هدفمند و امید بخش به جامعه  ،میتواند گام مهمی
در استفاده از سرمايههاي فکري پليس و رسانه باشد .ضمن این که پلیس نیز به
نوعی سرمایه فكري رسانهها محسوب ميشود و این در سایه تعامل  ،مشارکت و
اعتماد عمومي حاصل مي شود .در بحث ارتباط رسانه های جمعی با امنیت نیز
باید بگوئیم رسانهها ستون پایداری و استقامت خیمه امنیت محسوب ميشوند.
رسانه ميتواند احساس هویت اصیل اسالمی و ایرانی را با احساس امنیت به
عنوان مسئولیتی خطیر  ،همه جانبه و همهگیر پیوند بزند و در تولید نظم و امنیت
اجتماعی نقش بیبدیل و فرایندهای داشته باشد .تنویر افکار عمومي  ،آگاهسازی
مردم  ،ارتقای سطح دانش شهروندي براي ايفاي نقش یکایک افراد در تولید و
توسعه امنیت  ،تحولي است که رسانهها ميتوانند لحظه به لحظه در برابر تغییرات
پیچیده و لحظهاي زمان ،فرآیند سازي کنند .این وظیفه اي خطير و حساس است
 .موضوع دیگر انتظار از رسانه هاست .باید پلیس از حوزه حوادث فرا تر دیده
شودوقاب گزارشهای تحلیلی و میزگردهاي جریانساز با رویکرد مثبت و سازنده
می تواند بسیار راهگشا باشد.
ونکته پایانی این که
رسانه مي تواند پل تعامل و نکته پیوند دستگاههاي مختلف در حل و فصل
مشکالت و مسائل باشد .ریشه یابی مسائل و معضالت نیز با پرهیز از سیاهنمایی
و زیر سوال بردن همدیگر میتواند به شناسایی استعدادهای بالقوه براي يك
مشارکت دسته جمعی و تعامل هدفمند بیانجامد تا با ایده پردازي هاي نو و حساب
شده بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و انقالب مقدس اسالمی زیر پرچم والیت
فقیه گامهای موثری برداریم.
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خاطراتتلخوشیرینجنابسرهنگ!

سرهنگ علی نبوی در شهرستان سبزوار به
دنیا آمد و دوران تحصیل خود را در این شهر
گذراند.
او پنجم فروردین ماه  ۱۳۹۶در دانشگاه
پلیس پذیرفته شد و پس از طی مراحل آموزش
و گذراندن موفقیتآمیز سالهای دوران تحصیل
در این دانشگاه نظامی با درجه ستوان دومي
فارغ التحصیل شد .افسر جوان در پلیس
گذرنامه و مهاجرت نيروي انتظامي جمهوری
اسالمی ایران کار خود را شروع کرد.
عالقمندی به کار و حرفهای که در پیش
گرفته بود سبب شد به دنبال مهارتافزاییهای
حرفهای خود باشد.
او پس از  ۸سال به استان بوشهر انتقال و
عهدهدار مسئولیت پلیس مهاجرت استان شد.
علي نبوي سال  ۱۳۷۹به پلیس گذرنامه
و مهاجرت ناجا در تهران بازگشت و به عنوان
فرمانده عملیات حفاظت شخصیتهای
خارجي ،مسئولیت هماهنگی و ارتباط گیری با
گروههای مختلف رسانهاي ،خبرنگاران خارجی
وجهانگردان را نیز عهده دار شد.
وی در سال  ۱۳۸۶به قوچان انتقال و رئیس
پلیس امنیت عمومی این شهرستان شد و  4سال
نیز عهده دار مسئولیت معاونت اجتماعي پلیس
قوچان بود.
سرهنگ نبوي سال  ۱۳۹۳با کولهباری از
تجربیات ارزشمند به معاونت اجتماعی پلیس
خراسان رضوی انتقال و رئیس مرکز اطالع
رسانی فرماندهی انتظامي خراسان رضوي شد.
این افسر مجرب نيروي انتظامي توانست
اقدامات ارزشمند و مفیدی را در عرصه اطالع
رسانی پلیس و ارتباط گیری با رسانه ها انجام
دهد و اینک پس از گذشت سالیان خدمت با
افتخار خود در آستانه بازنشستگی قرار دارد .
علي نبوي خاطرات تلخ و شیرینی از خدمت
خود در مرکز اطالع رسانی پلیس دارد
صفا آوردی پسرم : .....
مادر چشمهایش را به در دوخته بود .پدر هم
از پشت عینک دره بینی خود نگاه می کرد .
پیکر پسرشان را آوردند .نه به قد و اندازه آنچه
مادر در آخرین لحظه خداحافظي در  ۳۱سال
قبل به یاد داشت.
امروز محمد رضا  ،انگار تازه به دنیا آمده و به
قد و اندازه روزي است که چشم به جهان گشود
واو را در قنداقی سفید پیچیده و مادر و پدر از
دیدنش خوشحال و مسرور بودند.
مادر و پدربا دیدن تابوتی که با پرچم 3رنگ
کشورمان و شاخه های گل تزئین شده بود
برخاستند و با گام هايي لرزان اما با وجودی

511/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2149

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد
سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب
 1390/09/20و برابـر رای شـماره  139860306005002149مـورخ  98/04/14هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون
مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض اقـای احمـد انتظـاری فرزنـد محمدقاسـم نسـبت بـه
ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت  33/41مترمربـع از پالک شـماره 24و 127فرعـی از  48اصلی واقـع در اراضی باغنو
بخـش  12حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز گردیده اسـت.لذا بموجـب ماده
 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطه ایـن اگهی
در دونوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل
تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد معترض باید ظـرف مدت یـک ماه از
تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهـی تقدیم دادخواسـت را به اداره
ثبـت محـل تحویـل دهـد که در این صـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتراض
در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت
مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نماید و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار
نوبـت اول  98/05/26تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 98/06/10
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***********************************************

511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2972

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد
سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب
 1390/09/20و برابـر رای شـماره  139860306005002972مـورخ  98/05/22هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون
مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعـارض خانم طاهـره نقیب فرزند ابراهیم نسـبت به ششـدانگ
یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  279/96مترمربـع از پلاک شـماره  98فرعـی از  106اصلـی واقـع در اراضـی چشـمه مراد
بخـش  12حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی خانـم صدیقه رنگانـی فرزند علی اکبـر محرز گردیده اسـت.
لـذا بموجـب مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامه
مربوطـه ایـن اگهـی در دونوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از
تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند معتـرض باید
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم
دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در این صـورت اقدامـات ثبت موکـول به ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت
و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل رذا
ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نماید و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه
نیسـت  .تاریـخ انتشـار نوبـت اول  98/05/26تاریخ انتشـار نوبـت دوم 98/06/10
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*********************************************

 511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد
سـند رسـمی .نظـر بـه دسـتور مـواد 1و  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
مصـوب  1390/9/20و برابـر رای شـماره  139860306020000067مـورخ  1398/04/26هیات اول موضوع ماده یک
قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بجسـتان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مانـدگار کریم
نیا به شـماره شناسـنامه شـماره  2کد ملی  5629900048صادره بجسـتان فرزند حسـن در ششـدانگ یک باب سـاختمان
منـزل مسـکونی بـه مسـاحت  238متـر مربـع قسـمتی از پلاک ثبتـی  696فرعی از  1اصلـی واقـع در بخش  2گنابـاد حوزه
ثبـت ملـک بجسـتان بـه آدرس خیابـان امـام خمینـی ـ مسـجد حسـینی ـ کوچـه شـهید عبـدا...ی ـ پلاک  9خریـداری بـا
قولنامـه عـادی تمامـت سـه دانـگ مشـاع از محـل مالکیـت معصومـه تیـغ بند بجسـتانی و عبـاس نظر نـژاد هر یک بـه میزان
یـک و نیـم دانـگ مشـاع ثبـت ذیـل صفحـات  227و  275دفتـر  6املاک و سـه دانـگ دیگـر از محـل مالکیت مجهـول میرزا
احمـد و میـرزا محمـد محـرز گردیده اسـت .لذا به موجـب ماده  3قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13آئیـن نامـه مربـوط ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی
کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و دروسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکه اشـخاص ذینفع بـه آرای اعالم شـده اعتراض
داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتـراض خود را بـه اداره
ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند .معتـرض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم
دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویـل دهد کـه در اینصورت
اقدامـات ثبـت مـوکل بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی که اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگـردد یا معترض
 ،گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل یـا ارائـه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت مـی نماید و
صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :
حمیدرضا باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان

سراسر شوق جلو آمدند.
چشمهايشان مي لرزید و گونههایشان
سیراب اشكهايي زالل شده بود.
در کنار پاره تن خود زانو زدند  ،آرام روی زمین
نشستند احساسات مادر طوفانی شد و بي قرار،
پیکر فرزندش را در آغوش کشید .با سوز دل
خوش آمد مي گفت :
 مادر جان  ،خوب کردی که آمدی  ،خوشآمدي مادر ، ،عزیز دلم  ،خوب کردی که آمدي ،
صفا آوردی مادر ،مادر  ، ...مادر .....
و اما پدر مثل همیشه سکوت کرده بود و با
تکیه برخط هاي استوار پیشانی اش ،بی صدا
اشک مي ريخت.
مادر پیکر فرزندش را (به همان قد و اندازه
روزهای اول تولد) روی پای خود گذاشته بود و
برایش الاليي مي خواند.
 الال الاليي  ،بخواب مادر جان  ،عزیز دلم ،جگر گوشه ام ....
حاضران در مراسم "وداع خانواده شهید
محمد رضا حقیقی با پیکر فرزند شان" همه اشک
می ریختند و بي صدا نام او را فرياد مي زدند.
يك پالستیك كوچك هم از وسایل شخصی
شهید "محمد رضا حقیقی" آورده بودند که داخل
آن کیف کوچك ،مسواك و يك شانه بود.
مادر ،وسایل فرزندش را محکم گرفت تا برای
همیشه شانه سبز دایرهای شکل و کیف کوچك
و مسواك قرمز رنگی که خودش برای او هدیه
خریده بود را برای همیشه و به یادگار نگه دارد.
سرباز شهید محمدرضا حقيقي در بیست و
یکم تیرماه  ۱۳۶۷در منطقه دهلران به فیض
عظیم شهادت نائل آمد و پیکر تازه تفحص
شدهاش به همراه ۸شهید دیگر که  4تن از این
شهدا گمنام هستند به مشهد مقدس انتقال و در

مراسم باشکوهی مورد استقبال مردم خداجو و
شهیدپرور خراسان رضوی قرار گرفت.
کاش دخترم را می دیدم:
یک روز صبح همراه با تیم خبری در مراسم
اعدام یك سارق مسلح حاضر شدیم ،جوانی
که مصاحبه با او حرفهای زیادی در دل خود
داشت.
میگفت تا قبل آنکه که به چنین مرحلهاي
برسد هیچگاه به عاقبت کار خود نمیاندیشید و
حتی لحظهای به دستگیری فکر نمیکرد.
این مرد جوان اعتراف دیگری هم داشت ،
می گفت از روزی که از خدا فاصله گرفتم کارم
زار شد.
لحظه های آخر  ،سارق مسلح که مرتکب
چندین فقره سرقتهای مسلحانه شده بود با
صدای بغض گرفته گفت :کاش دخترم را می
دیدم.
تصورمان این بود که در لحظه خداحافظی با
خانواده اش منتظر دختر خردسالش بوده است.
اما حرف او چیز دیگری بود .مي گفت :اگر
دخترم را می دیدم و به فکر آینده و سرنوشتش
بودم هیچگاه به راه خالف نمي رفتم و کاري نمي
کردم که این طوری بشود.
یک سالی است خودم را در آینه ندیده ام:
يك روز همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد
مخدر خراسان رضوي طرح جمعآوري معتادان
متجاهر و پرخطر را در حاشیه شهر مشهد اجرا
کردند .همراه تیم خبري به ستاد مبارزه با مواد
مخدر ر
فتیم .در بین افراد دستگیر شده جواني
نشسته بود که حرف هاي شنيدني زيادي
داشت.
شعر مي خواند و مي گفت تا قبل از آن که

 511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگه ــی موض ــوع م ــاده  3قان ــون و م ــاده  13آئی ــن نام ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی و اراض ــی و س ــاختمانهای
فاق ــد س ــند رس ــمی .براب ــر رای ش ــماره 139860306006001010ـ  1398/04/16هی ــات اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن
تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی ح ــوزه ثب ــت مل ــک ترب ــت
حیدری ــه تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای جعف ــر احمدی ــان فرزن ــد محم ــد عل ــی ب ــه ش ــماره شناس ــنامه 1747
صـــادره از تربـــت حیدریـــه در ششـــدانگ یـــک بـــاب ســـاختمان بـــه مســـاحت  23/51متـــر مربـــع (بیســـت و ســـه متـــر و
پنج ــاه و ی ــک ص ــدم مت ــر مرب ــع) قس ــمتی از پ ــاک  246فرع ــی واق ــع در اراض ــی آغوی ــه پ ــاک 228اصل ــی دهس ــتان
اربعـــه خریـــداری از مالکیـــن رســـمی آقایـــان علـــی رســـتمی و عیســـی رســـتمی محـــرز گردیـــده اســـت .لـــذا بـــه منظـــور
اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه  15روز آگه ــی م ــی ش ــود در صورت ــی ک ــه اش ــخاص نس ــبت ب ــه ص ــدور س ــند
مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند م ــی توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود
را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید ،ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض ،دادخواس ــت خ ــود را ب ــه
مراج ــع قضای ــی تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت در ص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات
س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
***************************************************

 511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

آگه ــی موض ــوع م ــاده  3قان ــون و م ــاده  13آئی ــن نام ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی و اراض ــی و س ــاختمانهای
فاق ــد س ــند رس ــمی .براب ــر رای ش ــماره 139860306006001289ـ  1398/05/14هی ــات اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن
تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی ح ــوزه ثب ــت مل ــک ترب ــت
حیدریـــه تصرفـــات مالکانـــه بالمعـــارض متقاضـــی آقـــای قربـــان درخـــش فرزنـــد درمحمـــد بـــه شـــماره شناســـنامه 335
صـــادره از تربـــت زاوه در ششـــدانگ یـــک بـــاب ســـاختمان بـــه مســـاحت  140متـــر مربـــع (یکصـــد و چهـــل متـــر مربـــع)
قس ــمتی از پ ــاک  845متص ــل ب ــه  697فرع ــی واق ــع در اراض ــی صومع ــه پ ــاک  122اصل ــی هس ــتان اربع ــه واق ــع در
بخ ــش ی ــک ترب ــت حیدری ــه خری ــداری از مال ــک رس ــمی ش ــرکت تولی ــدات معدن ــی و موزائی ــک ماش ــینی ک ــف ف ــرش ب ــه
نمایندگ ــی ح ــاج محم ــد بلب ــل تربت ــی مح ــرز گردی ــده اس ــت .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه
 15روز آگه ــی م ــی ش ــود در صورت ــی ک ــه اش ــخاص نس ــبت ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند
م ــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،
ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض ،دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مراج ــع قضای ــی تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت
در ص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :
محمد کاظم باقرزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
**************************************************

 511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

آگه ــی موض ــوع م ــاده  3قان ــون و م ــاده  13آئی ــن نام ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی و اراض ــی و س ــاختمانهای
فاق ــد س ــند رس ــمی .براب ــر رای ش ــماره  1398000429هی ــات اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی
و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی ح ــوزه ثب ــت مل ــک بردس ــکن تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض
متقاضـــی آقـــای محمـــد طاهـــری بـــه شناســـنامه شـــماره  5720042768کـــد ملـــی 5720042768صـــادره بردســـکن
فرزن ــد غالمرض ــا در شش ــدانگ ی ــک ب ــاب س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  110مت ــر مرب ــع پ ــاک ش ــماره  339و  340فرع ــی از
 4اصل ــی واق ــع در خراس ــان رض ــوی بخ ــش  4ح ــوزه ثب ــت مل ــک بردس ــکن خری ــداری از مال ــک رس ــمی اح ــدی از ورث ــه
حس ــین ص ــدری ب ــه ن ــام ج ــال ص ــدری مح ــرز گردی ــده اس ــت .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه
فاصل ــه  15روز آگه ــی م ــی ش ــود در صورت ــی ک ــه اش ــخاص نس ــبت ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته
باش ــند م ــی توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از
اخ ــذ رس ــید ،ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض ،دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مراج ــع قضای ــی تقدی ــم نماین ــد.
بدیه ــی اس ــت در ص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد
ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :شنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/11 :یکشنبه
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

معتاد بشود عاشق شعر حفظ کردن بوده است.
پسر جوان که عامل بدبختی هایش را رفیق
ناباب و فاصله گرفتن از خانواده اش می دانست
گفت :هر سه ماه يك بارشب ها و آن هم در جوی
آب خودم را با مایع ظرفشویی شستشو می کنم
ودراین مدت دیگر رنگ و روی حمام را ندیده ام.
او با بیزاری از خودش مي گفت :يك سال بیشتر
است که خودم را در اینه ندیده ام و یادم رفته چه
شکلي هستم...
عشق مایه آسودگی است:
سرهنگ نبوی در پایان می گوید :در مرکز
اطالع رسانی پلیس اخبار تمام حوادث  ،طرح
ها و عملیات پلیس در حوزه های مختلف پلیس
مبارزه با مواد مخدر  ،پلیس پیشگیری ،پلیس
آگاهي  ،پلیس امنیت عمومي پلیس فتا ،پلیس
راهور فرماندهي انتظامي شهرستان هاي استان
 ،پلیس فرودگاه ،پلیس راه آهن و  ...دریافت و
پس از پردازش توسط تیم کارشناسی به عنوان
يك خبر با گزارش رسانهاي توليد و براي انتشار
به رسانههاي جمعي ارسال می شود.
در واقع مرجع تایید ماهیت و اصالت اخبار،
مرکز اطالع رسانی پلیس است و خوشبختانه
ارتباط و تعامل خوب و شایستهای در استان
خراسان رضوی در این عرصه وجود دارد .
وی می افزاید :در این حرفه و شغل پر
مسئولیت تجربیات ارزشمندی وجود دارد
هر چند کار سخت است اما وقتي اثر گذاری
خدمت در این عرصه را می بینی به این اصل
بیشتر پي مي برې که عشق مایه آسودگی است
هر چند که پایه فرسودگي است.
وی در پایان گفت :خدا را شاکرم که
خدمتگذار بارگاه ملکوتی ثامنالحجج آقا
علیابنموسیالرضا هستم.

خط ویژه 4

یادداشت
اطالعیابی دقیق و اطالعرسانی صحیح 2
قطب ماموریتهای اجتماعی پلیس

yyسرهنگعبدالرضامجیدی
yyمعاون اجتماعیفرماندهی انتظامی خراسان رضوی
ماموریت و رسالت خطیر پلیس
در کشورهای جهان  ،حفاظت از
جان و دارایی مردم  ،اعمال و اجرای
قانون  ،شناسایی و پیشگیری از
وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی
است.امروزه پلیس ،ماموریتهای
خود را با رویکردهای حرفهای گرایانه
در پنج محور :تعریف مساله و کسب
اطالعات ،تامل برای حل مساله ،انتخاب راه حل ،اجرای راه
حل و کنترل و ارزیابی از عملیات صورت گرفته قالب بندی
کرده است.خوشبختانه نیروی انتظامی جمهوری ایران
در سالهای اخیر مسیر مهارت اندوزی  ،حرفهای گرایی ،
کارآمدی و تعالی و استاندارد سازی رفتار را با موفقیت های
چشمگیری پشت سر گذاشته است .پلیس در این عرصه با
پویایی و تحرکهای قابل اعتماد برای مردم و اطالعرسانی
صریح و دقیق ،امنیت مطلوب و شایستهای را در سایه به
کارگیری رویکردهای اجتماع محور و مردم مدار برقرعر ساخته
است .درواقع آنچه پلیس ایران را در سالهای اخیر از میانه
فتنهها  ،مصائب و پیچیدگیهای زمانی و مکانی و همچنین
در دفاع از آرمانهای والیت و تولید وحفظ و برقراری نظم و
امنیت سربلند بیرون آورده دوجانبه گرایی در سیاستگذاری
و طراحی برنامههای پیش رو است .پلیس مدیریت شایسته
بنیانی بین چالشها و تعارضهای اجتماعی ناشی از
تغییرات سریع را اعمال کرده و نقش و سهم مردم نیز در این
فرآیند شفاف و روشن تعریف شده است.در واقع میتوانیم با
افتخار بگوئیم همزبانی مردم با پلیس که به واسطه اعتماد
دوسویه پلیس و مردم و درسایه تالش رسانه ها و جهاد اطالع
رسانی ایجاد شده به همدلی در تولید و بسط و گسترش
روز افزون امنیت عمومی انجامیده است .اما آنچه در تحول
اجتماعی به عنوان یک ضرورت به نظر می رسد ممارست و
تکرارو مطالعه آموزههای دینی و آموزشهایی است که سطح
آگاهی مردم را ارتقا میبخشد و مسئولیت آنها را در شکوفایی
محصول امنیت نمایان می سازدوتوجه به ارتقای فرهنگ و
دانش پژوهی شهروندان در موضوعات فرهنگی و اجتماعی
یک محور اساسی در این زمینه است .دیگر نمیتوان به
شعار تقدم پیشگیری بر درمان اکتفا کرد چرا که ما در عرصه
جنگ نرم  ،نیازمند مقابله هوشمندانه و مدیریت شدهای
در برابر هجمههای فرهنگی و ضد هویتی و ارزشی هستیم
و در این راستا اطالع یابی دقیق و اطالعرسانی صحیح ۲
قطب ماموریتهای اجتماعی پلیس محسوب می شود که
باید مد نظر قرار گیرد.استفاده از ظرفیتهای مختلف و
متنوع و گسترده سرمایههای اجتماعی بهخصوص بسترهای
رسانهای و بهرهمندی از استعدادها و توانمندی سازمانها و
موسسات و سیستمهای جامعه پلیس را در کنار فنآوری ،
روز آمدی و علم گرایی به احساس مسئولیت و اعتماد به نفس
دلگرم کنندهای میرساند که میتوانند ناجا را در وظایف و
ماموریتهای محوله پشتیبانی کند.

 511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 1398000435و  1398000437اصالحی هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه امین به شناسنامه شماره  22کد ملی 5729887698
صادره بردسکن فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  93/60متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  1109فرعی از  4اصلی واقع
در بخش  4حوزه ثبت ملک شهرستان بردسکن خریداری از مریم مسروری احدی از ورثه حسن مسروری ثانی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :شنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/10 :یکشنبه
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
************************************************

 511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 139860306271001480هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض آقای /محمد جعفری فرزند حسین به شماره شناسنامه  3صادره از خواف در
ششدانگ یک باب خانه /به مساحت  48/94متر مربع قسمتی از پالک  12فرعی از  1اصلی بخش  9واقع در عبدالمطلب  40موسوی  6روبروی
پالک  6خریداری از مالک رسمی آقای /ابراهیم صفائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 425
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/05/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
******************************************************

 511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 139860306271001449مورخ  1398/04/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سید هوشنگ عالی نژاد حسن قشالقی فرزند بهرامعلی
به شماره شناسنامه  31صادره از مشکین شهر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  191/81متر مربع قسمتی از پالک  6فرعی از  166اصلی
بخش  9واقع در روستای شترک شوشتری  6داخل  6/5خریداری از زهرا حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م.الف 427
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************************
 511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره
 139860306271001322هیات اول /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض آقای /محمدرضا روشن ضمیر فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  737صادره از
مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  146/88متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده  54فرعی از  3اصلی بخش  9واقع در خیابان عامل بین
کریمی  28و  26پالک  21متعلق به خود متقاضی (سهم مشاعی خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف 423
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/06/10 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
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گزارش«صبح امروز» از مراسم اختتامیه نهمین فصل از یک رویداد ملی در مشهد؛

خبر

جشنوارهکتابخانیرضویازخطپایانگذشت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

نخستین نمایشگاه فصلی «گذر فرهنگ و
هنر» در مشهد برگزار می شود

مدی ــر کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان
رضـــوی گفـــت :بـــا توجـــه بـــه برنامـــه جامـــع
اقتصـــادی اســـتاندار محتـــرم بـــرای تحقـــق مثلـــث
توســـعه اقتصـــادی فرهنگـــی ،نمایشـــگاه فصلـــی
«گ ــذر فرهن ــگ و هن ــر» ب ــا ه ــدف ارائ ــه آث ــار هن ــری
وابســـته بـــه صنایـــع فرهنگـــی در کوهســـنگی
مشـــهد برگـــزار مـــی شـــود.
جعف ــر مرواری ــد اظه ــار داش ــت :ای ــن نمایش ــگاه
ب ــا حض ــور ص ــد هنرمن ــد در  ٤٥غرف ــه ،از  ٢٦ت ــا ٣٠
م ــرداد م ــاه ب ــه م ــدت  ٥روز در کوهس ــنگی مش ــهد
از ســـاعت  ١٩تـــا  ٢٣میزبـــان عالقـــه منـــدان و
هنردوس ــتان م ــی باش ــد.
وی اف ــزود :توس ــعه مفهوم ــی غای ــی و پیش ــرانی
مهـــم بـــرای حرکـــت رو بـــه جلـــوی جوامـــع بـــه
حســـاب مـــی آیـــد .نقـــش بنیادیـــن اقتصـــاد در
ش ــکل گی ــری توس ــعه ب ــه معن ــای مت ــوازن و کام ــل
آن همـــواره مـــورد توجـــه جـــدی بـــوده اســـت.
تحـــوالت روزافـــزون جوامـــع الگوهـــای اقتصـــادی
زمین ــه س ــاز توس ــعه را دس ــتخوش تغیی ــرات ج ــدی
و قابـــل توجهـــی کـــرده اســـت.
وی ادامـــه داد :رشـــد افتصـــادی بسترســـاز
و تســـهیل گـــر تحقـــق توســـعه مـــی باشـــد لـــذا
توج ــه ب ــه پیوس ــت ه ــای اقتص ــادی در هم ــه ابع ــاد
مختل ــف توس ــعه از جمل ــه فرهنگ ــی ٬سیاس ــی و ی ــا
اجتماعـــی الزامـــی اســـت.
پیونـــد دوســـویه ایـــن حـــوزه هـــا بـــا اقتصـــاد
از ی ــک س ــو و رابط ــه آنه ــا ب ــا یکدیگ ــر م ــی توان ــد
زمین ــه ش ــکل گی ــری ی ــک جامع ــه توس ــعه یافت ــه را
محقـــق ســـازد.یافتن الگوهـــای درســـت و مبتنـــی
ب ــر مقتضی ــات بوم ــی ب ــرای تحق ــق پیون ــد اقتص ــاد
و ســـایر حـــوزه هـــا نیـــازی بنیادیـــن و اساســـی
مـــی باشـــد .در ایـــن الگـــو رابطـــه میـــان ســـه
ضلـــع اصلـــی پویایـــی اقتصـــاد یعنـــی کارآفرینـــان
و ســـرمایه گـــذاران ٬بخـــش هـــای قانـــون گـــذاری
و بدن ــه اجتماع ــی تبیی ــن م ــی گ ــردد و همس ــویی
می ــان ای ــن س ــه ضل ــع ه ــر گون ــه خط ــا و انحراف ــی
را خنثـــی مـــی کنـــد.
مدی ــر کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان
رض ــوی اف ــزود :یک ــی از بخ ــش ه ــای مه ــم م ــورد
نظ ــر الگ ــوی ی ــاد ش ــده توج ــه ب ــه ظرفی ــت فرهن ــگ
در دو ح ــوزه مه ــم گفتم ــان س ــازی مس ــئله اقتص ــاد
و به ــره ب ــردن از رون ــق تولی ــدات و صنای ــع فرهنگ ــی
اســـت .فرهنـــگ بـــه دلیلـــی ویژگـــی مهـــم آن کـــه
هـــم تولیـــد مـــی شـــود و هـــم مصـــرف ٬از زمینـــه
اقتص ــادی ش ــدن وی ــژه ای برخ ــوردار اس ــت.

سرویسفرهنگ

کتاب ،دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و
معرفت است و ارائهکتاب هایخوب ،یکی از بهترین
ابزارها برای بهکمال رساندن انسان ها است و کسیکه
در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد ،نمی تواند با
دنیای کتاب بیارتباط باشد.
به گزارش«صبح امروز» ،پنجشنبه هفته گذشته،
مشهد میزبان اختتامیه جشنواره ملیکتابخوانی
رضوی بود که این مراسم با حضور مدیرعامل بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) ،معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی
کشور و مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی در مجتمع آفتاب والیت مشهد برگزار شد.
yyتاثیر فضای مجازی در جهت تولید محتوای کتابخوانی
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
این مراسم گفت :هدف اصلی ما ترویج کتابخوانی
است که با برنامه هایی که پیش بینی شده است،
سعی در اجرایی کردن آن داریم .آمار شرکت کنندگان
از سال 95تا 98در این جشنواره حدود پنج برابراضافه
شده است که برای ما جای افتخار دارد و باید قدردان
کسانی باشیم که برای چنین برنامه گسترده ای در
سطح ملی تالش کردند .این جشنواره در نهمین
دوره خود میزبان یک میلیون و سیصد و شصت هزار
نفر شرکت کننده درسهرده سنی خردسال ،نوجوان و
بزرگسال بوده است.
محسن جوادی درباره ترویج کتابخوانی افزود:
تنها ترویج کتابخوانی مدنظر نیست اینکه چه کتابی
را باید ترویج دهیم نیز بسیار مهم است و با توجه به
گروه سنی ،شخصیت فرد و تقویت دینی جامعه باید
متقاضیان کتابخوانی را به سمت صحیح کتابخوانی
هدایت کنیم.
وی ادامه داد :نشر کتاب خودش یکی از اهداف
اصلی معاونت فرهنگی می باشد و ما در این دوره از
جشنواره تالش کردیم که تعداد قابل توجهی از کتاب
های مناسب و خاص را برای عزیزان روشن دلی که
خواهان شرکت در این مراسم هستند به چاپ برسانیم.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
ادامه گفت :از گسترش ،تحوالت و تاثیرات فضای
مجازی نباید غافل شد چرا که این فضا کم کم درحال
تبدیل شدن به فضای واقعی زندگی مردم است .بایداز
امکانات فضا مجازی در جهت تولید محتوای غنی و
ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار بهره گرفت.
وی بیان کرد :ما باید این رویداد بزرگ را به فراتر
از مرزهای جغرافیا ایران سوق دهیم و باید بتوانیم با
دیگرکشورهای فارسی زبان ،کشورهای مسلمان و

ایرانیهای مقیم درکشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم
و برای آنها نیز تولید محتوا داشته باشیم تا بتوانیم
پذیرای مهمانان خارج از ایران در این جشنواره ملی
باشیم.
جوادی اظهار داشت :ما باید سعی کنیم ارتباطمان
را با برگزیدگان این جشنواره  ،مخصوصا گروه سنی
کودکان حفظ کنیم .این تعامل به پیشبرد هدف اصلی
ما که ترویج کتابخوانی است کمک به سزایی می کند و
راهی که عزیزان منتخب شروع کردند به همین جا ختم
نمی شود.
وی در پایان در جهت جذب مخاطبین گفت :می
توان کتاب هایی با محتوای تصویر تولید کرد که این
تصاویر می تواند نقاشی خود کودکان باشد که این امر
تاثیر به سزایی در جذب مخاطبین گروه سنی کودکان
دارد.
yyترویج فرهنگ مطالعه کتابخوانی با هدف احیا امر اهل
بیت
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
با خیر مقدم و خوش آمد گویی به مهمانان گفت:
شاکریم که خدا به همه ما سربازان جبه ه دانایی انقالب
اسالمی این توفیق را عنایت فرمود که از باب «احیا
واحلنا و اهل بیت» بتوانیم به ترویج معارفرضوی در
قالب جشنواره فرهنگی وکتابخوانی رضوی بپردازیم.
حجتاالسالم علیاکبر سبزیان درباره جشنواره
ملی رضوی درمشهد افزود :از زمانی که آقای علیرضا
مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
در راس نهاد عمومی کتابخانه های کشور قرار گرفتند
آمار کتابخوانی  ،توجه به کتاب و کتابخانههای عمومی
بسیار رشد فزاینده ای داشته است .
وی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه کتابخوانی با

هدف احیا امر اهل بیت گفت :همه شما عزیزانی
که اینجا حضور دارید ،در استان ه ا و شهرستان های
خود ،سفیر فرهنگی این جشنواره هستید .از زمانی
که برگزاری جشنواره رضوان در چهار دوره متوالی به
عهده نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفته است
تا کنون بیش از سه میلیون نفر در این جشنواره شرکت
کرده اند که این اتفاق در چهار دهه انقالب شکوه مند
اسالمی ایران بی نظیر می باشد.
*جشنواره ملی کتابخوانی رضوی بزرگترین رویداد
فرهنگی از لحاظ گستره مخاطب است.
رمضانی ،دبیرنهمین جشنواره ملی کتابخوانی
رضوان در پاسخ به این سوال که با توجه به ترویج مطالعه
کتابخوانی در این دوره شاهد افزایش آمار59درصدی
شرکت کنندگان بودیم که بسیار قابل توجه است ،آیا
این افزایش در خارج از چارچوب جشنواره نیز مشاهده
شده است ،گفت :جشنواره کتابخوانی رضوی
بزرگترین رویداد فرهنگی از لحاظ گستره مخاطب
است .مخاطبین ما اعضایکتابخانههای عمومی و
مردم هستند که روز به روز به این آمار اضافه می شود.
قطعا زمانی که این گستره افزایش پیدا کند شاهد تاثیر
فرهنگی و مطالعاتی بیشتری خواهیم بود .آمار اعالم
شده نسبت به جمعیت ،عدد قابل توجهی نیست اما
چون سابقه قوی نسبت به موضوع کتاب وجود نداشته
است شروع خوب و اتفاق بزرگی در حوزه فرهنگی می
باشد.
از وی پرسیده شد که آیا راهکاری برای ادامه تاثیر
فرهنگ ترویج کتابخوانی بعد از اتمام جشنواره در
نظر دارید؟ که در پاسخ جواب داد :درحال حاضر
یک بانک اطالعاتی یک میلیون و سیصد هزار نفری
به مجموعه کتابخانه های عمومی سراسر کشور که کد

گزارش

جامعه شناسی چشم وهم چشمی

yyجواد لگزیان

از جمله خصوصیاتی که در فرهنگ ایرانی به طور
چشمگیری ریشه دوانده پدیده چشموهمچشمی و
تقلید از دیگران در اعمال ،رفتار و روش زندگی است.
در ایران پیدایش چشموهمچشمی به حدود یکصد
سال قبل ،همزمان با ایجاد شکاف در شیوه زندگی
ناشی از تقابل سنت و مدرنیسم مربوط میشود .به
دنبال آن ،بهبود اوضاع اقتصادی و گسترش فزایندة
طبقه متوسط سبب حاکمیت فرهنگ مصرفی در بین
مردم شد .امروزه لذت و کامجویی از زندگی تبدیل به
یک خواسته قطعی شده و این لذت بدون داشتن
کاالهای مصرفی و شرایط زیستآرمانی کموبیش
غیرممکن مینماید .به نظر میرسد عواملی
مانند :پیشرفت وضعیت اقتصادی ،توسعه پدیدة
شهرنشینی ،الگوبرداری از سلبریتیها ،مهاجرت و
مسافرت به خارج از کشور ،رشد سریع انواع رسانهها
و نیز توسعه صنعت ُمد و برند ،سبک زندگی همراه
با لذت در جامعه را با سرعت بسیاری گسترش
داده است .بنابراین ،وضعیتی شبیه یک مسابقه
برای متفاوت بودن و تفاخر در بین افراد جامعه به
وجودآمده که میتوان از آن به چشموهمچشمی
نوین تعبیر نمود.
فرشاد قوشچی در کتاب جامعهشناسی چش م و
همچشمی ،این پدیده را در چندین بعد آن همچون
تقلید در نوع آرایش و ظاهر ،گذران اوقات فراغت ،مد
و برند و شیوه تحصیالت بررسی کرد ه است...
کتاب "جامعهشناسی چش موهمچشمی" اثر
فرشاد قوشچی را انتشارات تیسا در  116صفحه
رهسپار بازار کتاب کرده است.

گفت و گو
در حاشیه برگزاری مراسم تولد «عموپورنگ» در موسسه خیریه همدم؛

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در گفت و گوی اختصاصی با «صبح امروز»

سبک من مختص به خودم است
مریماصغری

دارند اضافه شده است که این ظرفیت قابل توجهی می
باشد .اینکه ما با این ظرفیت ایجادشده چه برخوردی
کنیم ،چگونه حفظش کنیم و گسترش دهیم ،برنامه
ریزی های جدی صورت گرفته است .بحث اساسی
که در حال حاضر وجود دارد این است که ما دو
هزارو پانصد کتابخانه عمومی نهادی و هزار کتابخانه
مشارکتی در سرار کشور داریم که موظف هستند ارتباط
سیستماتیک با دیگر کتابخانه ها را حفظ و از این
ظرفیت برای گسترش کتابخوانی استفاده کنند .این
ظرفیت و بانک اطالعاتی در حوزه های مختلف می
تواند به ما کمک کند و من نگاهی فراتر از این آمار و
ظرفیت را در آینده دارم.
رمضانی در پاسخ به پرسش پایانی که آیا شرایط
معیشت و اقتصادی مردم تاثیری در حضور آن ها
برای شرکت در جشنواره داشته است ،گفت :از
اعضای کتابخانه روستایی تا کتابخانه مرکزی استان
در جشنواره شرکت کردند .این گستره بسیار متنوع،
متفاوت و جدی است .این جشنواره می تواند
ساختاری باشد که تمام قشر جامعه ،از لحاظ اقتصادی
و چه اجتماعی را در بر بگیرد که همین امر باعث وجه
تمایز این جشنواره با دیگر جشنواره ها شده است.
yyرقابت ها سخت تر می شود
فاطمه شعبانی ،سیزده ساله از استان اصفهان در
قسمت نقاشی نوجوانان در این رویداد شرکت کرده که
جز منتخبین جشنواره ،برگزیده شده است .او از رقابت
بین شرکت کنندگان و اینکه هر سری این رقابت سخت
تر می شود گفت و این رقابت را انگیزه ای برای تالش
بیشتر خود در دوره های بعدی جشنواره می داند.
*پیدا کردن سوژه هایی با تاثیرگزاری بیشتر برای
ترویج فرهنگ کتابخوانی
سید هومن پارسا از استان خراسان شمالی
شهرستان جاجرم از دیگر منتخبین این رویداد بود .او
برای نخستین باردر قسمت پویش نوجوان به صورت
ویدیو و مجری گری شرکت کرده است .او از اینکه
قسمت های متنوعی را در راستای اهداف نوجوانان در
این جشنواره در نظر گرفته بودند ابراز خوشحالی کرد.
او ادامه داد :این جشنواره باعث ایجاد انگیزه در
پیدا کردن سوژه هایی با تاثیرگزاری بیشتر برای ترویج
فرهنگ کتابخوانی در تولید ویدیوهایش شده است.
وی در انتقاد به جشنواره گفت :اطالع رسانی بیشتر
از طریق مسئولین کتابخانه ها به اعضا صورت گرفته و
بهتر است از طریق تلویزیون و فضای مجازی اقدامات
پررنگ تری صورت بگیرد تا کسانی که عالمند به شرکت
در این جشنواره هستند ،به راحتی از این رویداد با خبر
شوند.

جاکتابی

پشت پرده تخصیص کاغذ رانت است

رضا الهی
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را تایید و از کارم حمایت کردند.
yyدر برنامههای تولیدی برای رده سنی کودک و نوجوان رقابت
وجود دارد؟
به نظر من هر کسی جایگاه خودش را دارد و سبک
کار هر تیمی کال متفاوت است و با افتخار میگویم که ما
ساختارشکنی کردیم و سبک من مطلقا مختص به خودم
است و هرگز تقلید و کپی نبودهاست .رقابت خیلی خوب
است و باعث رشد و موفقیت میشود ،اما در سبک ما
و در حال حاضر تنها خودمان هستیم .شروع کار من با
عمو پورنگ بود ،بعد از آن امیرمحمد و چند نفر دیگر به
این جمع اضافه شدند که در حال حاضر در سینما کار
میکنند .در ادامه محله گل و بلبل اجرا شد و در حال
حاضر هم کار خاص دیگری در دست تولید داریم که اآلن از
آن نام نمیبرم و تنها میگویم که نسبت به سایر برنامههای
پیشین کار بسیار خاص و متفاوتی است.
yyالگوی خاصی در کار کودک و کسب موفقیت داشتهاید؟
من الگو نداشتم اما این به این معنی نیست که از کسی
الهام نگرفتم .به طور مثال کارهای افرادی مثل آقایان
طهماسب و شهریاری را همیشه دوست داشتم و به نوعی از
آنها الهام میگرفتم .اما همیشه سعی کردم که خودم باشم
و کاراکتر مختص به خودم را بسازم.
yyچشم انداز شما از آینده کاریتان چیست؟
رویای کودکی من همیشه این بوده که آدم مشهوری
باشم و خوشحالم که به نوعی این اتفاق برایم افتادهاست.
من کار کردن با بچهها را دوست دارم .من و همه کسانی که
در این حیطه کار میکنیم ،پتانسیل کافی برای آن را داریم
ولی استراتژی که باید برای ادامه این روند در نظر گرفتهشود
چیزی نیست که بتوان آن را آیندهنگری کرد و این موضوع را
باید به دست مدیران ذیربط سپرد .چرا که در حیطه عملکرد
مافوقان است که این آینده و روشنگری را برای کسانی که با
عالقه و استعداد کار کودک را در این سالها به خوبی انجام

داده و نقشآفرینی میکنند ،ترسیم کنند.
yyچرا تاکنون پیشنهادهای بازیگری را قبول نکردید؟
من دوست ندارم از دنیای کودک فاصله بگیرم و اگر قرار
باشد بازی کنم ،باید کاراکتر پورنگ را بازی کنم .دنیای
پورنگ با بازیگران فاصله دارد .او بازی نمیکند و خودش
است و اگر بخواهد بازی کند باید سیالب به سیالب
نقش مختص به خود عموپورنگ را بازی کند و کاراکتر آن
همچنان کودک باشد.
yyزندگی شخصی شما چقدر زیر ذرهبین مخاطبانتان است و
این موضوع برای شما دردسر ساز نیست؟
این ذرهبین تقریبا تمام زندگیام را دربرگرفتهاست .از
سواالت مکرر در رابطه با سن گرفته تا دالیل ازدواج نکردن و
هر چیز دیگری را در این دایره قرار میدهدّ .اما نام دردسر
را بر آن نمیگذارم و تنها گاهی معذب میشوم.
*روزانه چه مدت مطالعه میکنید؟
مطالعات من بیشتر عینی است اما از آنجایی که شرط
اول مصاحبه صداقت است باید بگویم در طول روز معموال
کمتر از بیست دقیقه مطالعه میکنم.
yyاز حضورتان در موسسه همدم بگوئید؟
خیریه همدم مثل خانه خودم است .من همدم را به
خاطر حس ناب صداقتی که در آن جریان دارد ،دوست
دارم .کارهایی که اینجا انجام میشود از دل سرچشمه
میگیرد و هر کسی به اینجا میآید با دلش میآید .این
موسسه روابط عمومی خیلی خوبی دارد و از بابت رابطه
خوب مسئولین و دست-اندرکاران همدم با هنرمندان
بسیار خوشحالم .چراکه هنرمندان جزئی از مردم هستند و
هیچکس به نیت دیدهشدن یا تبلیغات و چشمداشت مادی
به اینجا نمیآیند و تنها عشق به این دختران همه ما را در
این مکان گرد هم میآورد .من این موضوع را پای حسن و
خلوص نیت مسئولین همدم می-گذارم و این مرا ترغیب
میکند که حتما باز هم به اینجا بیایم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
گفت :متأسفانه ارادهای پشت این موضوع نیست
و همیشه رانتی پشت تخصیص کاغذ بوده ،این
رانت باعث میشده که یک سری از مجموعهها
امتیاز میگرفتند به شکلهای مختلف ،یارانه
به صورت نقدی به کاغذ داده میشده .نصرالله
پژمانفر با حضور در دفتر تحریریه «صبح امروز»
با اشاره به اینکه وزارت ارشاد متولی امر توزیع
کاغذ است افزود :چیزی که ما انتظار داریم از
وزارت ارشاد به عنوان متولی این امر ،این است
که نقش حاکمیتی ایفا کند ،از همه نشریات
بصورت منطقی حمایت کند ،بخصوص نشریه
های استانی و شهرستانی که اینها حفظ شوند،
مسئولین مربوطه قولهایی به ما دادهاند ،اما
متأسفانه خیلی از نشریات حجم زیادی کاغذ
دریافت کردند و انبارهایشان پر شده کاغذ را در
اختیار قرار نمی دهند یا در بازار آزاد می فروشند.
کاغذ چیزی نیست که بخواهند در جیب بگذارند
یا قایم کنند ،قابل ردیابی است و می توانند جست
و جو کنند و انبارها را پیدا کنند ،اما اعالم میشود
که برخی از این کاغذ ها در انبارهاست ،بگوییم
وزارت ارشاد مکاتبه ای با دستگاههای امنیتی
کرده باشد و بخواهد که بررسی کنندکه کاغذهای
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موسسه خیریه توانبخشی همدم که در زمینههای
فرهنگی و هنری فعالیت فراگیری دارد و میزبان هنرمندان
زیادی بوده است ،اینبار میزبان «داریوش فرضیایی» با
شخصیت جذاب عموپورنگ بود که سالها است جایی در
دل کودکان دهه هفتاد و هشتاد باز کردهاست .او متولد
 1352در تهران است و کارشناسی گرافیک دارد .روز
پنجشنبه در موسسه همدم مراسمی به مناسب تولد 46
سالگی او برگزار شد و ساعاتی شاد را برای  400دختر بی-
سرپرست تحت پوشش این موسسه ایجاد کرد .فرضیایی در
ضمن برگزاری مراسم تولدش در میان این دختران گفت:
تولد واقعی هنرمندان کشورمان زمانی است که لبخندی را
به یک کودک تنها هدیه کنند و بارزترین دلیل عالقه حضور
هنرمندان در همدم ،مهربانی و عشق ناب و خالصی است
که در میان این بچهها و به کوشش مسئولین موسسه موج
میزند و من شخصا عاشق این بچهها هستم ،چراکه کامال
بیریا عشق میورزند و به من درس اخالق و مهربانی
میدهند .در میانه این برنامه ،فرصت چند دقیقهای از این
مجری کودک همیشه شاد گرفتیم و به گفتگوی کوتاهی با
او پرداختیم.
yyاز کاراکتر «عمو پورنگ» و شخصیت جذاب آن برای بچهها
بگوئید؟
عمو پورنگ دقیقا همان بچهای است که میبینیم .در
میان بچهها شیطنت و بازی میکند و فقط از نظر سنی با
آنها تفاوت دارد .شخصیت عمو پورنگ در واقع با دنیای
بچهها آغشته و درآمیخته شدهاست و سعی دارد که بچهها
از دنیای کودکیشان فاصله نگیرند و این روال سنی برای
آنها خاطرهساز باشد و از آن دور نشوند .بچهها باید گل
بازی کنند و روی دیوارها نقاشی بکشند تا بزرگ شوند.
چرا که کودکان هنرمندند و درونی شفاف و با صداقت
دارند .پورنگ با تمام تالش این سالیانش میخواهد این
رشته همچنان مستحکم ادامه بیاید .هرچند کودک درون
خودش هم هنوز فعال است.
yyاز مشکالت اجراهای زنده و حضور در بین مردم و مکانهای
عمومی بگوئید؟
خوب طبیعتا اجراهای زنده مشکالت خاص خودش
را دارد که همه ما کماکان به آن اشراف داریم .من اولین
نفری بودم که در سال  81اولین نمایش خیابانی کودک را
برگزار کردم و بالغ بر یک میلیون نفر در میدان نقشجهان
اصفهان در آن حضور پیدا کردند .آن برنامه و حضور پرشور
مردم خونگرم اصفهان در آن سال ،جزو بزرگترین افتخارات
من بودهاست .چرا که آنها در آن گردهمایی و جشنواره من
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وارداتی کجاست.
وی با تأیید تخلفاتی که با وجود سایت توزیع
کاغذ انجام می گیرد گفت :این اشکاالت وارد
است و من به تهران بروم حتما پیگیری خواهم
کرد.
پژمانفر در پاسخ به گالیههای روزنامه صبح
امروز مبنی بر کاغذ تخصیص یافته به این روزنامه
که کفاف سه روز انتشار را بیشتر نمی دهد اذعان
کرد :باید مقاومت کرد و من از شما تشکر می کنم
که این چراغ را روشن نگه داشته اید و فعالیت
می کنید .من نه تنها از شما بلکه هر کسی که
در روزنانه و هر رسانه ای فعالیت میکند ،با قطع
نظر از هر نوع گرایش سیاسی که باشد ،حمایت
میکنم و وظیفه می دانم که این فعالیت پیش برود
و امیدواریم این مسئله حل شود .ما چند سال
در ارتباط با موضوع تولید کاغذ و ظرفیتهای
داخل کشور صحبت کردیم ،اما اگر می بینیم که
از یک طرف محتاجیم به واردات کاغذ و از طرفی
با مشکالتی مواجه شدهایم ،انباشتی از مشکالتی
است که اگراز سالیان قبل برنامهای می داشتند
و فکری می کردند نسبت به اینکه ممکن است
یک روزی با این چالش مواجه شویم ،پس بنابراین
کارخانههای تولید کاغذ را حمایت کنیم تا بتوانند
در توسعه کیفی و کمی خود اقدامی کنند ،امروز
ما در این شرایط قرار نمی گرفتیم .امروز ما هم ارز
قابل توجهی برای کاغذ دادیم و هم اینکه امروز
نشریات ما مشکالتشان حل نشده .مطلب دیگری

که هست اینکه این فضا یک نگرانی دیگر هم ایجاد
ً
می کند و آن این است که اساسا این سهمیه بندی
و این شکل وارد شدن در جهت حمایت از نشریات
از عمد باشدکه فضای یک صدایی در کشور و
رسانهها ایجاد کند .دولت یک مقداری تحمل
شنیدن صدای مخالف را ندارد و به شدت برخورد
می کند ،چه رسانه صدا و سیما باشد چه روزنامه
و خبرگزاریها و سایتها باشد .بنابراین نسبت
به آنها بردباری به خرج نمی دهد .نگرانی من از
این جهت است که معضل کاغد نشأت گرفته از آن
سیاست باشد که ما اجازه ندهیم دیگران حرف
بزنند .برای مثال «وطن امروز» تعطیل میشود،
مشاور رییس جمهور فوری اظهار خوشحالی می
کند ،درحالی که تعطیلی یک روزنامه برای فردی
فرهنگی یک غصه است و از جنبه بین المللی هم
بد است که ما به جایی رسیدیم که روزنامهها به
دلیل نبود کاغذ دارد تعطیل می شود.
برای اینها مهم نیست و ابراز خوشحالی می
کنند که یک زبان مخالف را خاموش می کنند.
امیدواریم چنین تعمد و سناریویی نباشد .ارشاد
پول قابل توجهی را با ارز  ۴۲۰۰تومان برای خرید
کاغذ داده و این کاغذها قابل ردیابی هستند.
بعضی از نمایندگان مجلس خودشان روزنامه
دارند ،من می بینم که بعضیها هفتهنامهای برای
خودشان روی کاغذ سهمیهای میزنند و کارشان را
تبلیغ می کنند .این نشان می دهد که او دغدغه
کاغذ ندارد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

اخبار
با هدف بررسی عملکرد دفاتر تسهیلگری انجام شد؛

بازدید وزیر کشور ،شهردار و استاندار
ازحاشیه مشهد

با هدف بررسی عملکرد دفاتر تسهیلگری ،وزیر
کشور به همراه استاندار خراسان رضوی و شهردار
مشهد سرزده از برخی محالت حاشیه شهر مشهد
بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور پنج شنبه
گذشته با همراهی محمدرضا کالئی شهردار مشهد
و علیرضا رزمحسینی ،استاندار خراسان رضوی به
منظور بررسی عملکرد دفاتر تسهیلگری ،از برخی
محالت حاشیه شهر مشهد بازدید کرد.
استاندار خراسان رضوی در جریان این بازدید
با ارائه گزارشی از برنامهریزی انجام گرفته برای
ساماندهی حاشیه شهر مشهد گفت :تاکنون ۲۰
دفتر تسهیلگری در سکونتگاههای غیررسمی
راهاندازی شده و این تعداد به  ۶۶دفتر در تمامی
محالت حاشیه شهر افزایش خواهد یافت.
علیرضا رزمحسینی افزود :به منظور کاهش
آسیبهای اجتماعی در حاشیه شهر ۸ ،دفتر
تسهیلگری در سکونتگاههای غیررسمی تحت
پوشش طر ح «نجات» قرار گرفته است.

تقدیر موسسه خیریه گلستان علی (ع) از
شهردار مشهد

در مراسمی با حضور خیران و اصحاب رسانه،
موسسه خیریه گلستان علی(ع) از شهردار مشهد
تقدیر کرد .به گزارش صبح امروز ،محمدرضا کالئی،
شهردار مشهد در این مراسم گفت :شهرداران
مناطق به این موضوع آگاهی دارند که با مجموعه
هایی که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی
فعالیت دارند ،همکاری کنند.وی افزود :در ارتباط
با مجموعه خیریه گلستان علی (ع) امکان دارد
مواردی باقی مانده باشد که از معاونت اقتصادی می
خواهم این موارد را پیگیری و رفع کنند.وی اضافه
کرد :اما در مجموع اگر می خواهیم به کودکان و
افراد که دچار آسیب های اجتماعی شده اند کمک
کنیم باید کاری کنیم مردم آنها را ببینند زیرا میل به
نادیده گرفتن آسیب های اجتماعی زیاد است.
کالئی با اشاره به اینکه این دیوارها باید فرو بریزد،
ادامه داد :اگر مردم قبول کنند کودکان و افرادی که
دچار آسیب اجتماعی شده اند در جامعه هستند و
آنها را بپذیرند بسیاری از مشکالت این حوزه کاهش
پیدا خواهد کرد.شهردار مشهد افزود :ما و رسانه ها
باید کمک کنیم تا مردم بپذیرند این کودکان و افراد
آسیب دیده در جامعه هستند.
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تقاطع غیر همسطح آزادگان کلنگ زنی شد:

آغازاحداثنخستینتقاطع4سطحیشمالشرقدرمشهد
عملیات اجرایی و ساخت تقاطع چهارسطحی
آزادگان (میدان نمایشگاه) به مناسب روز آزادگان با
حضور استاندار ،شهردار ،رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر و جمعی از مدیران شهری آغاز و کلنگ
زنی شد.
yyاجرای جزیره های میانی در تقاطع چهارسطحی آزادگان
برای حفظ شان شهدا
به گزارش صبح امروز ،شهردار مشهد در این مراسم
از اجرای جزیره های میانی در تقاطع چهارسطحی
آزادگان برای حفظ شان شهدا خبر داد .محمدرضا
کالئی افزود :این پروژه در چهارسطح تعریف شده
و تالش می کنیم طی مدت  ۲۴ماه کار را به اتمام
برسانیم.
وی با عنوان اینکه مهمترین پروژه در مجموعه ۱۲
پروژه برای تقاطعهای غیرهمسطح مشهد ،پروژه میدان
نمایشگاه است ،تصریح کرد :به لحاظ موقعیت آتی،
موقعیت فعلی و کاربری های مهم این منطقه مثل
نمایشگاه بینالمللی مشهد ،منطقه گردشگری طرقبه-
شاندیز ،مجموعه چهل بازه و ...همهی اینها باعث
توجه ویژه به این قسمت خواهد بود.
کالئی اظهار کرد :در حال حاضر مردم برای استفاده
از این مسیر زمان زیادی در ترافیک تلف می کنند که
امیدواریم با این پروژه که در  ۴سطح تعریف شده است،
این مشکالت رفع شود.
وی با بیان اینکه تقاطع چهارسطحی آزادگان ،اولین
پروژه چهار سطحی مشهد است ،خاطرنشان کرد:
تالش ما بر این است که طی مدت  ۲۴ماه کار را به
اتمام برسانیم .وی افزود :بنا است طی چند ماه آینده
اصالحاتی در انتهای بولوار وکیلآباد اتفاق بیفتد و
تقاطعغیرهمسطحمجیدیه-آیتاللههاشمیرفسنجانی
برای ساکنان شمال غرب اجرایی شود و نباید هیچ مکث
ی نباید در این تقاطع اتفاق بیفتد.
ترافیک 
شهردار مشهد به نقاط مهم پروژه تقاطع
چهارسطحی آزادگان هم اشاره کرد و افزود :برای مشاور
طرح چند نقطه مهم مطرح کرده ایم که بخش هایی
زیست محیطی ،فرهنگی و بخش هایی هم اجتماعی
و ارزشی بود.
وی در خصوص مقبره شهدای دفاع مقدس و بخشی
از آرامگاه در این میدان هم تصریح کرد :ضلع غرب
میدان نیز به گونه ای طراحی شده که جزیره های میانی

در نظر گرفته شود و طبق طرح زیارتگاهی برای شهدا
هم باقی بگذارد.وی اضافه کرد :چند درخت کهنسال
که ارزش معنوی و محیط زیستی باالیی داشتند در
ضلع شمال شرقی میدان وجود دارد و طرح به گونه ای
طراحی شده که صدمه ای به آنها وارد نشود.
yyضرورت معرفی مشهد به عنوان شهر نمونه و سالم
هم چنین استاندار خراسان رضوی در این مراسم بر️
لزوم معرفی و تالش برای ساختن شهر سالم و معرفی
مشهد به عنوان شهر نمونه کشوری تاکید کرد.
علیرضا رزمحسینی افزود :مشهد به عنوان پایتخت
معنوی کشور باید در این زمینه پیشتاز باشد ،زائران و
شهروندان مشهد الرضا (ع) شایستگی این را دارند که در
ی از کارهای مهم در این
چنین شهری زندگی کنند و یک 
زمینه ایجاد زیرساختهای شهری است .همانطور که
شهرها در حال توسعه است شهرداران و شوراهای شهر
نیز برای توسعه زیر ساختها باید بیشتر تالش کنند.
وی ادامه داد :به دنبال یک شهر سالم هستیم که
در همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،دینی و
 ...رشد داشته باشد و مشارکت مردمی را در همه موارد
احساس کنیم.استاندار خراسان رضوی اضافه کرد:
سعی کنیم در شهر علی بن موسی الرضا (ع) بدون
توجه به گرایش سیاسی تنها به فکر ساختن شهر باشیم
و تا آنجا که می شود تالش کنیم طرح هایی برای رشد و
توسعه مطرح کنیم.
رزم حسینی به طرح نجات در جهت ساماندهی
و حل مشکالت حاشیه شهر اشاره کرد و گفت :طرح

نجات تا هفته های آینده کلید خواهد خورد و در  8محله
حدود  300هزار نفر را پوشش خواهد داد.
yyمخالف انعقاد قرارداد به شکل ترک تشریفات هستیم
هم چنین احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی
و سرمایهگذاری شورای شهر مشهد در این مراسم گفت:
از ابتدای فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری مخالف
انعقاد هرگونه قرارداد و مناقصه به صورت ترک تشریفات
هستیم؛ مواردی نیز که غیر از این بوده ،در فضایی باز و
شفاف انجام شده تا همگان نسبت به آن مطلع باشند و
در جریان تصمیمگیریهای که به صرفه و صالح شهر
است ،قرارگیرند.
وی اظهارکرد :موضوع «شفافیت» یکی از شعارهای
اصلی شورای پنجم شهر مشهد بوده که در مراحل
ابتدایی این پروژه نیز با انتشار فراخوان عمومی برای
جذب پیمانکار تجلی یافت.
وی با بیان اینکه در گام دوم پس از انتشار فراخوان،
شرکت های درخواستکننده همگی مورد ارزیابی
قرار گرفتند و مناقصه بین واجدین شرایط برگزار شد،
گفت :پاکت های مناقصه با حضور نمایندگان بخش
های مربوطه بازگشایی شد و در نهایت قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء بعنوان برنده انتخاب شد.
نوروزی افزود :منابع مالی این پروژه  75درصد
غیرنقدی و  25درصد نیز نقدی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای
شهر مشهد با بیان اینکه از ابتدای فعالیت دوره پنجم
مدیریت شهری مخالف انعقاد هرگونه قرارداد به صورت

ترک تشریفات هستیم ،تصریح کرد :مواردی نیز که غیر
از این بوده ،در فضایی باز و شفاف انجام شده تا همگان
نسبت به آن مطلع باشند و در جریان تصمیمگیریهای
که به صرفه و صالح شهر است ،قرارگیرند.
نوروزی گفت :رویکرد اقتصادی شورا به نحوی
است که مکانیزم درآمد و هزینه را باهم مورد توجه قرار
میدهیم تا از این طریق بتوانیم توان شهرداری را برای
اجرای پروژهها ارتقاء ببخشیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته و در شرایط رکود حاکم
بر بخش های مختلف ،شهرداری با تمام توان خود پروژه
های عمرانی را پیش برد و خوشبختانه هیچکدام به
دلیل منابع مالی متوقف نشدند ،افزود :در این پروژه
نیز بخشی از منابع مورد نیاز ،از محل پروژه مجتمع
مسکونی و خدماتی مجاور تقاطع آزادگان ،تامین خواهد
شد؛ با این روش توان شهرداری چند برابر افزایش پیدا
کرده و موفق شده منشا خدمات خیلی بهتری شود.
گفتنی است :این پروژه در میدان نمایشگاه با اعتبار
پایه  200میلیارد تومان اجرا و تا دو سال دیگر مورد بهره
برداری شهروندان قرار خواهد گرفت.
احداث این تقاطع  4سطحی منجر به اتصال چهار
محور بزرگ مشهد شامل بولوار نمایشگاه به بولوار آیت
الله هاشمی رفسنجانی(میثاق) ،بولوار امام علی (ع) به
بولوار مهدیه و دو چپگرد بولوار امام علی(ع) به سمت
وکیل آباد و بولوار مهدیه به سمت بولوار آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی خواهد شد و همچنین از حجم ترافیک نیز
کاهش خواهد داد.

در شهر
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خبر
مشاور شهردار مشهد خبر داد:

برگزاری رویدادهای فناورانه دانش
آموزی در حاشیه مشهد

مشاور راهبردی شهردار مشهد در امور
سیاستگذاری و توانمندسازی حاشیه شهر از
برگزاری رویدادهای فناورانه دانش آموزی در مناطق
کم برخوردار مشهد خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،مسعود درودی در این
خصوص افزود :رویکرد توانمندسازی مبتنی بر این
پیش فرض است که تا زمانی که مهارت و قابلیت
افراد افزایش پیدا نکند ما شاهد بهبود معیشتی
و اقتصادی و شاخص های زیستی در مناطق کم
برخوردار و حاشیه ای نخواهیم بود.
درودی اظهار کرد :به همین جهت از سوی
مدیریت شهری و شورای شهر مشهد رویکرد
توانمندسازی به عنوان یکی محورهای اصلی مورد
تاکید قرار داده شده و همواره بر گسترش رویکرد
توانمندسازی و تدوین سیاستها و اقدامات در این
حوزه تاکید شده است.
وی ادامه داد :در همین راستا ،تجربه موفق
کشورهای مختلف در این حوزه نشان داده که یکی
از شاخه های مهم توانمندسازی ،توانمندسازی در
بستر فناوری های جدید و آی تی است.
درودی خاطر نشان کرد :در این حوزه تالش
می شود که قابلیت های مهارتی افراد در ارتباط با
فناوری دیجیتال و تولید محتوای دیجیتال ،اینترنت
اشیا و هوشمندسازی افزایش پیدا کند و افراد
بتوانند مهارتهای خود را در ارتباط با فناوری های
جدید افزایش دهند.
مشاور راهبردی شهردار مشهد در امور
سیاستگذاری و توانمندسازی حاشیه شهر گفت:
امیدوار هستیم که بتوانیم طی هفته های آینده در
ارتباط با قشرهای مهمی همچون دانش آموزان در
مناطق کم برخوردار ،رخداد یا رویدادهایی را برگزار
کنیم تا این افراد به عنوان افراد موثر در آستانه شروع
فعالیتهای اقتصادی بعد از فراغت از تحصیل
بتوانند از فضاهای رسمی اقتصادی روز که مبتنی بر
فناوری دیجیتال است عقب نمانند.
درودی تاکید کرد :تالش خواهیم کرد با ارتباطی
که با سازمان فناوری اطالعات وزرات ارتباطات
خواهیم داشت این دوره ها را برگزار کنیم و از رهگذر
چنین دوره هایی شاهد افزایش مهارتهای دانش
آموزان در موضوعات با فناوری های دیجیتال و جدید
باشیم.
وی تصریح کرد :آشنایی فضای کسب و کار
فناورانه از جمله اهدافی است که ما در این دوره ها
دنبال می کنیم.
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اخبار
علت حضور گل محمدی در تهران و مذاکره با
چند تیم لیگ برتری

سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو در تهران با چند تیم لیگ
برتری مذاکره داشته است.یحیی گل محمدی چند روزی در
تهران به سر میبرد و در حال مذاکره با چند لیگ برتری است.
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو که از شرایط این روزهای تیمش
ناراضی است حتی حاضر نشد در بازی دوستانه مقابل گل گهر
روی نیمکت بشیند ،طبق شنیدهها هدف مهمتری را دنبال
میکند و قصد دارد قبل از شروع هفته اول بازیها با چند تیم
لیگ برتری بازی دوستانه برگزار کند.یحیی تالش کرده است تا
شهرخودرو از بین تیمهای استقالل تهران ،نساجی مازندران و
ماشین سازی تبریز یک دیدار تدارکاتی را پیش از لیگ برتر دوره
نوزدهم انجام دهد.شهرخودرو هفته اول لیگ برتر در تهران
میهمان پیکان خواهد بود.

جلسه ویژه مدیران شهرخودرو برای میزبانی در
لیگ برتر نوزدهم

مدیران تیم فوتبال شهرخودرو جلسه ویژهای را با مسئوالن
استانی خراسان برگزار میکنند.سازمان لیگ فوتبال ایران
اسامی ورزشگاههایی که میتوانند در لیگ برتر میزبانی کنند
را اعالم کرده است که در این بین نام ورزشگاه امام رضا (ع) به
چشم نمیخورد .پس از این اتفاق مسئوالن باشگاه شهرخودرو
خراسان ورزشگاهی را در استان خراسان شمالی (بجنورد) یا
یکی از ورزشگاههای استان تهران را به عنوان جایگزین ورزشگاه
امام رضا (ع) به سازمان لیگ فوتبال معرفی کردند.از طرفی
برای تسریع در آماده سازی ورزشگاه امام رضا (ع) ،هفته آینده
نیز جلسهای با حضور مدیران تیم فوتبال شهرخودرو ،مسئوالن
هیئت فوتبال مشهد و مدیران ورزشی آستان قدس رضوی (ع)
برگزار میشود تا اینکه گیتهای ورودی ورزشگاه امام رضا (ع)
آماده شود.در صورت رفع شدن ایرادهای ورزشگاه امام رضا (ع)
مسابقات خانگی تیم فوتبال شهرخودرو در این ورزشگاه انجام
خواهد شد.

تیم کبدی بانوان خراسان رضوی نایب قهرمان
کشور شد

رئیس آموزشوپرورش ناحیه  ۴مشهد گفت :تیم کبدی
بانوان خراسان رضوی توانست در یازدهمین دوره مسابقات
جوانان قهرمانی کشور عنوان نایب قهرمانی را کسب کند.
سیداحمد باقری خادر گفت :خوشبختانه تیم کبدی بانوان
خراسان رضوی در یازدهمین دوره مسابقات جوانان قهرمانی
کشور بهمیزبانی شیراز توانست عنوان نائب قهرمانی کشور را
شوپرورش ناحیه  ۴مشهد تصریح کرد:
کسب کند.رئیس آموز 
در این دوره از مسابقات کشوری دانشآموز ما سهیال قربانی از
دبیرستان عالیه ترابیزاده ناحیه چهار مشهد بهعنوان فنیترین
بازیکن مسابقات معرفی شد و همچنین تیم خراسان رضوی ،که
متشکل از  ۱۲بازیکن بود ،در مسابقات کبدی کشور رتبه دوم
را کسب کرد.

در تاریخ لیگ برتر برخی از بازیکنان ،چهرهای
متمایز محسوب میشوند و رکورد ویژهای به نام خود
ثبت کردهاند .زدن  3گل یا بیشتر در یک بازی ،اتفاق
خاصی به شمارمیآید و در طول دوران بازی یک
بازیکن شاید دفعات معدودی اتفاق بیفتد که هتتریک
کند و درمجموع  18دوره لیگ برتر تنها  52بازیکن
موفق به انجام این کار شدهاند .در آستانه شروع لیگ،
رکوردداران بیشترین هتتریک مرور شدهاند.
yyچهارهتتریک:غالمرضاعنایتی
غالمرضا عنایتی که بهترین گلزن تاریخ لیگ
برتر است رکورددار بیشترین هتتریک نیز محسوب
میشود .عنایتی  4بار توانست در یک بازی  3گل یا
بیشتر به ثمر رساند .نخستین هتتریک او در لیگ اول
اتفاق افتاد جایی در آخرین هفته مقابل استقالل رشت
 7گل به ثمر رساند تا رکورددار بیشترین گل زده در یک
بازی نیز شود .عنایتی از ابومسلم به استقالل پیوست و
با پیراهن این تیم نیز  3بار هتتریک کرد.
اولین هتتریک عنایتی برای آبیپوشان در لیگ
چهارم و هفته هفتم بود که هر  3گل تیمش را در جریان
پیروزی  3بر یک مقابل صبا به ثمر رساند.عنایتی در
لیگ پنجم که با قهرمانی استقالل به پایان رسید نقش
اساسی داشت و عالوه بر آقای گلی دو بار هتتریک
کرد .او در هفته هجدهم در نیمه اول  3گل به ملوان
زد ولی این بازی با تساوی  3-3به پایان رسید .آخرین
هتتریک عنایتی در هفته بیست و هشتم بود که در
پیروزی پر گل  4بر یک مقابل فوالد 3 ،گل به ثمر رساند.
yyسه هتتریک :آرش برهانی
آرش برهانی نیز یکی از بهترین گلزنان تاریخ
لیگ برتر است .این بازیکن در تاریخ لیگ برتر
 3هتتریک داشته است .او در همان فصل اول
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رکوردداران تاریخ لیگ برتر؛

عنایتیدرصدر!

بازیگری خود ،در لیگ دوم موفق شد در هفته
بیست و پنجم برای پاس هتتریک کند تا این تیم
موفق شود  4بر  2صنعت نفت آبادان را شکست
دهد .این بازیکن در دیدار حساس هفته آخر لیگ
سوم نیز هتتریک کرد .پاس برای قهرمانی در لیگ
سوم ،محکوم به پیروزی مقابل استقالل اهواز بود
و توانست این تیم را با  5گل شکست دهد و آرش
برهانی با به ثمر رساندن  3گل نقش پررنگی در این
پیروزی ایفا کرد .آخرین هتتریک برهانی با پیراهن
استقالل بود که در لیگ هشتم مقابل پیکان در 8
دقیقه  3گل زد.
yyسه هتتریک :کریم انصاریفرد

دالیل ناکامی تیم ملی والیبال در کسب
سهمیه

کریم انصاریفرد تنها بازیکنی است که موفق
شده با پیراهن  3تیم مختلف هتتریک کند .اولین
هتتریک انصاریفرد در لیگ یازدهم رقم خورد که
در دیدار هفته بیست و هفتم  3گل به ثمر رساند تا
سایپا به پیروزی  5بر صفر مقابل فجر سپاسی دست
یابد .او در لیگ دوازدهم در هفته چهاردهم با پیراهن
پرسپولیس هتتریک کرد .پرسپولیس در این دیدار
به برد پرگل  6بر صفر مقابل پیکان دستیافت.
انصاریفرد در آخرین فصل حضور خود در لیگ برتر
نیز هتتریک کرد .این بازیکن در بازی هفته چهاردهم
تراکتورسازی مقابل استقالل خوزستان که با برتری 4
بر یک تراکتورسازی به پایان رسید  3گل زد.

در هفته نخست مسابقات هندبال لیگ برتر قهرمانی کشور تیم
سربداران سبزوار با نتیجه  25بر  22نتیجه را بهتیم نیروی زمینی
کازرون واگذار کرد.
هفته نخست مسابقات هندبال لیگ برتر قهرمانی کشور عصر
5شنبه برگزار شد و تیم سربداران سبزوار با حضور هواداران در محل
سالن سربداران بهمصاف تیم نیروی زمینی کارزون رفت.
نیمه نخست این دیدار با نتیجه  13بر  8به نفع تیم نیروی زمینی
کازرون پایان یافت و در نیمه دوم نیز تیم سربداران سبزوار با نتیجه 25
بر  22بازی را واگذار کرد.
مهدی توکلی و سعید ولدخانیان قضاوت این دیدار را برعهده
داشتند و حسین رونق و علیرضا سلیمانی ناظران فدراسیون هندبال
در این مسابقه بودند.
yyبازیکنان ما  18دقیقه ناقص بازی کردند
مدیر فنی تیم هندبال سربداران سبزوار در پایان این دیدار گفت:
نخستین بازی رقابتهای لیگ برتر قهرمانی کشور بود و هر دو تیم

خواهان بفروشد.چند تیم لیگ برتری خواهان
جذب مهدیخانی هستند و احتمال پیوستن او به
پرسپولیس هم وجود دارد.
وضعیت بازیکن تیم شهرخودرو توسط کمیته
انضباطی این باشگاه و کادر فنی مشخص خواهد
شد.
البته خبر می رسد با نظر یحیی گلمحمدی
سرمربی شهرخودرو ،مهدیخانی در اختیار باشگاه
قرار گرفته و قرار است کمیته انضباطی این باشگاه
درباره این بازیکن تصمیمگیری کند.
بعد از رای کمیته انضباطی ،نظر کادر فنی در
خصوص آینده مهدیخانی وضعیت او را در باشگاه
شهر خودرو مشخص میکند.

بازی حساس داشتند.
قاسم شعبانپور افزود :تیم کازون یکی از تیمهای خوب این دوره
از مسابقات لیگ برتر است و مقابل تیم ما عملکرد خوبی را بهنمایش
گذاشتند.
وی ادامه داد :رقیب ما در فصل گذشته نتایج خوبی را کسب کرده
و برای آنها در ادامه مسابقات آرزوی موفقیت داریم.
مدیر فنی تیم هندبال سربداران سبزوار اظهار کرد :بازیکنان تیم ما
با وجود مشکالت متعدد زحمت خودشان را کشیدند و در نیمه نخست
عملکرد خوبی نداشتهایم و بازیکنان تیم ما به دلیل خطاهای داوری
 18دقیقه ناقص بازی کردند.
شعبانپور بیان کرد :هر تیمی که به این میزان ناقص باشد،
سبب شکست میشود اما بازیکنان ما در نیمه دوم عملکرد خوبی را
بهنمایش گذاشتند.
وی تصریح کرد :امیدواریم برای بازیهای آینده عملکرد بهتری را
داشته باشیم.

yyسه هتتریک :رضا نوروزی
رضا نوروزی ازجمله بازیکنان باسابقه تاریخ لیگ برتر
است ولی بهترین عملکرد خود را در فوالد خوزستان ثبت
کرد .نوروزی در لیگ دهم 24 ،گل به ثمر رساند و رکورددار
بیشترین گل زده در یکفصل شد .از  24گل نوروزی9 ،
گل در  2بازی به ثمر رسیده شد .او در هفته دوازدهم مقابل
سایپا  4گل به ثمر رساند .این بازی پرگلترین تساوی تاریخ
لیگ برتر است که دو تیم به نتیجه مساوی  5-5دست
یافتند .نوروزی در دیدار هفته سوم مقابل پاس همدان
نیز  5گل زد و فوالد به پیروزی  5بر  2دستیافت .آخرین
هتتریک نوروزی به لیگ یازدهم برمیگردد جاییکه فوالد
 3بر یک مقابل نفت به برتری رسید.

yyنیروی زمینی برای قهرمانی بسته شده است
سرمربی تیم نیروی زمینی کازرون نیز گفت :خوشبختانه توانستیم
این بازی سخت و حساس را با پیروزی پشت سربگذاریم.
امین رهسپار افزود :تیم سربداران سبزوار یکی از تیمهای ریشهدار
و خوب این دوره از مسابقات لیگ برتر است ،اما متأسفانه طی دو سال
اخیر دچار مشکالت مالی شده است.
وی خاطرنشان کرد :با وجود مشکالت تیم سربداران سبزوار
مقابل تیم ما عملکرد خوبی داشت و در بازی نخست تیمها از نظر
شرایط بدنی تعدیل رفتهاند.سرمربی تیم نیروی زمینی کازرون
ادامه داد :ناهماهنگی بین بازیکنان وجود دارد که در آینده تیم
ما و سربداران سبزوار بهشرایط بهتری میرسند و امیدواریم تیم
سربداران به جایگاه اصلی خود در هندبال کشور بازگردد.رهسپار
یادآور شد :تیم ما برای این دوره از مسابقات برای کسب عنوان
قهرمان بسته شده است و امیدواریم با تالش بازیکنان به این هدف
برسیم.

تیم ملی والیبال جوانان ایران
پس از تاریخسازی در بحرین ،به
صدر رنکینگ جهانی صعود کرد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران پس از تاریخسازی و کسب
نخستین عنوان قهرمانی خود در جهان ،با چهار پله صعود
و  ۱۳۰امتیاز به صدر جدول رنکینگ فدراسیون جهانی
صعود و باالتر از همه قدرتهای جهان قرار گرفت .تیم ملی
ایران  ۱۰۰امتیاز را با کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای
قهرمانی جوانان جهان  ۲۰۱۹در بحرین ،به دست آورد.
تیمهای برزیل ،روسیه ،ایتالیا و آرژانتین در ردههای دوم تا
پنجم قرار دارند .بحرین با  ۲۹پله و تیم پورتوریکو با  ۴۸پله
صعود ،بیشترین پیشرفت را در بین تیمهای زیر  ۲۱سال
داشتهاند .شاگردان عطایی از رقابتهای قهرمانی آسیایی
نیز  ۳۰امتیاز را کسب کردند.تیم ملی والیبال جوانان ایران

کارشناس خراسانی والیبال با تاکید بر اینکه سرمربی
تیم ملی قبل از بازی برابر روسیه اشتباه بزرگی کرد گفت:
ایگور کوالکوویچ اعتماد به نفس بازیکنان را گرفته است.
جبار قوچان نژاد درباره نتایج تیم ملی والیبال در
مرحله اول رقابتهای انتخابی المپیک گفت :نتیجه
با تیم روسیه خوشایند نبود ،میتوانست نتیجه بهتری
رقم بخورد .چالش تیم ملی همان عدم جسارت و اقتدار
سرمربی تیم است .امیدوارم در مسابقات آسیایی به دور
از مشکل بتوانیم صعود و مشکلی رخ ندهد.
کارشناس والیبال گفت :سه بازی برابر کوبا ،مکزیک
و روسیه نشان داد مشکل عمده تیم ملی که همان
تصمیمات ایگور است حل نشده و همچنان درگیر عدم
جسارت و اعتماد به نفس ایگور هستیم .کوالکوویچ قبل
از بازی برابر روسیه گاف داد و اعالم کرد اگر روز بد روسیه
باشد پیروز میشویم! این یعنی اگر روز خوب روسها
باشد تیم ملی خواهد باخت.
وی افزود :با این صحبتهای سرمربی بازیکنان در
خلوت خود فکر میکنند و متوجه میشوند سرمربی تیم
اعتقادی به پیروزی بازیکنانش ندارد .ایگور گاف بزرگی
داد و این بر عملکرد و اعتماد به نفس بازیکنان تاثیر گذار
بود.
قوچان نژاد در پاسخ به این سوال که برای حضور در
قهرمانی آسیا میتوان از ترکیب جوان استفاده کرد و وارد
مسابقات انتخابی المپیک شد؟ گفت :میتوان از ترکیب
جوان استفاده کرد اما ایگور طوری عمل کرده است
که اعتماد به نفس را از جوانان گرفته است .امیدوارم به
مرحله بعد صعود و وارد المپیک شویم ،سپس بازنگری
در این زمینه صورت گیرد چرا که ملی پوشان از جان و
دل مایه میگذارند ،تالش میکنند و در زمین با تمام
قدرت میجنگند قفل کار جای دیگری است.وی تاکید
کرد :سرمربی تیم ملی به بازیکنان باور ندارد .بازیکنان
با تجربه تر مرتب در مسابقات استفاده میشوند و روند
فرسایشی در پیش گرفتند .با شروع شدن مسابقات لیگ
برتر نیز مسیر فرسایشی تر و آسیب پذیر تر نیز خواهد
شد .اینها مسائلی است که باید شدیدا مورد مدیریت
روانشناسی قرار گیرند.کارشناس والیبال در پاسخ به
این سوال که تیم ملی در جایگاهی قرار دارد که انتظار
مردم از تیم باال است و باید حتما به المپیک صعود کند؟
گفت :این باور مردم است و حقم است .در حال حاضر
تیم ملی والیبال ایران شانه به شانه قدرتهای جهانی
پیش میرود .ملی پوشان با انگیزه ،قدرت مثال زدنی
و پر تالش در زمین ظاهر میشوند اما یک جاهایی
نیکمت کادرفنی نیز باید به کمک آنها بیاید .انتظار مردم
بجا است چون بازیکنان ایران لیاقت و شایستگی آن را
دارند.

زمان قرعهکشی و آغاز مسابقات جام حذفی مشخص شد

صعود والیبال جوانان ایران به صدر رنکینگ جهانی
با هدایت بهروز عطایی در گروه  Cرقابتهای قهرمانی جهان
 ۲۰۱۹در بحرین با تیمهای جمهوری چک ،روسیه و تونس
همگروه بود .جوانان ایران پس از دو برد برابر تیمهای چک و
تونس و باخت برابر روسیه به عنوان تیم دوم راهی مرحله دوم
مسابقات شدند.شاگردان عطایی در مرحله دوم این مسابقات
در گروه  Fبا تیمهای ایتالیا ،آرژانتین و بحرین همگروه شدند
که پس از باخت برابر ایتالیا و کسب دو پیروزی متوالی مقابل
آرژانتین و بحرین به مرحله نیمهنهایی این مسابقات رسیدند.
جوانان والیبال ایران در مرحله نیمهنهایی نیز برزیل را با نتیجه
قاطع  ۳بر صفر شکست دادند تا فینالیست شوند .در بازی
پایانی نیز شاگردان بهروز عطایی به مصاف ایتالیا رفتند که با
نتیجه  ۲ - ۳مقابل این تیم پیروز شدند تا ضمن جبران نتیجه
بازی مرحله یک چهارم نهایی ،عنوان قهرمانی این مسابقات
را از آن خود کرده و تاریخسازی کنند.

میدان

امـــروز شـــنبه  ۲۶مـــرداد
قرع ــه کش ــی مرحل ــه اول ج ــام
حذف ــی فص ــل  ۹۸-۹۹ب ــا حض ــور
نماینـــدگان اســـتان هـــا برگـــزار میشـــود.
کمیت ــه مس ــابقات اع ــام ک ــرد مرحل ــه اول قرع ــه
کش ــی ج ــام حذف ــی( ی ــادواره آزادس ــازی خرمش ــهر)
فصـــل  ۹۸-۹۹روز شـــنبه  ۲۶مـــرداد ســـاعت ۱۰
صب ــح در س ــالن رواب ــط عموم ــی س ــازمان لی ــگ و ب ــا
حضـــور نماینـــدگان اســـتان هـــا برگـــزار مـــی شـــود.
رقابـــت هـــای مرحلـــه اول روز جمعـــه اول شـــهریور
برگ ــزار م ــی ش ــود.
قرعـــه کشـــی مرحلـــه دوم مســـابقات روز ۲
شـــهریور بـــا حضـــور تیـــم هـــای لیـــگ دســـته دوم
و تیـــم هـــای صعـــود کـــرده از مرحلـــه اول برگـــزار

خواهـــد شـــد .مســـابقات ایـــن مرحلـــه روز شـــنبه ۹
شـــهریور  ۹۸برگـــزار مـــی شـــود.
قرع ــه کش ــی مرحل ــه س ــوم یکش ــنبه  ۱۰ش ــهریور
ب ــا حض ــور تی ــم ه ــای لی ــگ دس ــته اول و تی ــم ه ــای
صعـــود کـــرده از مراحـــل قبـــل برگـــزار مـــی شـــود
و مســـابقات ایـــن مرحلـــه در روزهـــای  ۱۵و ۱۶
شـــهریور برگـــزار خواهـــد شـــد.
مرحلـــه چهـــارم مســـابقات جـــام حذفـــی بـــا
حض ــور تی ــم ه ــای لی ــگ برت ــری و تی ــم ه ــای صع ــود
ک ــرده از مراح ــل قب ــل در روزه ــای  ۳۱ش ــهریور و اول
مه ــر برگ ــزار خواه ــد ش ــد.

سوژه

هشدار؛ ایران لژیونرهایش را از دست میدهد؟
مثل دورههای قبلی ،تیمملی فوتبال ایران جام
جهانی  2018را هم در همان مرحله گروهی به پایان
رساند اما این دلیل خوبی نبود برای دیده نشدن
بازیکنانش .هر چند از بین آن همه بازیکن ،تنها چهار
نفر به آن سوی مرزهای ایران منتقل شدند؛ مجید
حسینی ،وحید امیری ،امید ابراهیمی و محمدرضا
خانزاده .دو تای اول به سوپرلیگ ترکیه رفتند تا برای
ترابزوناسپور بازی کنند و ابراهیمی و خانزاده هم
پیراهن تیم االهلی قطر را پوشیدند.
حال آنکه نه حضور در جام جهانی و نه این انتقال،
تغییر ویژهای در زندگی فوتبالی هیچکدامشان ایجاد
نکرد و در بهترین حالت ،تنها از لحاظ مالی سود
بردند .برای همین است که از آن چهار لژیونر فقط
یک نفر یعنی مجید حسینی هنوز در تیمی که بعد از
جام جهانی انتخاب کرده بود ،بازی میکند و سه نفر
دیگر (ابراهیمی ،امیری و خانزاده) دیگر جایی در
ترابزوناسپور و االهلی ندارند.
وحید امیری به پرسپولیس برگشت ،محمدرضا
خانزاده راهی تراکتورسازی شد و امید ابراهیمی هم
اگر چه به لیگ برتر ایران برنگشت اما نامش را در لیست
مازاد االهلی نوشتند و حاال همانجا در لیگ ستارگان،
دنبال تیم میگردد.
هر چند خیلی از بازیکنانی هم که پیش از آنها و
پیش از جام جهانی  2018ایران را ترک کرده بودند،
حال و روز چندان خوشی ندارند .البته این به شرطی
است که سردار آزمون ،میالد و مهرداد محمدی ،سامان
قدوس و حتی علیرضا جهانبخش را فاکتور بگیریم.
از این جمع ناکام ،میتوانیم صادق محرمی را مثال

توپ و تور

شکست سربداران در هفته نخست لیگ برتر هندبال

وضعیتنامشخص مهاجم ملیپوش امید شهر خودرو
مهاجم تیم فوتبال شهر
خودرو حاضر به تمدید قرارداد
با این باشگاه نیست.
مهدی مهدیخانی که مهاجم تیم امید که فصل
خوبی را در شهرخودرو سپری کرد در حال حاضر
با مسئوالن این باشگاه به مشکل برخورده است .از
قرارداد این بازیکن با شهر خودرو یک فصل دیگر باقی
مانده و از اینرو مالک شهرخودرو به خواسته یحیی
گلمحمدی پیشنهاد تمدید قرارداد را به مهدیخانی
دادهاند اما او فعال چنین قصدی ندارد.
عدم تمدید قرارداد مهدیخانی باعث شده که
ماندن او در شهرخودرو در هالهای از ابهام قرار
بگیرد .چه بسا اگر او راضی به تمدید نشود باشگاه
مشهدی مهاجم ملیپوش امید خود را به تیمهای
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بزنیم که دیگر حتی روی نیمکت دیناموزاگرب هم جایی
برایش نیست .یا حتی کاوه رضایی و دیگر ایرانیهای
ژوپیرلیگ (امید نورافکن ،علی قلیزاده و یونس دلفی)
که انگار خیلی مورد اعتماد قرار نگرفتهاند .در آستانه
آغاز هفته چهارم لیگ بلژیک آنها هنوز حتی به لیست
 18نفره شارلروا هم نرسیدهاند و حال و روزشان از کاوه
رضایی که در کلوببروژ سکونشین شده ،بهتر نیست.
حتی سامان قدوس که به عنوان نخستین بازیکن
ایرانی پایش به لوشامپیونا رسیده و سرمربی آمیان او را
بازیکن مهمی برای تیمش معرفی کرده بود ،این روزها
مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدانش او را به حباب تشبیه
کردهاند .سعید عزتاللهی همچنان بازیکن روستوف
است اما خبر تازهای دربارهاش به گوشمان نرسیده.
همینطور از اللهیار صیادمنش که پیراهن فنرباغچه را
به تن دارد.
امیر عابدزاده هم که دروازهبان اول تیم ماریتیمو به
حساب میآمد ،چند وقتی است روی نیمکت این تیم
مینشیند و مهدی طارمی هنوز در لیگ پرتغال بازی
نکرده که مشخص شود در ریوآوه فیکس است یا نه.
سوشا مکانی با میوندالن در لیگ دسته اول نروژ حضور
دارد و رضا قوچاننژاد هم به آپوئل قبرس برگشته.
تازهترین لژیونر فوتبال ایران مهدی شریفی است که
به سومقاییت آذربایجان رفته و انتظاری از او نمیتوان
داشت .مقابل این بازیکنان ناکام ،برادران محمدی
ایستادهاند .مهرداد محمدی بازیکن آوس است که
اولین گل خود را در هفته اول لیگ پرتغال به بواویستا زد
و  ۴دریبل موفق ۱۰ ،پاس صحیح ،یک پاس کلیدی و
خطرناک و یک سانتر دقیق هم داشت .میالد محمدی

هم اگر چه خیلی در ترکیب اصلی خنت حضور نداشته
اما در بیشتر بازیها برای این تیم به میدان رفته است.
علیرضا جهانبخش اما جایی ایستاده که خیلی
هم امیدوارکننده نیست .او که بعد از جدایی کریس
هیوتناز سوی گراهام پاتر سرمربی جدید برایتون مورد
تحسین قرار گرفته بود ،بازی اول این فصل را از روی
سکو تماشا کرد .جهانبخش تنها بازیکن آسیایی است
که در یک لیگ معتبر اروپایی آقای گل شده (آقای
گلی هلند در فصل  ۲۰۱۷-۲۰۱۸با پیراهن الکمار)
اما در برایتون هنوز حتی فیکس هم نشده چه برسد
به آقای گلی .همین چند روز پیش در روز پیروزی سه
بر صفر برابر واتفورد او نه تنها در ترکیب اصلی برایتون
حضور نداشت ،بلکه از لیست  ۱۸نفره هم خط خورده
بود.
از اروپاییها خبرهای خوبی نمیرسد و لیگ
ستارگان قطر هم هنوز آغاز نشده که عملکرد بازیکنان
ایرانیاش را ارزیابی کنیم.
فوتبال ایران در فصل جدید  6بازیکن در لیگ
ستارگان خواهد داشت؛ مرتضی پورعلیگنجی در
العربی ،کریم انصاریفرد در السیلیه و رامین رضاییان
در الشحانیه .سه بازیکن هم به لیگ دسته یک قطر
رفتهاند؛ مهرداد پوالدی و پژمان منتظری به الخریطیات
و بختیار رحمانی به الشمال.
حاال پرسش این است که با این انتخابهای
سخیف و آن همه ناکامی در اروپا ،مارک ویلموتس به
کدام بازیکنان باید تکیه کند؟ آیا او هم مثل کیروش
تیمملی را با لژیونرها ارنج میکند یا نگاهش به لیگ
برتریهاست؟

نیاز فوتبال ایران به پالسهای مثبت
بهتوافق رسیدن نسبی ایران با هروه رنار سرمربی فرانسوی تیم ملی
فوتبال مراکش برای سپردن پست هدایت یوزها به وی پس از اتمام جام
جهانی  2018مسألهای است که کمتر ورزشدوستی در ایران حداقل یکبار
خبر آن را نشنیده باشد اما اگر حرفهای تازه عباس ترابیان را مبنا بگذاریم
ً
گفتوگوهای دو سو به نتیجه قطعی و نهایی هم رسیده بود ولی بعدا توسط
برخی افراد و نهادهای باالدست وتو شده است و پیرو همین واقعه مارک
ً
ویلموتس مشهورتر و ظاهرا با کالستر از اواخر اردیبهشت  1398سکاندار
تیم ملی ایران شده است.
yyاسمی بزرگتر
ل گرفته که جانشین کارلوس
آیا این تغییر موضع فقط با این هدف شک 
کیروش اسم بزرگتری داشته باشد یا پیرو این نظریه بوده که رنار با
خصوصیات فوتبال بومی ایران آشنا نیست و تماسهای سالهای قبلی
فدراسیونیها برای جذب امثال فیلیپ ترورسیه و ژان تیگانا فرانسوی نیز
بیسرانجام مانده بود .پاسخ این سؤاالت به طور دقیق مشخص نیست اما
این مسأله قطعی است که فوتبال ایران با جذب ویلموتس طرحی را برای تیم
ملی خود انتخاب کرده که همواره استراتژیهای تهاجمی را بر انگارههای
دفاعی ارجح شمرده است.رنار نیز مردی محبوس در اندیشههای دفاعی و
نگرههای احتیاطامیز نبوده اما چون در وضعیتی مانند کیروش (در ایران)
هدایت تیمی را در دست گرفته که برای کسب نتیجه و آبرومند ماندن ابتدا به
توان عظیم دفاعی نیازمند بود هیچگاه در دیدار با بزرگان جهان پا را بهطور
کامل بر پدال گاز نفشرد و ابتدا به احتیاط و گل نخوردن پرداخت و سپس به
لغزشهای دفاعی نامداران برای گلزنی به آنها چشم دوخت.
yyبازی رودررو بیاثر بود؟
این نکته هم که رنار بازی رودرروی خود با کیروش در جامجهانی ()2018
را به وی واگذار و شکست صفر-یک را مقابل یوزها تجربه کرد ،البد یک سنگ
محک مستقیم و صریح برای ارجح شمرده شدن ویلموتس بر رنار در کورس
تصاحب سرمربی جدید ایران نبوده ،بخصوص که تکگل پیروزکننده ما را نه
یک ایرانی بلکه مدافع شتابزده مراکشی در دروازه خودی جای داد و بهنظر

میرسد مهدی تاج در تعامالت و برخی معادلهها و تعاملهای خود با وزارت
ورزش که برای وی گریزناپذیر بوده به این نتیجه رسیده که نام و طمطراق
ویلموتس برای ایران بسیار بیشتر از رناری است که حتی اگر مربی بهتری در
قیاس با ویلموتس باشد ،شهرت و شناخته شدگی این مرد بلژیکی را ندارد.
yyعبور از تحریمها
بعداز قطع همکاری با کیروش چه مدیران فدراسیون و چه سران ورزش
ترجیح میدادند مردی سکاندار تیم ملی ایران شود که نامی بزرگ دارد
و در دوران بازیگریاش هم از حدود و ثغوری بزرگ عبور کرده باشد تا به
جهانیان ثابت شود مردان نامدار فوتبال جهان از تحریمهای ظالمانه امثال
دونالد ترامپ دیوانه عبور میکنند و هیچ ابایی از همکاری با کشوری ندارند
که آمریکا و شرکایش قصد منزوی کردن آن در جهان را دارند .ویلموتس با
آمدنش به ایران خواهناخواه به جهانیان پیام داد که کشورمان محل بهترین
ارتباطهای کاری است و اقدام او آمدن نامداران دیگر در هفتهها و ماههای
بعدی مانند کالدرون ،استراماچونی و البته دنیزلی را (که پیشتر هم دو
بار آمده بود) هموارتر کرد و اینها پیامهای خوبی برای فوتبال ایران بود.
پیامهایی که اگر رنار میآمد به سبب شهرت و اعتبار کمتر وی در قیاس با
ویلموتس نمیتوانست به جهانیان ارسال شود و پالسهایی که فقط نامداران
دنیا با اقدامات متنوع و متفاوت خود به این سو و آن سو میفرستند از عهده
رنار و امثال وی بر نمیآید.
yyجایی برای پشیمانی نیست
بهلحاظ فنی و رفتاری هم ویلموتس تا این لحظه بهگونهای عمل نکرده
که نزد خود بیندیشیم ای کاش ب ه رنار روی میآوردیم و برعکس او با گفتار
ً
خوشاش نسبت به باشگاهها (که کیروش آنها را دائما له میکرد) و با میدان
دادن هرچه بیشتر (ولو صوری) به فرآوردههای لیگ (کاری که کیروش
از آن گریزان بود) بذر دوستی و نهال زندگی مسالمتآمیز را در فوتبال
ملی ایران کاشته است .بله« ،رنار تأیید شده» تسلیم مالحظاتی شد که
تصمیمگیرندهها به نفع فوتبال ایران میدانستند و اسیر پالسهایی گشت
که او بهاندازه ویلموتس نمیتوانست برای ما به اینجا و آنجا بفرستد.
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صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالحطلب گفت :این
ضعف خود اصالحطلبان است که نتوانستند بعد از  ۲۰سال
یک استراتژی مشخص و معینی تهیه کنند و یک تشکل
مشخص و معینی را سازماندهی کنند .این دو ضعف اساسی
که اصالحطلب کیست و اصالحطلبی چیست همچنان وجود
دارد .این دیگر نه ربطی به شورای نگهبان دارد ،نه ربطی به قوه
قضائیه دارد و نه غیره ،بلکه این ضعف خود اصالحطلبان است
که نتوانستند بعد از  ۲۰سال یک استراتژی مشخص و معینی
تهیه کنند و یک تشکل مشخص و معینی را سازماندهی کنند.
چه کارگزاران بروند و چه بمانند این مسائل پابرجاست .ما نباید
از شعار "اصالحطلب ،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا" خوشحال
باشیم ،این شعار به بن بست رسیدن جریان اصالحطلبی است.
من با اصولگراها کاری ندارم ،ولی اصالحطلبان نباید از این شعار
خوشحال باشند چراکه متولدان دهه  ۶۰و دهه  ،۷۰امیدی به
جریان اصالحات ندارند .در دوسال گذشته کوچکترین حرکتی
از اصالحطلبان ندیدیم .در قبال مطالبات کارگزاران ،معلمان،
زنان ،زندانیان سیاسی و دادگاهها هیچچیز از اصالحطلبان
نمیبینیم و فقط در قبال دولت روحانی سکوت نکردند بلکه در
قبال بسیاری از مشکالت سکوت کردند .تنها هنر اصالحطلبان
این بوده که وقتی آمریکا گفته ما میخواهیم به ایران حمله کنیم
گفتند ما در برابر دشمن خارجی میایستیم .مگر اصولگرایان
نامه فدایت شوم به ترامپ فرستادند ،ملی مذهبیها و نهضت
آزادی مگر از حمله نظامی استقبال میکنند .چه کسی از ترامپ
استقبال میکند اصالحطلبان بگویند ما اعتراض کردیم.

دادستان علت بازداشت شهردار خرمآباد را
اعالم کرد!

دادستان لرستان گفت :وی به اتهام سوء استفاده از اموال
شهرداری و تصرف غیرقانونی در این اموال بازداشت شده
است .روند بررسی این پرونده و تحقیقات روی آن ادامه دارد و به
محض وصول گزارشهای جدید به اطالع عموم خواهد رسید.
پرونده مذکور در دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان در حال
رسیدگی است.

 ۶میلیون کارت آماده تحویل

سیف ا ...ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با
اشاره به تسریع در روند صدور و تحویل کارتهای ملی هوشمند
گفت :بیش از  ۶میلیون کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت
احوال کشور آماده صدور است .حدود  ۶تا  ۸میلیون نفر هنوز
برای دریافت کارت ملی هوشمند خود هیچ اقدامی نکردهاند.
چاپخانه دولتی کشور قول داده است که  ۹میلیون بدنه کارت
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ملی هوشمند را برای سازمان ثبت احوال تأمین کند که اگر این
اتفاق صورت گیرد ،در مدت  ۶ماه کارت ملی هوشمند همه
افرادی که در انتظار تحویل هستند ،صادر خواهد شد

انگلیس مجبور است با ایران مذاکره کند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت️ :واقعیت این است که انگلیسیها در نهایت مجبورند
مشکالتشان با جمهوری اسالمی ایران را با مذاکره حل کنند.
تنها دو موضوع باعث موضعگیری دولت جانسون در قبال
ایران و اعالم پیوستنشان به ائتالف آمریکا شده است ،اول
غرور ابرقدرتی انگلستان مطرح است که عمال دیگر هیچ
کشوری انگلستان را یک ابرقدرت نمیداند و این غرور ابرقدرتی
انگلستان امروز توسط ایرانیها به شدت زیر پا گذاشته شده
است .بنده معتقدم آمریکا چیزی جز تبعیت اروپا را نمیپذیرد
و به همین دلیل است که در رایزنیهای تلفنی که آقای ماکرون
با روحانی دارد ،ترامپ سعی میکند موضع تحقیرآمیز نسبت به
فرانسه بگیرد / .ایلنا

آمار عجیب دستگیری شکارچیان غیرمجاز

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت :با
تالش محیط بانان زحمتکش ،تعداد  ۳۹۵نفر متخلف زیست
محیطی در  ۴ماهه نخست سال  ۹۸در استان دستگیر شده و
پرونده آنها به محاکم قضایی ارجاع شده است .بیشترین تخلف
در حوزه صید آبزیان اتفاق افتاده است که در این خصوص ۱۱۷
تور ماهیگیری ۴ ،دستگاه موتور برق ،و  ۸۳۷قطعه ماهی از
متخلفین کشف و ضبط شده است .میزان خسارت وارد از سوی
شکارچیان متخلف بیش از یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان
بوده است که از این میزان خسارت ۶۱۸ ،میلیون تومان وصول
شده است / .صداوسیما

جریان اصالحات نیازمند اصالح روش و
بازنگری درونی است

معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور گفت :اصالحات از ابتدا
تاکنون رهبری نداشته ،نه آقای خاتمی ادعای رهبری کرده و نه
جریان اصالحات بر سر رهبری ایشان با هم به توافق رسیدند.
هر جریان موثر سیاسی در درون خود نیازمند بازنگری مستمر
است تا به روز و زنده مانده و منطبق با اقتضائات و تحوالت روز
پاسخگوی نیازها باشد ،در این راستا جریان اصالحات هم مانند
هر جریان سیاسی اگر بنا دارد برای مردم محلی از إعراب داشته
باشد حتما نیازمند اصالح روش و بازنگری درونی است.

آمار تورمی دقیق اعالم نمیشود

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

در حال حاضر بیش از  ۹۰۰هزار میلیارد تومان رانت پنهان
در کشور وجود دارد .هم اکنون  ۱۰میلیارد دالر قاچاق در
کشور وجود دارد .با  ۷۰۴میلیارد دالر ذخایر معدنی و داشتن
هفدهمین اقتصاد دنیا نباید وضعمان این طور باشد .در زمان
حضور بنده در بانک مرکزی آمارهای تورمی را ما تولید میکردیم
چرا که ابزارهای بیشتری وجود داشت .مدتی است که آمارهای
تورمی دقیق اعالم نشده و باید این آمار از سوی مرکز آمار ایران
اعالم شود.

دفاع جانانه سید حسن نصرا ...از ظریف

دبیرکل حزبا ...لبنان با ارسال پیامی به وزیر خارجه ایران،
تحریمهای آمریکا علیه وی را محکوم کرد و گفت که «شما
صدای رسا در همه محافل بینالمللی و سخنگوی حق در برابر
طاغوتهای جهان هستید»«.سید حسن نصرا »...دبیرکل
حزب ا ...لبنان در پیامی به «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه
ایران ،تحریمهای آمریکا علیه او را محکوم کرد و گفت که «من
و برادرانم همبستگی خود را با شما اعالم میکنیم».سید حسن
نصرا ...در ابتدای پیام خود به ظریف آورده است« :زمانی که
ایاالت متحده آمریکا تحریم شخص جنابعالی و اضافه شدن
شما به لیست شرافتمندان را اعالم کردند ،بنده و برادرانم بر
آن بودیم که پیامی را خدمت شما ارسال کنیم ،اما ترجیح دادم
این پیام را تا به امروز مصادف با  ۱۴آگوست به تاخیر بیندازم؛
روزی که مقاومت لبنان توانست با حمایت جمهوری اسالمی
ایران در تابستان سال  ،۲۰۰۶آمریکا و اسرائیل را در جنگ ۳۳
روزه شکست دهد .آن زمان فرماندهی این جنگ ظالمانه بر
عهده دولت جرج بوش پسر و کاندلیزا رایس و جان بولتون بود
و ارتش رژیم صهیونیستی فقط دستورات آنها را اجرا میکرد».
در ادامه این پیام آمده است« :جان بولتون در سال  ۲۰۰۶که
نماینده آمریکا در شورای امنیت بود به یکی از مسئوالن عرب
گفته بود که جایی برای اقدام دیپلماتیک وجود ندارد و جنگ
فقط در صورت نابودی و یا تسلیم شدن حزب ا ...متوقف خواهد
شد .این در حالی است که چند هفته بعد بولتون به همین
مسئول عربی گفته بود که اکنون باید جنگ با حزب ا ...متوقف
شود و مسئول عربی هم گفته بود که مگر حزب ا ...را نابود و
یا تسلیم کردهاید؟»سید حسن نصرا ...افزود« :جان بولتون
(مشاور امنیت ملی کاخ سفید) که نظام جمهوری اسالمی را
تهدید میکند ،در طول زندگیاش نتوانسته در هیچ جنگی
پیروز شود».دبیرکل حزب ا ...لبنان خاطرنشان کرد که «آمریکا
در سال  ۲۰۰۶در برابر مقاومت در یک کشوری با مساحت
کوچک مانند لبنان شکست خورد ،پس چگونه میتواند در
برابر کشور قدرتمند منطقه ،ملت واحد و رهبر بزرگ آن قرار
بگیرد».وی خطاب به ظریف گفت که «شما صدای بلند و رسا
در همه محافل بینالمللی و سخنگوی حق در برابر طاغوتهای

جهان مانند ترامپ هستید».دبیرکل حزبا ...لبنان تاکید کرد
که «میخواستند شما را تحریم کنند ،اما اکنون حضور شما
قویتر و موثرتر شده است و به خواست خداوند به عنوان مدافع
مظلومان و مستضعفان و جبهه مقاومت باقی خواهید ماند».

واکنش رامبد جوان به ماجرای مهاجرتش

رامبد جوان به شایعاتی که درباره مهاجرتش و سرنوشت
برنامه خندوانه وجود داشت واکنش نشان داد .رامبد جوان
به همه این شایعات پایان داد و به خبرنگار ما  ،گفت :این
شایعات بیاساس و بیمبنا هستند و این مطالب مهاجرت و
ساخته نشدن «خندوانه» هفتم هم به دنبال مو جسازیهای
عوامفریبی دیگر است .او تصریح کرد :چرا این فرض به وجود
آمده که ما مهاجرت کردیم و دیگر هم «خندوانه» نمیسازیم؟
شروع «خندوانه»
مجری و کارگردان این برنامه تلویزیونی درباره
ِ
جدید،گفت :مقدمات کار و پیشتولید شروع شده و زمان شروع
االن معلوم نیست .اما بعید میدانم بالفاصله بعد از محرم و
صفر« ،خندوانه» هفتم آغاز شود.

روایت لیالز از اختیارات ریاستجمهوری
احمدینژاد و روحانی

دادستان مرکز لرستان از دستگیری شهردار خرمآباد خبر
داد و به بیان توضیحاتی در این باره پرداخت .سعید رازانی در
خصوص دستگیری شهردار خرمآباد اظهار کرد :وی به اتهام
سوء استفاده از اموال شهرداری و تصرف غیرقانونی در این
اموال بازداشت شده است .وی افزود :روند بررسی این پرونده و
تحقیقات روی آن ادامه دارد و به محض وصول گزارشهای جدید
به اطالع عموم خواهد رسید .رازانی بیان کرد :پرونده مذکور در
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان در حال رسیدگی است.
دادستان خرمآباد گفت :در خصوص سایر متهمان احتمالی این
پرونده تحقیقات ادامه دارد.

رییس سازمان حج :ادعای "رکنآبادی" را
پیگیری قضایی میکنیم

علیرضا رشیدیان ،رییس سازمان حج و زیارت گفت :این
سازمان ادعای یکی از خانوادههای شهدای منا را که همزمان با
ایام تشریق مطرح شد و موج منفی ایجاد کرد ،از طریق مراجع
قضایی پیگیری خواهد کرد.

حسین مرعشی :در انتخابات اصال قصد همکاری
با الریجانی را نداریم

حسین مرعشی در گفتوگویی برنامههای انتخاباتی
کارگزاران را تشریح کرد .او در بخشی از سخنانش در پاسخ به
این سوال که «*به نظر می رسد اردوگاه اصالحات االن سه پاره

شده است ،گروهی به حضور مشروط و گروهی به حضور بی قید
و شرط در انتخابات تأکید دارند اما با وجودی که کارگزاران و
آقای عارف هر دو جزء گروه دوم هستند ،اختالف سلیقه جدی
بین آنها را نمی توان منکر شد .نظر آقای عارف به ارائه لیست
تمام اصالح طلبی است ،در مقابل کارگزاران به حفظ پیوند و
همکاری با اعتدال و آقای الریجانی اعتقاد دارد …» گفت :ما
هیچ قصد همکاری با آقای الریجانی نداریم ،آقای الریجانی
خودشان هم هنوز تکلیف شان با بقیه اصولگرایان روشن نیست
بنابراین این حرف اصال اساسی ندارد .در جبهه اصالحات
ممکن است نظرات متفاوت باشد ولی به هر حال نظام تصمیم
گیری در این جبهه جمعی است؛ نظر هیچ فرد و حزبی ،تصمیم
جبهه اصالحات تلقی نخواهد شد .در فرایند تصمیم گیری ها،
جبهه اصالحات تصمیم نهایی اش را خواهد گرفت.

بیادی :باندهای قدرت بگذارند اصولگرایان
چهرههای خوبی دارند

حسین بیادی ،فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال
که «به نظر میرسد که اصولگرایان از یک طرح ایجابی برای
انتخابات برخوردار نبوده و تنها بر وضعیت نامناسب اقتصادی
و عملکرد بد دولت در این زمینه ،به عنوان عامل پیروزی خود
تکیه میکنند ،نظر شما در این مورد چیست؟» گفت :چنانچه
باندهای تمامیتخواه متصل به قدرت و ثروت بگذارند ،کفگیر
جامعه بزرگ اصولگرایی دررابطه با معرفی فردی شایسته برای
نمایندگی مجلس به ته دیگ نخورده است .کسانی که طرح و
برنامههایی برای آینده داشته باشند و بتوانند کشور را به خوبی
هدایت کنند ».گفت :اما باید به این موضوع توجه جدی داشت
که پاشنه آشیل اصولگرایان ،تفرقه در سطح تصمیمسازان و
تصمیم گیران و نداشتن یک محور معقول و مقبول است ،که به
عنوان یک خطر بزرگ آنان را تهدید میکند.

سعید جلیلی با توئیتی منتقد فرهنگ توئیتری
شد

سعید جلیلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در
حساب توییتری خود نوشت« :با یک کلمه یا یک جمله نمیتوان
راجع به مسائل کشور تحلیل به دست آورد .با فرهنگ توئیتی؛
بیحوصلگی و اخذ تحلیل یک جملهای از افراد مختلف،
نمیتوان عملیات تعریف کرد .این عرصه کار جدی و تأمل دقیق
میطلبد .منظومه فکری جوان مومن انقالبی به جای توئیت
به مبانی عمیقی همچون سیره امام خمینی نیاز دارد .امام در
جوانی باالترین تحصیالت و مطالعات فقهی و فلسفی را داشتند
و عمیقترین کتب عرفانی را تالیف کردند ،این نشاندهنده یک
منظومه قوی معرفتی پشتوانه انقالب اسالمی بود که آن را به
منبع تابتاک
ثمر رساند».

