
پس از آشکار شدن محدودیت گزینه نظامی آمریکا علیه 
ایران کارکرد بولتون بیش از پیش تضعیف شده است 

سکوت معنی دار
 پلیس بد 

نفتکش  دو  به  گذشته  پنجشنبه  روز  حمله  چقدر  هر 
ژاپنی در دریای عمان مشکوک و عجیب به نظر می رسید 
عجیب تر اما رفتار جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا 
جمهوری  از  انتقاد  برای  که  او  بود.  خصوص  این  در 
به  اخیرًا  می شمارد،  مغتنم  را  فرصتی  هر  ایران  اسالمی 

طرز حیرت آوری سکوت کرده و ...

شهردار مشهد در جلسه شورای اداری شهرداری تاکید کرد:

 تمرکز بر سیما و منظر 
شهردر سال 98

روایت یک داستان قدیمی

چراغ سبز مجلس به حضور 
زنان در ورزشگاه ها

از شایعه تا واقعیت احتکار خودرو 
در انبار خودروسازان

ماجرای این عکس چیست؟

  لغو ابالغیه مدیران متخلف 
مدارس در خراسان رضوی

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 6
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در این شماره می خوانیم

هم قهرمانی
 هم سقوط!

آبی  سابق  کاپیتان  رحمتی  مهدی  سید 
تیم پشت  این  با  را  تنشی  پر  که فصل  پوشان 
سر گذاشت، سرانجام در فصل نقل و انتقاالت 
داد.  مثبت  پاسخ  پدیده  تیم  پیشنهاد  به 

سال  بهمن   ۱۴ متولد  رحمتی 
۱۳۶۱ در تهران است و در حالی 
که ۳۶ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز سن 
به  ساله  دو  قراردادی  با  داشت، 

تیم پدیده پیوست تا حداقل 
در  سالگی   ۳۸ سن  تا 

ایران  فوتبال  اول  سطح 
حضور داشته باشد.

y قبلازدورانحرفهای
تهران«  »پاس 
که  بود  تیمی  نخستین 
آن  در  رحمتی  مهدی 

فوتبال بازی کرد. رحمتی 
در سال ۷۴ در تیم نوجوانان 
دو  رحمتی  کرد.  بازی  پاس 
بود  پاس  باشگاه  عضو  سال 

پایه  سنی  رده های  همه  در  و 
از  و  کرد  بازی  تیم  این  برای 
شد  مشخص  زمان  همان 
روشن  آینده ای  می تواند 

داشته ایران  فوتبال   در 
 باشد.

y اولینقراردادحرفهای
بعد  کشورمان  فوتبال  سابقه  با  سنگربان 
تیم باشگاهی  از پاس، مدت کوتاهی در یک 
تهران به اسم »دخانیات« بازی کرد و در سال 
سپاسی  فجر  تیم  به  بار  اولین  برای   ۷۶
تیم  نخستین  تیم  این  تا  پیوست 
در  رحمتی  که  باشد  حرفه ای 
رحمتی  است.  کرده  بازی  آن 
فجر  تیم  برای  فصل   ۴
با  و  کرد  بازی  سپاسی 
این تیم چهره و به فوتبال 

ایران معرفی شد.
y اولینانتقالپرسر

وصدا
در  که  رحمتی 
آخرین سال حضورش 
چهره  فجرسپاسی  در 
نشان  درخشان  ای 
بعنوان  را  خود  و  داد 
لیگ  برتر  های  بان  دروازه  از  یکی 
را  سپاهان  چشم  کرد،  معرفی 
خریدهای  از  یکی  تا  گرفت 
فصل  صدای  و  سر  پر 
ایران فوتبال   ۸۳-۸۴ 

باشد.... 

همه چیز درباره گلر جدید پدیده؛

مهریه جزو حقوق مادی به رسمیت شناخته شده در سند ازدواج است که زنان هر زمان بخواهند می توانند برای دریافتش اقدام کنند.
دادگاه خانواده مثل همیشه است؛ شلوغ، بی حواس، عصبانی، پراسترس و مغموم از زن و مردهایی که با خشم وارد می شوند، هرچه فریاد دارند 

سر زندگی مشترکشان می کشند و دست آخر با تنفر و فحش زیر لب از دادگاه بیرون می روند...

      از قصه ای پر غصه گزارش می دهد:

مهریه حقی چالش برانگیز
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  4  بخوانید

آتش سوزی  اثر  بر  پالستیک  تزریق  کارگاه  ریزی  فرو 

در صفحه 5 بخوانید

42 سال  از مرگ یک مغز متفکر گذشت

شریعتی 
از نگاه مخالفان

چهار شنبه 29  خرداد  1398 /0 15  شوال 1440 / سال سوم  
شماره 480 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 7 بخوانید
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روایت یک داستان قدیمی
 چراغ سبز مجلس به حضور زنان

 در ورزشگاه ها
به  که  داشتند  مصوبه ای  مجلس  نمایندگان 
گفته طیبه سیاوشی، زنان را یک قدم به حضور در 

ورزشگاه ها نزدیک تر کرد
وظایف  اهداف،  الیحه  بررسی  جریان  در 
صحن  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  اختیارات  و 
موافق  رأی   ۱۴9 با  نمایندگان  مجلس،  علنی 
و  اماکن  مناسب سازی  به  موظف  را  وزارتخانه  این 
فضاهای ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان 

و خانواده ها کردند.
این  به  اشاره  با  شاه عنایتی  سیاوشی  طیبه 
متعددی  بندهای  و  اجزا  مجلس  گفت:  مصوبه 
از  که  رساند  تصویب  به  الیحه  این   ۴ ماده  ذیل  را 
جهت  ورزشی  اماکن  سازی  مناسب  آنها  جمله 
در  خانواده ها  و  زنان  حضور  برای  بهره برداری 

ورزشگاه ها بود.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
بتوان فضاهای ورزشی  بود که  این  افزود: مد نظر 
مناسب سازی  شکلی  به  را  کشور  سطح  در  متعدد 
از  راحتی هم  به  بتوانند  و خانواده ها  زنان  کرد که 
استفاده  است،  ورزشگاه ها  سطح  در  که  امکاناتی 
ورزشگاه  به  آنها  خروج  و  ورود  برای  هم  و  کنند 

مشکلی نباشد.
به  ناظر  مصوبه  این  داد:  ادامه  وی 
جمله  از  را  امر  این  قانونگذار  زیرساخت هاست؛ 
مکلف  وزارتخانه  و  داده  قرار  ورزش  وزارت  وظایف 
انجام  را  الزم  مناسب سازی  زمینه  این  در  می شود 

دهد.
در  زنان  حضور  عدم  بهانه های  از  یکی 

ورزشگاه ها نبود زیرساخت ها بود
زیرساخت ها  که  زمانی  کرد:  تاکید  سیاوشی 
مناسب شود و وزارت ورزش با توجه به وظیفه ای که 
به او محول شده، این امر را به صورت رسمی اعالم 
کند، این امر می تواند تاثیرگذار باشد تا خانواده ها 
با خیال راحت بتوانند فرصت حضور در ورزشگاه ها 

را داشته باشند.
از  یکی  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
نبود  ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  عدم  بهانه های 
قانون  این  تصویب  با  گفت:  بود،  زیرساخت ها 
ورزشگاه ها  در  زنان  مستمر  حضور  به  مرحله  یک 

نزدیک تر شدیم.
رییس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس 
موضوع  این  با  کامالً  مجلس  افزود:  همچنین 
موافق بود و دولت نیز همراهی الزم را در تصویب 

این بند انجام داد.

مجلس بان

هر چقدر حمله روز پنجشنبه گذشته به دو نفتکش ژاپنی در دریای 
جان  رفتار  اما  عجیب تر  می رسید  نظر  به  عجیب  و  مشکوک  عمان 
برای  که  او  بود.  خصوص  این  در  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون، 
انتقاد از جمهوری اسالمی ایران هر فرصتی را مغتنم می شمارد، اخیرًا 
به طرز حیرت آوری سکوت کرده و درباره واقعه نفتکش ها هیچ حرفی 
نزده است. اگر در ویکی پدیا نام جان بولتون را سرچ کنید پس از تاریخ 
خواهید  مواجه  جمالت  این  با  او  عکس  و  عنوان ها  سمت ها،  تولد، 
تغییر  از مدافعان  و  »باز جنگ طلب« خوانده شده  »بولتون یک  شد؛ 
برنامه  به  دادن  پایان  خواهان  بارها  وی  است.  شمالی  کره  در  رژیم 
از طرفداران سازمان  بولتون  ایران شده است.  با  اقدام مشترک  جامع 
ایران  بارها خواستار بمباران  و  ایران است  مجاهدین خلق )منافقین( 
شده است. او از حامیان جنگ عراق بود و همچنان از این تصمیم خود 
دفاع  ولیبی  سوریه  در  رژیم  تغییر  و  نظامی  اقدام  از  او  می کند.  دفاع 
جا  همه  و  زمینه  هر  در  نظامی  زور  از  استفاده  طرفدار  او  کرده است. 
برای پیشبرد اهداف خود است و می گوید هر کشوری که مخالفتی با 

آمریکا داشته باشد باید تنها با حمله نظامی، سرکوب شود.« 
بولتون  مانند  فردی  به  دنیا  نگاه  دهنده  نشان  خود  جمالت  این 
است و به همین دلیل به نظر می رسد که او پس از اوج گیری تنش ها 
میان تهران و واشنگتن، به عاملی برای بسیج افکار عمومی جهان علیه 

آمریکا تبدیل شده است. 
یک  عمان  دریای  در  نفتکش  دو  به  گذشته  پنج شنبه  روز  حمله 
تفاوت عمده با حمله به چهار نفتکش در بندر فجیره امارات داشت و 
آن سرعت اتهام زنی آمریکا به جمهوری اسالمی ایران است. در واقعه 
فجیره، آمریکا ظاهرًا مدتی صبر کرد تا نتایج تحقیقات روشن شود و 
سپس ایران را متهم کند. اما در حمله اخیر، آمریکا بدون اینکه منتظر 
انجام تحقیقات بماند، فورًا ایران را متهم و برای مستند کردن ادعای 
خود، یک ویدئو هم منتشر کرد. در این ویدئو یک قایق در کنار نفتکش 
آسیب دیده مشاهده می شود. آمریکا ادعا می کند این قایق متعلق به 
سپاه پاسداران است و تالش می کند یک مین منفجرنشده را از بدنه 
نفتکش در  دو  به  انتشار خبر حمله  از  اندکی پس  نفتکش جدا کند. 
دریای عمان، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، توئیت کرد: »ارزیابی 
عمان  خلیج  امروز  حمالت  مسئول  ایران  که  است  این  آمریکا  دولت 
حمله  المللی،  بین  امنیت  و  صلح  برای  تهدیدی  حمالت  این  است. 
آشکاری به آزادی دریانوردی و تشدید تنش غیرقابل قبول توسط ایران 

است.«
روز بعد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگویی با شبکه 
فاکس نیوز، اتهام زنی پمپئو را تکرار کرد و مدعی شد »رد پای« ایران در 
حمله روز پنج شنبه به نفتکش ها دیده می شود. عالوه بر این، مقامات 

نظامی آمریکا ادعا کردند ایران پیش از حمله به نفتکش ها، به سمت 
می کرد،  رصد  را  نفتکش ها  از  یکی  حرکت  که  آمریکایی  پهپاد  یک 
آمریکایی  پهپاد  کلیومتری  از یک  این موشک  و  کرده  موشک شلیک 
تقریبًا  عربستان،  و  صهیونیستی  رژیم  بریتانیا،  جز  به  است.  شده  رد 
مسئولیت  درباره  کشور  این  ارزیابی  با  آمریکا  متحدان  از  یک  هیچ 
ایران در حمله به نفتکش ها موافق نبود. در بریتانیا، که ظاهرًا به طور 
غیرمعمول این بار روایت آمریکا را پذیرفته است، بحث و جدل درباره 
عامل حمله به نفتکش ها ادامه دارد. پس از اینکه وزارت خارجه این 
کشور مدعی شد که »تقریبًا مطمئن« است سپاه پاسداران عامل حمله 
است، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، این ارزیابی را زیر سؤال برد 
خلیج  در  تنش ها  کردن  آرام  برای  باید  »بریتانیا  نوشت:  توئیتی  در  و 
)فارس( اقدام کند نه اینکه تشدید تنش نظامی را که با خروج آمریکا از 
توافق هسته ای ایران آغاز شده بود، وخیم تر کند. بدون شواهد معتبر 
درباره حمالت به نفتکش ها، لفاظی دولت، فقط تهدید جنگ را بیشتر 
و قابل پیش بینی«  را »رقت انگیز  این موضع کوربین  می کند.« هانت، 
متهم  بریتانیا  منافع  و  متحدان  با  مخالفت  به  را  کوربین  و  دانست 
کرد. جدال درباره روایت آمریکایی، به بریتانیا محدود نشد بلکه سایر 
کشورها هم به روایت آمریکایی با دیده تردید نگریستند. اکثر متحدان 
اروپایی یا سکوت کردند یا اینکه مدارک و شواهد واشنگتن را ناکافی 
دانستند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفته است ویدئوی آمریکا 
نیست.  کافی  نهایی  ارزیابی  ارائه  و  ایران  به  حمله  دادن  نسبت  برای 
کشور،  دو  این  است.  نروژ  و  ژاپن  محتاطانه  موضع  مهمتر،  همه  از 
ایران  به  صریح  اتهام زنی  از  گرفتند،  قرار  هدف  نفتکش هایشان  که 
ارائه  آمریکا  روایت  با  متناقضی  روایت  حتی  ژاپن  کردند.  خودداری 
کرد. آمریکا ادعا کرده بود که ایران با مین های چسبنده، به نفتکش ها 
بدنه  از  را  منفجرنشده  مین های  از  یکی  کرد  تالش  بعدًا  و  کرد  حمله 
آمریکا، شرکت  ویدئوی  انتشار  از  اما لحظاتی پس  نفتکش جدا کند. 
نفتکش  گرفتن  قرار  هدف  ادعای  آسیب دیده،  نفتکش  مالک  ژاپنی 
ژاپنی با مین را »نادرست« خواند و گفت: نفتکش یادشده احتماالً با 
یک »شی ء پرنده« آسیب دیده است. آمریکا این بار تالش کرد با مدرک 
روایت واشنگتن  اما تشکیک در  باورپذیر کند،  را  ادعای خود  و سند، 
شده  خدشه دار  متحدانش  نزد  آمریکا  اعتبار  اندازه  چه  تا  داد  نشان 
خروج  از  پس  واشنگتن  عملکرد  حاصل  سو،  یک  از  امر،  این  است. 
یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، و از سوی دیگر، نتیجه 
حمله آمریکا به عراق در سال ۲00۳ است. دولت آمریکا، پس از خروج 
از برجام، سیاست اعمال فشار حداکثری اقتصادی بر ایران را طراحی 
کم سابقه ای  و  شدید  تحریم های  سیاست،  همین  چارچوب  در  و  کرد 
علیه جمهوری اسالمی اعمال کرد. برخی از متحدان آمریکا و بسیاری 
از ناظران، پس از اجرای کارزار فشار حداکثری متقاعد شدند که هدف 
نظامی  جنگ  یا  تحریم  طریق  از  ایران  نظام  براندازی  آمریکا،  اصلی 
است. از این رو، همواره به اقدامات و ادعاهای آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی سوءظن دارند. کم نیستند ناظرانی که معتقدند همه ادعاها 

و تحرکات آمریکا علیه ایران، در قالب یک برنامه از پیش طراحی شده 
صورت می گیرد که هدف نهایی آن تقابل نظامی با ایران است. ورود 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی، به کاخ سفید به این سوءظن ها دامن 
زد. سابقه بولتون در حمایت از جنگ عراق، از او تصویر یک جنگ طلب 
سازش ناپذیر برجای گذاشت. به طوری که امروز، در اثر حضور بولتون 
در دولت آمریکا، بدگمانی افکار عمومی جهان به اقدامات کاخ سفید 
به حدی رسیده است که حتی اگر آمریکا در برابر ایران، کره شمالی 
یا ونزوئال، به فرض، ادعای درستی مطرح کند، باز هم این ادعا محل 
وزیر  ظریف،  محمدجواد  دلیل،  همین  به  بود.  خواهد  تردید  و  شک 
»گروه  مقوله  کردن  مطرح  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
ب« )متشکل از جان بولتون، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی( 
مجدانه تالش می کند به این شک و تردید دامن بزند. امروز، یکی از 
چالش های اصلی و شاید مهمترین نقطه ضعف دولت ترامپ در برابر 
مانند  افرادی  به  جهان  عمومی  افکار  مزمن  بدگمانی  همین  ایران 
در  بولتون  حضور  استمرار  توجیه  در  ناظران،  برخی  است.  بولتون 
ایفای  برای  آمریکایی  مقام  شایسته ترین  او  که  می گفتند  کاخ سفید، 
اما تشکیک مستمر  برابر جمهوری اسالمی است.  نقش پلیس بد در 
که  داد  نشان  ایران،  برابر  در  آمریکا  روایت های  در  اروپایی  متحدان 
بولتون نه تنها برای سیاست خارجی آمریکا اثر مطلوبی نداشته بلکه 
ایران شده است.  برابر  آمریکا در  روزافزون سیاست  سبب بی اعتباری 
و  ایران  فعلی  معادله  باید  سفید،  کاخ  برای  بولتون  مضرات  فهم  برای 
است:  شکل  این  به  اصلی  معادله  واقع  در  امروز،  شناخت.  را  آمریکا 
آمریکا  دولت  که  است  شده  متوجه  خوبی  به  اسالمی،  جمهوری 
با ایران ندارد. از این رو، به گفته برخی تحلیلگران،  تمایلی به جنگ 
ممکن است تصمیم بگیرد رفتار آمریکا در برابر ایران را هزینه مند کند. 
آمریکا،  شدید  بسیار  تحریم های  به  پاسخ  در  ایران  دیگر،  عبارت  به 
خصوصًا تحریم های نفتی، ممکن است تصمیم بگیرد به آمریکا هزینه 
تحمیل کند. حال، اگر آمریکا بخواهد برای جلوگیری از اجرا شدن این 
محاسبه ایران، اقداماتی نظیر افزایش حضور نظامی در خلیج فارس 
پاسخ  نفتکش ها،  گرفتن  قرار  هدف  به  پاسخ  در  اینکه  یا  دهد  انجام 
عمومی  افکار  از  توجهی  قابل  بخش  بدهد،  ایران  به  نظامی  محدود 

بسیج  آمریکا  علیه  بولتون،  مقاصد  به  اعتماد  فقدان  دلیل  به  جهان، 
خواهد شد. در نتیجه، شاید بتوان گفت که در برهه حساس کنونی، از 
منظر تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان، حضور بولتون در کاخ سفید 
آن  نفع  به  می تواند  بلکه  نیست،  اسالمی  جمهوری  ضرر  به  تنها  نه 
باشد. با حضور بولتون در کاخ سفید، جمهوری اسالمی بهتر می تواند 
افکار عمومی غرب را متقاعد کند که آمریکا دنبال آتش افروزی است. 
تا  گرفته  ترامپ  از  آمریکا،  دولت  است.  جریان  در  اکنون  هم  امر  این 
بولتون، همگی به صراحت و بدون هیچگونه شائبه تاکید می کنند که 
دنبال جنگ با ایران نیستند. عقل سلیم هم همین را می گوید. ولی به 
خاطر سابقه جنگ طلبانه بولتون، دموکرات ها و بسیاری از رسانه های 
توسط  جنگ  به  آمریکا  شدن  کشیده  احتمال  مورد  در  مدام  غربی 

بولتون هشدار می دهند.
آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، تقریبًا از تمام ابزارهای 
به  پاسخ  یا  فشار  تشدید  برای  و  است  کرده  استفاده  خود  غیرنظامی 
ایران دو گزینه مهم دارد. گزینه نخست این است که حمایت اروپایی ها 
کمک  به  اروپا،  اتحادیه  تحریم های  بازگرداندن  ضمن  و  کند  جلب  را 
اروپایی ها بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد و از این طریق 
تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران را احیا کند. مشکل 
آمریکا این است که تا وقتی که اروپایی ها از برجام حمایت می کنند، 
امکان عملی شدن این گزینه وجودندارد. اما گزینه دوم این است که 
را  ایران  که  نفتی،  مسیرهای  ناامنی  به  پاسخ  در  شود  مجبور  آمریکا 
نفتکش ها  به گزینه های نظامی همچون اسکورت  آن می داند،  عامل 
وقوع  احتمال  دوم،  گزینه  بیاورد.  روی  دریایی  گشت زنی  افزایش  یا 
درگیری تصادفی را بیشتر می کند. امری که ترامپ از آن بیزار است و 
اگر هم درگیری اتفاق بیافتد، مطمئنًا برخی از محافل غربی، بولتون را 
به آتش افروزی متهم خواهند کرد. بنابراین، با اوج گیری تنش ها میان 
آمریکا  از آشکار شدن محدودیت گزینه نظامی  آمریکا، و پس  و  ایران 
تضعیف  پیش  از  بیش  بد  پلیس  عنوان  به  بولتون  کارکرد  ایران،  علیه 
شده و به عاملی برای افزایش بی اعتمادی به سیاست های آمریکا در 
بولتون  که  است  دلیل  همین  به  شاید  است.  شده  تبدیل  خاورمیانه 
تاکنون ساکت مانده و هیچ حرفی درباره حمله اخیر به نفتکش ها نزده 

است.

سکوت معنی دار پلیس بد 
پس از آشکار شدن محدودیت گزینه نظامی آمریکا علیه ایران کارکرد بولتون 

بیش از پیش تضعیف شده است 

511/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳9۸/۲/۳0 مورخ   ۱۳9۸۶0۳0۶۲۷۱000۸0۷ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی صارم فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲99 صادره از مشهد در ششدانگ یک 
واقع در میرزا  از ۱۸ اصلی بخش 9 مشهد  از پالک  ۶۴ فرعی  به مساحت ۲9۶/۸۶ مترمربع قسمتی  باب کارگاه 
لذا  پیله کش محرزگردیده است  پور  از عباسعلی  کوچک خان ۱۳ نبش کوچه اول سمت راست پالک 9 خریداری 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

۱۶۴5 تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/۳/۲9، نوبت دوم : 9۸/۴/۱۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳9۸/۲/۲۱ مورخ   ۱۳9۸۶0۳0۶۲۷۱000۶0۶ شماره  رای  برابر 
پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جواد خجسته فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱۳9۷ صادره از مشهد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶0 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده ۳۱ فرعی از۱5 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در مهرآباد- مهر آباد ۳ اباذر یک پالک ۲9 خریداری از غالمرضا خجسته محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶۴9 تاریخ 

انتشارنوبت اول: 9۸/۳/۲9، نوبت دوم : 9۸/۴/۱۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳9۸/۲/۳0 مورخ   ۱۳9۸۶0۳0۶۲۷۱000۷9۶ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
آباد در  از دولت  فرزند رحمان بشماره شناسنامه ۶۸9 صادره  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه سرب دار 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱0۸/۷۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱5 فرعی از ۳ فرعی از ۷۶ اصلی بخش 
آباد محرزگردیده  ابراهیم کوتاه نصر  از  بلوار ۲۲ بهمن- بهمن ۲۶/۱۷ پالک ۴0 و ۳۸ خریداری  9 مشهد واقع در 
به  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  فاصله ۱5  به  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  است 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  نمایند.بدیهی است درصورت  قضایی تقدیم 

صادرخواهد شد. ۱۶۴۷ تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/۳/۲9، نوبت دوم : 9۸/۴/۱۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳9۷۶0۳0۶۲۷۱00۴۲۷۷ شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد حسن حسنی فرزند علی بشماره شناسنامه ۷۱۶ صادره از نیشابور درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 9۴/55 مترمربع قسمتی از پالک ۶5 اصلی بخش 9 واقع در بلوار طبرسی صاحب الزمان شرقی ۴ پالک 
۶۴۲ متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ۱۶۴۳ تاریخ انتشارنوبت اول: 9۸/۳/۲9، 

نوبت دوم : 9۸/۴/۱۲
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد

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

مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
۱۳90/9/۲0 و برابر رای شماره ۱۳9۸۶0۳0۶0۱۳0005۱۴ مورخ ۱۳9۸/۳/۸ هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید محمد پاکدامن 
به شناسنامه شماره 5۳ کد ملی 09۱9۳00۸0۴ صادره گناباد فرزند سید احمد در ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل 
بر تاسیسات خانه و استخر به مساحت ۲۴09۳/9۲ مترمربع از پالک شماره ۲۶0۴ فرعی از ۳ اصلی واقع در اراضی 
)به  الشریعه  ناظم  ابوتراب  میرزا  از حاج  الواسطه  مع  گناباد خریداری شده  ملک  ثبت  قصبه شهر بخش یک حوزه 
مساحت ۱۷۱۴9/9۲ مترمربع از محل سهام مجهول پالک( و خریداری از ورثه حاج عبداله توکلی زاده )به مساحت 
۶9۴۴ مترمربع از محل سهام ثبت شده پالک( محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 

9۸/۳/۲9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۴/۱۳ 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/7 مفقودی
سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم احسان تیپ ۱۲5CC مدل ۱۳9۱ به شماره پالک ۳۷۲۴۸- ۷۶۸ شماره 
موتور ۱5۶FM۱0۲۴۴۴۴0 و شماره تنه ۱۲5E9۱۲0۷5۴***N۲N مربوط به ایمان عباس زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
تربت حیدریه

512/1 مفقودی 
کارت و برگ سبز موتور سیکلت سیستم حصان تیپ CDI۱۲5 مدل 9۱ به شماره پالک ۷۱۳۶۳-۷۶۷ شماره 
دوست  یزدان  مهدی  به  مربوط   ۲0۲۴5-9۱-۱۲5B***NDX تنه  شماره  و   ۳۱۶۳050۶-HJ۱5۷FMI موتور 

کاریزکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. / تربت حیدریه
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بازار  در  خودرو  قیمت  روزها  این  اگرچه 
سال  یک  روند  بررسی  اما  است،  کاهشی 
تغییرات قیمت خودرو نشان می دهد  گذشته 
که در اغلب خودروها بیش از دو برابر افزایش 

قیمت وجود داشته است.
مجازی  فضای  در  عکس هایی  روزها  این   
منتشر می شود که عالمت های سؤال بسیاری 
در ذهن مخاطبان قرار می دهد. این عکس ها 
گفته می شود مربوط به انبار خودروسازان است 
که خودروهای بسیاری در آن قرار دارد و این در 
حالی است که در هنگام عرضه خودروها، اغلب 
نمایندگی خودروسازان از آماده نبودن خودروها 
سخن می گویند و علت این موضوع نیز کمبود 

قطعه عنوان می شود.
این فضا، برخی  به گزارش خبرآنالین، در 
احتکار  به  نسبت  خودروسازان  که  معتقدند 
خودرو برای باال رفتن قیمت ها اقدام کرده اند، 
اما دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص 
 ۱۸00 روزانه  تولید  درصد   50« است:  گفته 
انبارها  راهی  قطعه  کمبود  دلیل  به  دستگاه 
دستگاه   900 روزانه  یعنی  این  می شود.« 
خودرو به انبارها می رود. این در حالی است که 

پیش از این مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران از تناقض در صحبت های خودروسازان و 
کمبود قطعه خبر داده بود. به گفته محمدعلی 
کارخانه های  و  شرکت ها  »متولیان  اسفنانی، 
وجود  با  که  کرده اند  اعالم  داخلی  خودروساز 
تولید حدود ۱500 خودرو، نتوانسته اند آنها را 
به دلیل کمبود قطعات به بازار وارد کنند.«این 
حال  در  خودرو  فروش  که  است  شرایطی  در 
از سوی  روز خبرهایی  و هر  دارد  ادامه  حاضر 
خودرو  پیش فروش  بر  مبنی  خودروسازان 
منتشر می شود. به اعتقاد اسفنانی، »نمی شود 
کمبود  هم  و  داشت  خودرو  فروش  هم 
قطعه.«وی تاکید کرده بود: »از این موضوعات 
این گونه برداشت می شود که خودروسازان در 
گذشته خودروهایی را تولید و احتکار کرده اند 
و اکنون قصد عرضه آن ها را در بازار دارند؛ در 
با  که  دارد  وجود  دلیلی  چه  صورت  این  غیر 
فروخته  بازار  در  خودروها  قطعه،  عدم  اعالم 
می شوند!؟«مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران با اشاره به این که اگر کمبود قطعه در بازار 
وجود دارد، همه خودروها باید در یک یا دو نوع 
قطعه خاص مشکل داشته باشند، تصریح کرده 

بود: »ماموران سازمان گشت تعزیرات حکومتی 
عدم  که  موضوع  این  به  خود  بررسی های  در 

تنوع در کمبود قطعه وجود دارد، نرسیدند.«
y خودروسازاننبایدخودروپیشفروشکنند

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 
است  گفته  اظهارنظر  تازه ترین  در  نیز   90
در  قطعه  نداشتن  بهانه  به  خودروها  »این که 
پارکینگ مانده و تحویل داده نمی شوند، تخلف 
پیش فروش  حق  آن ها  زیرا  است،  قانون  از 
خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته اند 
و این تخلف است.«به گفته وی، »قانون در باب 
پیش فروش این است که باید قطعات را داشته 
باشند تا بتوانند این کار را انجام بدهند. موضوع 
دیگر این است که آن ها فقط برای فروش نقدی 
قطعه دارند، زیرا قیمت شان فقط چند درصد 
زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برایشان 
دارد. همچنین چند ۱0 هزار میلیارد تومان پول 
پیش فروش دست خودروسازهاست که معلوم 
می کنند.«پارسایی  کار  چه  پول  این  با  نیست 
است  این  در  آن ها  »نقش  است  کرده  تاکید 
زیرا می توانند  باشند،  فوری داشته  فروش  که 
آن را گران تر بفروشند و اگر این کار را نکنند، 
پول های  همان  زیرا  نمی چرخد،  چرخشان 
قبلی را معلوم نیست چه کرده اند. فقط ایران 
پایان سال گذشته بابت پیش فروش  تا  خودرو 
پول  مردم  از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۳ از  بیش 
خودروها  این  نیست  معلوم  که  کرده  دریافت 
پارسال  اسفند   ۱۸ پارسایی  کجاست.«بهرام 
»خودروسازان ۲0  بود:  کرده  اعالم  همچنین 
هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو از 

مردم دریافت کرده اند.«
y قیمتخودرودریکسالچقدرتغییرکرد؟

در این فضا اگرچه این روزها قیمت خودرو 
سال  یک  بررسی  اما  است،  کاهشی  بازار  در 
تغییرات قیمت خودرو نشان می دهد  گذشته 
که در اغلب خودروها بیش از دو برابر افزایش 
قیمت وجود داشته است. بررسی ها حاکی از 
آن است که در حال حاضر در بازار خودرو پراید 
۱۱۱ حدود 50 میلیون و 500 هزار تومان، تیبا 
دنده ای  تومان، ساینا  میلیون  صندوق دار ۴9 
5۸ میلیون و 500 هزار تومان، پژو ۴05 حدود 
۸۲ میلیون تومان، پژو اس ال ایکس ۸5 میلیون 
هزار   500 و  میلیون   ۱0۳ پژوپارس  تومان، 
تومان،  میلیون   ۸۷ دو  تیپ   ۲0۶ پژو  تومان، 

پژو ۲0۶ تیپ پنج ۱0۷ میلیون تومان، سمند 
ال ایکس ۸۶ میلیون تومان و دنا ۱۱۴ میلیون 

و 500 هزار تومان است.
سال  خرداد  در  که  است  حالی  در  این 
گذشته خودرو پراید ۱۱۱ حدود ۲۴ میلیون و 
500 هزار تومان، تیبا صندوق دار ۲۸ میلیون 
و 500 هزار تومان، ساینا دنده ای ۲9 میلیون 
و 900 هزار تومان، پژو ۴05 حدود ۳5 میلیون 
 ۲00 و  میلیون   ۳۸ اس ال ایکس  پژو  تومان، 
پژو  تومان،  میلیون   ۴5 پژوپارس  تومان،  هزار 
۲0۶ تیپ دو ۴0 میلیون تومان، پژو ۲0۶ تیپ 
 ۳۷ ال ایکس  سمند  تومان،  میلیون   ۴۸ پنج 
میلیون   ۴9 دنا  و  تومان  هزار   ۱00 و  میلیون 
تومان است.به عبارتی، مقایسه قیمت ها نشان 
پراید ۱۱۱  در طول یک سال گذشته  می دهد 
 ۷۱.9 صندوق دار  تیبا  درصد،   ۱0۶.۱ حدود 
پژو ۴05  درصد، ساینا دنده ای 95.۶ درصد، 
حدود ۱۳۴.۲ درصد، پژو اس ال ایکس ۱۱۲.5 
درصد، پژوپارس ۱۲۸.۸ درصد، پژو ۲0۶ تیپ 
دو ۱۱۷.5 درصد، پژو ۲0۶ تیپ پنج ۱۲۲.9 
دنا  و  درصد   ۱۳۱.۸ ال ایکس  سمند  درصد، 

۱۳۳.۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
y پولمیخواهیمتاقطعهتولیدکنیم

وزیر  معاون  تابش،  عباس  میان،  این  در 
سازمان  رییس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
کرده  اعالم  امسال  خرداد  اول  هفته  در 
در  ناقص  خودروی  هزار   ۸0 »حدود  بود: 
کارخانه های خودروسازی وجود دارد.« اگرچه 
صادق نجفی، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن 
بود:  گفته  امسال  خرداد  چهارم  تجارت  و 
پارکینگ های  در  خودرو  هزار   ۱۴0 »حدود 

ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود چند قطعه 
مانده است.«به گفته وی، »قابل قبول نیست 
مردم به خاطر مشکالتی که برای صنعت خودرو 
پیش آمده است، با مشکل مواجه شوند. ما به 
تمام خودروسازان به خصوص این دو خودروساز 
بزرگ اخطار می دهیم.«در همین رابطه، دبیر 
انجمن سازندگان قطعات درباره تولید قطعه، 
قطعات  تأمین  برای  »ما  است:  کرده  تاکید 

خودروسازان نیازمند منابع مالی هستیم.«
همچنان  اینکه  به  اشاره  با  بیگلو  مازیار 
کمبود قطعات الکترونیک در انواع خودروهای 
تولیدی شرکت ایران خودرو و سایپا وجود دارد، 
انبار  در  که  »خودروهایی  است:  کرده  عنوان 
این دو شرکت وجود دارند، عمومًا از مشکالت 
و  برخوردارند  الکترونیکی  قطعات  کمبود 
قطعه سازان داخلی هم منابع مالی برای تولید 

قطعات مورد نیاز قطعه سازان ندارند.«
تولید  برای  قطعه ساز  این که  اعالم  با  وی   
قطعه نیازمند منابع مالی است، افزوده است: 
پول می خواهد.  تولید  برای  »امروز قطعه ساز 
تومان  میلیارد  هزار  مرکزی ۱۱  بانک  بود  قرار 

تسهیالت در اختیار قطعه سازان قرار دهد، ولی 
فقط ۴ هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت 
هزار   ۷ دریافت  معطل  قطعه سازان  و  شده 
میلیارد تومان مابقی هستند؛ البته مکاتبات ما 
اراده ای برای  بانک مرکزی  هم نشان می دهد 
انجمن  ندارد.«دبیر  هم  مبالغ  این  پرداخت 
خودرو  مجموعه های  و  قطعات  سازندگان 
تصریح کرده است: »آن دسته از خودروهایی 
بازار  راهی  و  تکمیل  اخیر  هفته های  طی  که 
سفارش گذاری  با  و  قطعه سازان  توسط  شده، 
میلیاردی  منابع ۴ هزار  دریافت  از محل  مواد 

ما  اساس،  همین  بر  است.  بوده  تومانی 
برای  قطعه  دوباره  تولید  برای  جدیدی  منابع 

خودروسازان در اختیار نداریم.«
y احتکارخودرودرستنیست

و  صنایع  کمیسیون  عضو  قاضی پور،  نادر 
معادن مجلس هم که اردیبهشت سال گذشته 
از احتکار 90 هزار خودرو توسط خودروسازان 
خبر داده بود، امروز و در شرایط کنونی معتقد 
احتکار  با  رابطه  در  که  »خبرهایی  که  است 

خودرو مطرح می شود، درست نیست.«
من  که  گذشته  »سال  کرد:  مطرح  وی 
موضوع احتکار خودرو را مطرح کردم و مساله 
وجود  امروز  که  موضوعی  اما  شد،  پیگیری 
دارد، متفاوت است. در حال حاضر خودروها 
تدریج  به  که  هستند  مواجه  قطعه  کمبود  با 
از  این مشکل حل خواهد شد؛ چراکه برخی 
را  از قطعات  برخی  و  قطعات در گمرک است 

نیز تولیدکنندگان داخلی تولید خواهند کرد.«
قاضی پور با اشاره به پیش فروش خودروها، 
تصریح می کند: »خودروسازان به قطعه سازان 
بدهی دارند و از این طریق نقدینگی خود را به 
دست می آورند.«فرهاد تجری، نماینده مجلس 
و خودروهای  در خصوص کسری قطعات  نیز 
ناقص کف کارخانجات و شائبه احتکار و انبار 
»وجود  می گوید:  خودروسازی ها  در  خودرو 
قطعه  تأمین  عدم  دلیل  به  ناقص  خودروهای 
انبار  و  احتکار  مساله  و  است  تحریم  از  ناشی 
نه  احتکار  چراکه  نیست؛  منطقی  و  درست 
معقول است و نه به صرفه اقتصادی، بنابراین 
موضوعیت ندارد، اما بهتر بود با توجه به تجربه 
مدیریت  بهتر  مساله  این  گذشته،  در  تحریم 
قطعات  مورد  در  الزم  تدابیر  قبل  از  و  می شد 
مورد نیاز اندیشیده می شد تا در آینده با چنین 

مشکالتی مواجه نشویم.«
y وعدهتحویلخودروهایناقص

صنعت،  وزیر  ویژه  دستیار  شرایط،  این  در 
از  »بخشی  است:  داده  خبر  تجارت  و  معدن 
ایران  و  سایپا  شده  انبار  خودروهای  قطعات 
برعرضه  عالوه  زودی  به  و  شد  تأمین  خودرو 
بازار  به  از ۱00 هزار خودرو  روزانه بیش  تولید 

عرضه می شود.«
نیز  سایپا  مقام  قائم  بادکوبه،  علی رضا 
ناقص  خودروهای  تعداد  درباره  خرداد  اوایل 
مربوط به این شرکت خودروسازی، اعالم کرد: 
خودروهای  درباره  دقیقی  آمار  »نمی توانیم 
وزارت  به  که  آنچه  براساس  بدهیم.  ناقص 
صنعت، معدن و تجارت قول دادیم، ۸0 درصد 
تحویل  دیگر  ماه  یک  تا  را  ناقص  خودروهای 

می دهیم.«

از شایعه تا واقعیت احتکار خودرو در انبار خودروسازان

ماجرای این عکس چیست؟
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AIRLINES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

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

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 
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حوادث
کشف ۱۳ هزار و ۹۰۰ عدد قرص های غیر مجاز از اتوبوس 

مسافربری
غیر  قرص های  محموله  کشف  از  مشهد  انتظامی  فرمانده   

مجاز ترک اعتیاد از اتوبوس مسافربری در مشهد خبر داد.
با  بیگی«  آقا  »اکبر  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار   
مشهد  طرق  کالنتری  گشتی  تیم های  گفت:  خبر  این  اعالم 
 ۲ به  خود  استحفاظی  حوزه  کنترل  هنگام  گذشته  روز  ظهر 
مسیر  مسافربری  اتوبوس  از  بار  تخلیه  مشغول  که  جوان  مرد 

زابل - مشهد به داخل انباری بودند مظنون شدند.
عملیات  این  در  پلیس  افزود:  مشهد  انتظامی  فرمانده   
ترک  مجاز  غیر  قرص های  انواع  عدد   ۹۰۰ و  هزار   ۱۳ ضربتی 

اعتیاد کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.
۲ متهم    سرهنگ اکبر آقا بیگی اظهار داشت: تحقیقات از 

پرونده ادامه دارد.
  

جمع آوری ۷۳ معتاد متجاهر در مشهد
  رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری ۷۳ 
معتاد متجاهر در راستای طرح پاکسازی نقاط آلوده در مشهد 

خبر داد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  صفدری  محمدحسین  سرهنگ 
راستای  در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  پلیس،  خبری  پایگاه 
امنیت  احساس  تقویت  منظور  به  آلوده  مناطق  پاکسازی 
با  شهروندان و ارتقای امنیت اجتماعی، طرح تشدید مبارزه 
معتادان متجاهر و خطرناک در مشهد به مرحله اجرا گذاشته 

شد.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات ضربتی که با محوریت 
راهور،  پلیس  همکاری  با  و  استان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 
افزود:  شد،  اجرا  قضائی  مقام  هماهنگی  با  و  امداد  یگان 

در این عملیات تعداد ۷۳ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل 
کمپ های ترک اعتیاد شدند.

 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان تصریح کرد: اجرای 
این طرح ها در سرلوحه و دستور کار قرار دارد و هدف پلیس از 
و  شهروندان  رضایتمندی  و  امنیت  ثبات  طرح ها  این  اجرای 

برخورد قاطع با مجرمان می باشد.
در  و  توان  تمام  با  پلیس  گفت:  پایان  در  صفدری  سرهنگ 
چارچوب قانون، برخورد با مجرمان و اخاللگران نظم و امنیت 
عمومی را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد.
 

دستگیری ۲۵۷ معتاد متجاهر و خرده فروش موادمخدر
طرح  اجرای  از  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین   
در  متجاهر  معتادان  آوری  جمع  و  آلوده  نقاط  پاکسازی 

شهرستان های سرخس، قوچان و تربت جام خبر داد.
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ابراهیم قربان زاده 
آوری  جمع  طرح  عمومی،  امنیت  تأمین  راستای  در  گفت: 
شهرستان های  انتظامی  کار  دستور  در  متجاهر  معتادان 

سرخس، قوچان و تربت جام قرار گرفت.
وی افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هماهنگی مقام 
این  در  که  آمد  در  اجرا  مرحله  به  رزمی  توان  حضور  با  قضائی 
راستا تعداد ۲۰۷ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر در 
و  کیلو   ۲۸ مقدار  و  دستگیر  و  آوری  جمع  شهرستان  سه  این 
۷۱۱ گرم انواع موادمخدر نیز در این راستا در شهرستان تربت 

جام کشف شد.
سازنده  تعامل  و  همکاری  از  ادامه  در  انتظامی  مقام  این 
شهروندان تقدیر کرد و از آنان خواست در جهت حفظ امنیت 
۱۱۰ با پلیس اعالم  پایدار تردد افراد مشکوک را از طریق تماس 

کنند.
سرهنگ ابراهیم قربان زاده با اشاره به اینکه اجرای این طرح 
نیروی  داشت:  بیان  دارد،  پی  در  را  شهروندان  رضایتمندی 
انتظامی با همکاری سایر سازمان ها از هیچ کوششی به منظور 

باال بردن احساس امنیت و آرامش فروگذار نخواهد کرد.
 

 پاتک مسلحانه پلیس به سوداگران مرگ
سوداگران  با  درگیری  و  ردزنی  از  استان  انتظامی  فرمانده    

مرگ و کشف ۱۰۲ کیلو مواد مخدر در استان خبر داد.
کاظم  محمد  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عملیات  مرکز  تیم های  گفت:  خبر  این  تشریح  در  تقوی 
رضوی  خراسان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ویژه 
محموله  قاچاق  از  سرنخ هایی  به  اطالعاتی  اقدامی  در 
دست مشهد  به  کشور  جنوبی  استان های  از  افیونی   مواد 

 یافتند.
فرمانده انتظامی استان افزود: پلیس با ردزنی های گسترده 
اطالعاتی خودروی پژو 4۰۵ حامل مواد مخدر را شناسایی و به 

طور پوششی تحت نظر قرار دادند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  تیم های  کرد:  نشان  خاطر  وی   
اقدامی  در  بجستان  انتظامی  ماموران  همکاری  با  استان 
ضربتی در محور بجستان به فیض آباد به تعقیب خودروی پژو 
سمت  به  گلوله  شلیک  و  هوایی  تیراندازی  با  و  پرداختند   4۰۵
خودروی سواری، قاچاقچیان را زمین گیر کردند. سردار تقوی 
تریاک  کیلوگرم   ۱۰۲ سواری  پژو  خودروی  از  بازرسی  در  گفت: 
کشف شد و ۲ متهم که یکی از آنان به ضرب گوله پلیس زخمی 
شده بود دستگیر شدند. وی اظهار داشت: تحقیقات پلیسی 
از این متهمان که از عامالن اصلی قاچاق مواد افیونی به استان 

خراسان رضوی بودند ادامه دارد.

مشهد  نشانی  آتش  عملیات  معاون   
کارگاه  یک  در  سوزی  آتش  اعالم  با   : گفت 
به  نشان  آتش   50 از  بیش  پالستیک  تزریق 
و  سبک  حریق  اطفای  خودروی   20 همراه 
شدند  اعزام  سوزی  آتش  محل  به  سنگین 
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به   .
مهدی   " دوم  آتشپاد  ؛  مشهد  نشانی  آتش 
  : افزود  عملیات  این  شرح  در    " رضایی 
سوزی  آتش  امروز  بعداظهر   15:39 ساعت 
به  توس  بلوار  در  پالستیک  تزریق  کارگاه  در 
دریافت  پی  در  که  شد  گزارش  نشانی  آتش 
توجه  با  سازمان  فرماندهی  ستاد  خبر  این 
بیش  همزمان   ، حریق  گستردگی  اعالم  به 

دستگاه   20 همراه  به  را  نشان  آتش   50 از 
عازم  سنگین  و  سبک  عملیاتی  خودروی 

 . کرد  محل حریق 
بالفاصله  نشانان  آتش  اینکه  بیان  با  وی 
پس از حضور درمحل حریق ، با قطع جریان 
به  اقدام  جهت  چند  از  کارگاه  گاز  و  برق 
 : کرد  اظهار   ، نمودند  آتش  کردن  خاموش 
پیشروی  ظن  با  نشان  آتش  از  دیگر  گروهی 
به  اقدام  مجاور  مسکونی  اماکن  به  آتش 

 . نمودند  منازل  ساکنین  تخلیه 
تداوم  به  اشاره  ضمن  رضایی  دوم  آتشپاد 
این آتش   : ادامه داد   ، عملیات اطفای آتش 
گستردگی  علت  به  آن  وقوع  علت  که  سوزی 

به  سرعت  به   ، باشد  می  بررسی  دست  در 
سرایت  کارگاه  درون  اشتعال  قابل  مواد  سایر 
کارگاه  کل  آتش  های  شعله  و  بود  کرده 

 . بود  فرا گرفته  را  1000متری  حدودًا 
مشهد  نشانی  آتش  عملیات  معاون 
از  ضربتی  اقدامی  در  نشانان  آتش   : افزود 
جلوگیری  مجاور  اماکن  به  آتش  پیشروی 
موفق  اکنون  هم  نیز  نفسگیر  تالشی  در  و 
منزل   20 برای   و  شده  آتش  کامل  مهار  به 
و  تخلیه  جهت  در  کارخانه  اطراف  مسکونی 

آنان دستور صادر شد.  ایمن سازی  یا 
خوشبختانه  سوزی  آتش  این  بروز 

. نداشت  بر  خسارت جانی در 

خبر
فرو ريزی کارگاه تزريق پالستيک بر اثر آتش سوزی 

با  و  تفاهم نامه ای  اساس  بر 
مشارکت هالل احمر کشور ۱0 
استان  در  نجات  و  امداد  پایگاه 

احداث و تجهیز می شوند.
رئیس جمعیت هالل احمر کشور با حضور در محل 
نیازهای  خصوص  در  و  دیدار  وی  با  استاندار  دفتر 
گفت وگو  به  یکدیگر  با  اخیر  سیل  و  استان  امدادی 

پرداختند.
کشور  در  گفت:  پیوندی  علی اصغر  دیدار  این  در 
پایگاه هالل احمر وجود دارد که نسبت  از 5۸0  بیش 
به استانداردهای پیش بینی شده بسیار کم است، حتی 

برخی از این پایگاه ها به صورت کانکس هستند.
وی افزود: در حال خرید ۲00 آمبوالنس هستیم که 
این  از  اهمیت خود  به  توجه  با  استان خراسان رضوی 

ظرفیت بی بهره نمی ماند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره 
با  آمادگی داریم  پرچالش غرب استان گفت:  به محور 
را  محور  این  پایگاه های  تعداد  احمر  هالل  همکاری 

توسعه داده و از چالش های آن بکاهیم.
به رئیس  خطاب  دیدار  این  در  رزم حسینی  علیرضا 
جمعیت هالل احمر کشور متذکر شد: خراسان رضوی 
از وجود  بهره مندی  و ظرفیت  به پتانسیل خود  توجه  با 
پر برکت امام رضا )ع( باید با دیگر استان های کشور از 

حیث تأمین نیازمندی ها تفاوت داشته باشد.
در این جلسه بر اساس تفاهم نامه ای بین استانداری 
تعداد  شد  مقرر  کشور  احمر  هالل  و  رضوی  خراسان 
تجهیز  و  احداث  استان  در  نجات  و  امداد  پایگاه   ۱0 

شوند.

سازمان  مدیرعامل 
مشهد  شهرداری  فردوس های 
گردش  سیستم  بیماری  گفت: 
مشهدی ها  فوت  علت  اولین  درصد،   ۳0 با  خون 
در سال گذشته بوده است.به نقل از ایلنا، حسین 
سال  گفت:  خصوص  این  در  دامغانی  مهدوی 
فوت  مشهد  شهر  در  نفر   ۷9۲ و  هزار   ۱9 گذشته 
باالترین  بیماری سیستم گردش خون  کرده اند که 
در  است؛  داده  اختصاص  خود  به  را  فوتی  تعداد 
عفونی،  بیماری های  سرطان ها،  بعد  رده های 
از عوامل  بیماری های سیستم تنفسی و تصادفات 

دیگر فوت شهروندان مشهدی بوده است.
 9۷ سال  فوتی های  آمار  به  اشاره  ضمن  وی 
در  نفر   ۲۳ و  هزار   ۱۱ تعداد  این  از  کرد:  تصریح 

جواداالئمه  بهشت  در  نفر   ۳۳۱ )ع(،  رضا  بهشت 
ربیع،  خواجه  رضوی،  مطهر  حرم  در  بقیه  و  )ع( 
شده اند. دفن  شهر  نقاط  سایر  و  اباصلت  خواجه 

فوت  سنی  گروه  خصوص  در  دامغانی  مهدوی 
سال  در  شدگان  فوت  میان  از  داد:  ادامه  شدگان 
بزرگساالن،  سنی  گروه  در  درصد   ۸۶.۴ گذشته؛ 
سال   ۱0 تا   5 کودکان  سنی  گروه  در  درصد   0،۶
است. بوده  سال   5 زیر  سنی  گروه  درصد   ۱۳ و 

مشهد  شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل 
و  مرد  نفر  تعداد ۱۱۶۴0  آمار،  این  میان  از  افزود: 
و  مرگ  میزان  وی  گفته  بوده اند.به  زن  نفر   ۸۱5۲
میر در ۲ ماه نخست سال جاری در مشهد مقدس 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش 

داشته است.

امور  و  مسکن  تأمین  مدیر   
کمیته  ساختمان  مهندسی 
برای  گفت:  رضوی  خراسان  امداد 
مسکن  تعمیرات  مورد   ۳۸0 و  هزار  اجرای  جاری  سال 
قرار  کار  دستور  در  نهاد  این  پوشش  تحت  مددجویان 
گرفته است.به گزارش خبرنگارمهر، محمد رحیم صحرا 
پیما ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص 
تعمیرات  کرد:  اظهار  نهاد  این  جاری  سال  برنامه های 
این  فعالیت های  از  مهمی  بخش  مسکن  جزئی  و  کلی 
 500 و  میلیون  سه  سقف  تا  امر  این  برای  و  است  نهاد 
هزار تومان به صورت بالعوض پرداخت می شود و در این 
با  راستا برای امسال اجرای هزار و ۳۸0 مورد تعمیرات 
چهار میلیارد و ۸۳0 میلیون تومان اعتبار در برنامه است 
استان می شود. به روستاهای  آن مربوط  که ۷0 درصد 

تحت  مددجویان  منازل  ساخت  جهت  در  افزود:  وی 
حمایت این نهاد نیز در روستاها، ۴0 میلیون تومان بنیاد 
مسکن در قالب تسهیالت و ۱0 تا ۲0 میلیون تومان به 
می شود. اعطا  امداد  کمیته  سوی  از  بالعوض  صورت 
کمیته  ساختمان  مهندسی  امور  و  مسکن  تأمین  مدیر 
تأمین  عدم  صورت  در  گفت:  رضوی  خراسان  امداد 
امداد  کمیته  خانواده ها،  برای  امدادی  غیر  تسهیالت 
عالوه بر کمک های بالعوض، تا سقف ۲5 میلیون تومان 
سرپرست  به  الحسنه  قرض  تسهیالت  صورت  به  نیز 
خانوار پرداخت می کند.وی بیان کرد: برنامه ریزی های 
مقاوم سازی سه هزار  و  برای ساخت  ما در سال جاری 
با  داریم  تالش  که  است  بوده  روستایی  مسکن  واحد 
هدف  این  به  استان  نیکوکار  خیرین  همیاری  و  کمک 

دست پیدا کنیم.

بيماری سيستم گردش خون اولين علت فوت مشهدی ها در احداث و تجهيز 10 پايگاه امدادو نجات در خراسان
سال گذشته

تعمير هزار مسكن مددجويان کميته امداد

  لغو ابالغیه مدیران متخلف مدارس 
در خراسان رضوی

 رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد اداره 
گفت:  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل 
نام  ثبت  زمان  در  که  مدارسی  مدیران  ابالغ 
دانش آموزان وجه غیرمجاز دریافت کنند لغو 

می شود.
افزود:  نژاد  قوامی  محمد  ایرنا  از  نقل  به   
وجوه  فقط  مدارس  در  نام  ثبت  هنگام 
دانش  از  باید  بیمه  مبلغ  و  درسی  کتاب های 
آموزان اخذ شود و دریافت هرگونه وجه اضافی 
اینکه  ضمن  می شود  محسوب  تخلف  دیگر 
اجبار در دریافت وجه نیز تحت هیچ شرایطی 

قابل قبول نیست.
و  هزار  یک  پارسال  داشت:  اظهار  وی 
۶۴۸ فقره شکایت تلفنی، حضوری، پیامکی 
مدارس  در  نام  ثبت  هنگام  تخلف  از  کتبی  و 
رسیدگی  آنها  تمام  به  که  شد  دریافت  استان 

شده است.
بر ثبت  نیز روند نظارت  وی گفت: امسال 
نام با قوت ادامه دارد و مدیران مدارس مکلف 
باره  در  الزم  اطالعات  حاوی  بنر  شده اند 
شماره تلفن و سامانه مربوط به اعالم شکایات 

را در معرض دید عموم قرار دهند.
قوامی نژاد افزود: تاکنون گزارشی از تخلف 
مدارس  در  نام  ثبت  زمان  در  وجه  دریافت 

استان مشاهده و دریافت نشده است.
متخلف  مدیران  برای  داشت:  اظهار  وی 
تذکر  شفاهی،  تذکر  ترتیب  به  زمینه  این  در 
کتبی، توبیخ درج در پرونده و در نهایت حکم 
لغو ابالغ و تغییر محل خدمت صادر می شود.

تأمین  در  والدین  مشارکت  گفت:  وی 
اختیاری  دولتی  مدارس  نیازهای  و  هزینه ها 
است و هیچیک از والدین مجبور به پرداخت 
وجه در این زمینه نیستند ضمن اینکه انجمن 
اولیا و مربیان برای ارائه کمک های والدین به 
مدرسه در هر سال برای همان سال تحصیلی 

تصمیم گیری و رأی گیری می کنند.
والدین  از  وجه  دریافت  افزود:  نژاد  قوامی 
به  منوط  باید  زمینه  این  در  مدارس  سوی  از 
برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان و تصویب 

اعضای آن باشد.
بیش  با  آموزشی  واحد  هزار   9 اکنون  هم 
خراسان  استان  در  درس  کالس  هزار   5۴ از 

رضوی فعالیت دارند.
و  میلیون  یک  از  بیش  دارای  استان  این 

۲۲۲ هزار دانش آموز است.

خبر

مهریه جزو حقوق مادی به رسمیت شناخته شده در 
سند ازدواج است که زنان هر زمان بخواهند می توانند 

برای دریافتش اقدام کنند.
شلوغ،  است؛  همیشه  مثل  خانواده  دادگاه 
و  زن  از  مغموم  و  پراسترس  عصبانی،  بی حواس، 
مردهایی که با خشم وارد می شوند، هرچه فریاد دارند 
سر زندگی مشترکشان می کشند و دست آخر با تنفر و 

فحش زیر لب از دادگاه بیرون می روند.
که  چرا  شده  هم  مضطرب تر  روزها  این  حتی  فضا 
آن سر شهر در بازاری پرهیاهو سکه گران شده و اینجا 
کشمکش ها بر سر مهریه ای که باید بدهند و حق شان 
بر  را  چکش اش  قاضی  گرفته.  باال  بگیرند،  که  هست 
میز می کوبد. زن با اکراه ساکت می شود اما مرد هنوز 

عصبانی است،
از  صورتش  و  زده  بیرون  گردنش  رگ های  تمام 
به  دائم  اشاره  انگشت  با  است،  شده  سرخ  عصبانیت 
فیش حقوقی ای که روی میز منشی قاضی گذاشته، 
می گوید:  بی وقفه  و  هم  سر  پشت  و  می کند  اشاره 
چیزهایی  برگه  روی  قاضی  ندارم.  ندارم،  ندارم، 
می نویسد و می دهد دست منشی اش و زن و مرد بیرون 
می روند. روی برگه نوشته شده: »تقسیط دوباره مهریه 
ممکن نیست.« صدای فریادهای مرد و جیغ های زن 

در راه پله ها توجه هیچ کسی را جلب نمی کند.
y مردهاییکهپولسکهندارندوزنهاییکهدرگذران

زندگیبهمشکلخوردهاند
سایه بان های  زیر  شفا،  خانواده  دادگاه  حیاط  در 
ایرانیتی، زن و مرد روی صندلی های آهنی ِردیف هم 

نشسته اند. 
اعالیی،  کریمی،  خانم  داستان  مهری،  داستان 
بعد  حاال  که  هست  هم  خانم  اعظم  حتی  و  صداقت 
زندگی اش  امورات  و  گرفته  طالق  زندگی  سال   ۳۷ از 
که  زن هایی  می گذرد.  سکه  نیم  همین  با  ماه  در 
شوهرهایشان به دلیل گرانی سکه، پرداخت مهریه را به 

تأخیر انداخته اند؛
تیغ  زیر  به دست  دادخواست  برگه  با  خانم  اعظم   
آفتاب خودش را باد می زند. کالفه است از اینکه با این 
یک نیم  برای  برود  و  بیاید  باید  هی  حاال  درد،  پر  پای 
پیرامون  فکری  چالش های  رفع  ناقابل.برای  سکه 
مهریه به سراغ یک حقوقدان و فعال اجتماعی رفته و 

به مصاحبه پرداختیم.
مهریه  می گوید:  اجتماعی  فعال  و  حقوقدان  یک 

موجب  به  مرد  ازدواج  عقد  هنگام  به  که  است  مالی 
قانون مدنی و شرع موظف به پرداخت آن می شود.

علیمردانی  مجید  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
مهریه  می افزاید:  مهریه  چالش های  خصوص  در 
عندالمطالبه بوده بدین معنا که به محض وقع ازدواج 
زن مالکان شده و می تواند آن را از همسر مطالبه کرده 

و داماد نیز موظف به پرداخت آن است.
می کند:  بیان  مهریه  قانون  تغییرات  پیرامون  وی 
میزان  چنانچه  اسالمی،  جمهوری  قوانین  اساس  بر 
باشد،  آن  یا معادل  تا ۱۱0 سکه  زمان عقد  مهریه در 
زن طبق قانون می تواند آن را مطالبه کند و در صورت 
زن،  درخواست  با  می تواند  دادگاه  آن،  پرداخت  عدم 
حکم به بازداشت مرد بدهد. اما اگر مهریه بیش از این 
مالی  توانایی  تنها  آن  مازاد  با  رابطه  در  باشد،  میزان 
صورت  در  ترتیب،  بدین  است؛  پرداخت  مالک  مرد 
سکه   ۱۱0 باالی  مهریه های  مرد،  مالی  توانایی  عدم 
مشمول محکومیت های مالی در ایران نبوده و حبس 
تصریح  داشت.علیمردانی  نخواهند  پی  در  را  مرد 
می کند: سالیان سال است که موضوع مهریه به عنوان 
یک چالش اساسی بین فعالین جامعه و مسئولین در 
این حوزه مورد بررسی بوده اما به جای رفع این چالش 
حقشان  به  مطالبه  در  بانوان  کردن  محدود  دنبال  به 

شدیم.
مهریٔه  اوقات،  از  بسیاری  در  می کند:  اظهار  وی 
طال  سکه های  مبنای  بر  ایرانی  مسلمان  دختران 
تعیین می شود؛ از ساِل تولد دختر گرفته تا شمار ائمه 
تعداد  عنوان  به  قرآن  سوره های  یا  معصوم(  )چهارده 

سکه های مهریه دختران بریده می شود.
این فعال اجتماعی عنوان می کند: در ایران برخی 
زندانی  مهریه  پرداخت  در  ناتوانی  علت  به  مردان  از 
از خانواده ۱۳9۱  قانون حمایت  بر  بنا  اما  می شدند. 
پرداخت  در  ناتوانی  شد،  اجرایی   9۳ اسفند  در  که 
مهریه های باالی ۱۱0 سکه، مشمول زندان رفتن مرد 
نمی شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط 

بندی مهریه حذف می شود.
و  تورم  نرخ  به  توجه  با  می دهد:  ادامه  علیمردانی 
افزایش چندبرابری قیمت سکه برهی از افراد توانایی 
حل  برای  ندارندکه  نیز  را  اقساط  صورت  به  پرداخت 
سال  مهرماه  در  الریجانی  الله  آیت  جدید  چالش  این 
گذشته یک دستور ویژه مبنی بر رسیدگی بدون نوبت 

به پرونده های تعدیل اقساط مهریه صادر کردند.
قوه  رییس  تغییر  با  امروزه  اما  کرد:  مطرح  وی 
بوده  متفاوت  زمان ها  دیگر  با  قوه  این  نظر  قضاییه 
عدم  جهت  به  فردی  هیچ  که  است  معتقد  ایشان  و 
که  باشد  زندان  بند  در  نباید  مهریه  پرداخت  توانایی 

مبنی  ابالغیه ای  استان ها  تمامی  به  راستا  همین  در 
آزادی  روند  که  کرده  صادر  مهریه  زندانیان  آزادی  بر 

هم چنان ادامه دارد.
نظران  صاحب  از  بعصی  می گوید:  حقوقدان  این 
معتقدند که قانون گدار باید قانونی مبنی بر صالحیت 
توانایی  که  معنا  بدین  کنند  تصویب  باال  مهریه  قبول 
مالی فرد بررسی شده و پس از ان دین مهریه بر گردن 
بانوان  از  برخی  می کند:  تصریح  شود.وی  آویخته  او 
مهریه را ابزاری جهت تضمین خوش رفتاری آقا کرده 
اگرچه درمواردی دیده شده که بانوان با توجه به آزارو 
مهریه خود  تمام  زندگی شده  در طول  که  اذیت هایی 
رنج  سراسر  ازدواج  ایتن  از  بتوانند  تنها  تا  بخشیده  را 
ابزاری  یابند.علیمردانی اظهار می کند: مهریه  رهایی 
و  زیبایی  و  تحصیالت  و  خانواده  اینکه  برای  شده 
جوانی زن ارزیابی شود به طور مثال با مهریه موقعیت 
را  او  خانواده  سطح  و  تحصیالت  و  طرف  طبقاتی 

ارزیابی می کنند.
وی می افزاید: طبق ماده ۱0۸5 قانون مدنی، زن 
ایفاء وظایفی که  از  او تسلیم نشده  تا مهریه  می تواند 
در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر 
او حال باشد که این خود یکی از چالش های مهم در 

پرداخت مهریه است.
فرمایشات  به  توجه  با  می کند:  بیان  علیمردانی 
امام راحل که قانون باید مولد و پویا باشد و با نیازهای 
روز جامعه متناسب باشد که این خود مستلزم ارتباط 
فقهای  با  دادگستری  وکالی  و  قضات  مؤثرتر  و  بیشتر 

دینی است.
نشان  باال  مهریه های  وجود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می گوید:  است  جامعه  در  زنان  امنیت  عدم  دهنده 
خصوص  در  آمده  پیش  قضایی  مباحث  از  بسیاری 
مهریه به دلیل تعیین مهریه های باال است که یکی از 
دالیل آن نداشتن تضمین زندگی، و امنیت اجتماعی 

از سوی خانومهاست.
وی با تاکید براینکه تعیین مهریه های باال باعث از 
بین بردن کیان خانواده است و آسیب های اجتماعی 
اینکه  از  باید قبل  بیان می کند:  را در پی دارد  باالیی 
شود  زناشویی  زندگی  وارد  بخواهد  جامعه  در  فرد 

استطاعت مالی آن توسط دادگاه ثابت شود.
بحث  در  باید  می کند:  اضافه  اجتماعی  فعال  این 
یا در  و  بینی شود  پرداختی های مهریه مسائلی پیش 
صورت  توافقاتی  طرفین  دو  بین  عقد  ضمن  شروط 
اشتغال  مساله  اینکه  بر  تاکید  با  پذیرد.علیمردانی 
تصریح  است  مهم  بسیار  جامعه  در  بانوان  برای  زایی 
می کند: به لحاظ قانونی هیچ منعی برای اشتغال هیچ 
فردی در جامعه وجود ندارد اما، ما در یک جامعه ای با 

فرهنگ های گوناگون زندگی می کنیم که در بسیاری 
از موارد بانوان از مهارت های کمتری برخوردار هستند 
و باید در همین خصوص از ظرفیت های بیمه استفاده 
امروزه  که  پدیده هایی  از  بسیاری  می افزاید:  کرد.وی 
در مساله مهریه به وجود آمده، ناشی از قانون گزاری 

های صورت گرفته است.
y شروطضمنعقدراهیبرایاحیایحقوقزناندر

ازدواج
زنان  حقوق  فعال  محبی،  مرضیه  دیگر  سویی  از 
مطرح  خانواده ها  سوی  از  باال  رقم  با  که  مهریه هایی 
می شود را ناشی از کاستی های حقوق زنان می داند و 
می گوید: مهریه هایی که امروزه با سکه و یا سال تولد 
و هیچ وجهه  بوده  نوظهوری  پدیده  مشخص می شود 

مشترک با تاریخ ندارد.
وی می افزاید: در واقع صداق یا مهر کارکرد خودش 
را که حمایت از زنان بوده از دست داده و برای اینکه 
چالش های پیش روی خود را جبران کند باید به شروط 

ضمن عقد تاکید شود.
این فعال حقوق زنان عنوان می کند: بهترین حالت 
بر  شوهر  و  زن  عقد،  ضمن  شروط  در  که  است  این 
دست  به  ازدواج  طول  در  که  آنچه  و  مالی  مسائل  سر 

این  امروزه  که  را  خألهایی  تا  شوند  شریک  می آورند 
جبران  طریق  این  از  را  است  آورده  وجود  به  مساله 

کنند.
مهریه های  تعیین  امروزه  می کند:  تصریح  محبی 
باال گرفتنی نیستند و از سویی ضامن خوشبختی برای 
مساله  این  به  نسبت  را  زنان  باید  و  نمی باشد  زن  یک 

آگاه کرد.
و  متقابل  ادراک  و  شناخت  براساس  ازدواج ها 
این  به  دختران  و  شود  گذاری  بنیان  قوی  اعتقادات 
شد  خواهد  تأمین  شوهرم  با  من  آینده  که  کنند  فکر 
هیچ وقت به طالق فکر نمی کنند که بهای آن معامله و 

سوداگری بر سر مهریه اتفاق بیافتد.
شده  اعالم  ربط  ذی  مسئوالن  با  گو  گفت و  طی 
که  شده  تقاضا  زنان  جانب  از  طالق ها  درصد   ۷۲ که 
بر  جامعه  داشت  انتظار  نمی توان  صورت  این  در 
با  که  صورتی  در  باشد  مستحکم  خانواده های  پایه 
زندگی  از  شراکت  و  زن  اقتصادی  آینده  شبهات  رفع 
حل  را  مشکل  این  می توان  اموال  تقسیم  با  زناشویی 

و فصل کرد.
و شاید این بهترین راهکاری باشد که به دور از شعار 

زدگی بتوان به آن جنبه عملیاتی بخشید.

صبح امروز از قصه ای پر غصه گزارش می دهد:

مهریه حقی چالش برانگیز
خبرنگارنگار طاهونچی
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y مهدیفردوسیمشهدی
اما دانش جویان  پایان می رسید،  به  زمان کالس، ساعت چهارده 
آنان  از  تبانی کرده بودند که یک ساعت زودتر بروند؛ چنان که یکی 
است.  رسیده  پایان  به  کالس  زمان  گفت:  استاد  به  سیزده  ساعت 
تأکید  سومی  کرد،  تأیید  را  اولی  سخن  دومی  اما  کرد،  تردید  استاد 
کرد، چهارمی تشدید کرد، پنجمی تثبیت کرد تا اینکه استاد کالس 
را تعطیل کرد. او بر اثر وانمود )تلقین( دانش جویان، مدعای کاذبی 
که  است  روان شناختی  فرآیندی   )Suggestion( تلقین  کرد.  باور  را 
َکس یا کسانی به معاضدت یک دیگر، افسار فکر و حس و فعل و قول 

دیگری را به دست می گیرند.
موالنا نیز چنین هم َدستی تلقین گرانه ای را در داستان »کودکان 
مکتبی« بازگفته است: کودکان مکتب خانه از درس و تمرین خسته 
شده بودند و دوست می داشتند مکتب چند روزی تعطیل شود. یکی 
او هم سو  با  از دوستانش خواست  و  ِزبل نقشه ای کشید  از بچه های 
باشند. نقشه این بود که نزد معلم رفت و گفت: »استاد! رنگتان پریده 
است! گویی تب دارید یا شاید بر اثر هوای بد رنگ به چهره ندارید«.

او در آمد گفت استا را سالم
خیر باشد رنگ تو بر جای نیست

خیر باشد رنِگ رویت زردفام   
این اثر یا از هوا یا از تبی است

معلم کمی اندیشناک شد، اما جدی نگرفت و گفت: »برو بنشین! 
من بیمار نیستم«. دانش آموز دوم هم آمد و چیزی در این باره گفت. 
سی شاگرد هم َدست یک دیگر آمدند و بیمار بودن استاد را به او تلقین 

کردند:

تا چو سی کودک تواتر این خبر
متفق گویند یابد مستقر   

بر  این توهم  َگرد  آرام آرام  اما  را نمی پذیرفت،  بیمار بودنش  استاد 

دلش نشست که نکَند به واقع بیمار شده ام!

نفی کرد اما غبار َوهم بد
اندر آمد دیگری گفت این چنین

هم چنین تا وهم او قوت گرفت
اندکی اندر دلش ناگاه زد   

اندکی آن وهم افزون شد بدین
ماند اندر حال خود بس در شگفت

کار به جایی رسید که استاد کشان کشان خودش را به خانه رساند، 
َدر را به غیظ گشود. همسَرش از زود آمدَنش متعجب شد.

گفت زن خیر است! چون زود آمدی؟
گفت: کوری! رنگ و حال من ببین

که مبادا ذات نیکت را بدی!   
از َغمم بیگانگان اندر حنین

شده ای.  متوهم  بلکه  نداری،  علتی  و  عیب  گفت:  بی چاره  زن 
را  اندوه  و  رنجوری  این  که  َکری  و  کور  نکن!  لجاجت  گفت:  استاد 
استاد  ببینی؟  آن  در  را  رنگت  تا  بیاورم  آینه  گفت:  زن  نمی بینی؟ 
گرفته  درد  را  َسرم  بیاساَیم.  تا  کن  پهن  را  بستَرم  آن  جای  به  گفت: 
است. کودکان هم آمدند و پیرامون بستر نشستند تا درس بخوانند. 
یکی از بچه ها گفت: این همه تالش کردیم، اما هنوز رها نشده ایم! 
در  بچه ها  همهمه  بخوانید!  درس  بلند  آوای  با  گفت:  ِزبل  کودک 
فضای اتاق پیچید. زبل گفت: بچه ها آرام تر! نمی بینید استاد بیمار 

است؟
گفت ُاستا راست می گوید َروید!

درد سر افزون شدم؛ بیرون شوید!   

باور استاد به بیمار بودنش به اندازه ای قوت گرفت که می گفت:

من ُبدم غافل به شغِل قال و قیل
بود در باطن چنین رنجی ثقیل   

باری، کودکان بدین شیوه از درس آموزی گریختند:
پس برون جستند سوی خانه ها

همچو مرغان در هوای دانه ها   

دو استنتاج موالنا از این داستان، بر دیدگاهی روان شناختی استوار 
است و هر دو نتیجه، اخالقی اند: نتیجه نخست در ضمن نمونه ای در 
دل داستان آمده است؛ یعنی فرعون که بر اثر کرنش مردمان در برابر 
باور کرد که خداوندگار است و دعوی کرد: »ال  آنان،  او و چاپلوسی 
االَه االّ َانا«. اژدهای درون فرعون، مّداحی می خواست و بر اثر واُنمود 

عملِی مردم، خودش را خدا می پنداشت.

سجده خلق از زن و از طفل و مرد
گفتن هر یک، خداوند و مِلک

که به دعوِی االهی شد دلیر
زد دل فرعون را رنجور کرد   

آنچنان کردش ز وهمی، منهتک
اژدها گشت و نمی شد هیچ سیر

با  انسان  اگر  اینکه  یعنی  برمی آید؛  داستان  پایان  از  دوم،  نتیجه 
چنان که  می ماند؛  غافل  کارها  دیگر  از  کند،  دنبال  را  کاری  جّدیت 
ُبریدند؛  دست  و  شدند  بی خود  یوسف،  دیدار  اثر  بر  زلیخا  دوستان 
یعنی اشتغال به چیزی، به معنای غفلت از دیگر چیزهاست؛ چنان که 
استاِد سرگرِم درس و بحث، از بیمارِی پنداریِن خودش بی خبر مانده 
بود. سرگرم شدن انسان به َتن و بدن خود، او را از اندیشه ورزی درباره 

جان و َنفس خودش بازمی دارد:

چون به جّد مشغول باشد آدمی
او ز دید رنج خود باشد َعمی   

معنای مثنوی

خبر
عملکرد نامناسب سازمان میراث فرهنگی 

در حفظ خانه های تاریخی مشهد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رییس 
نامناسب  عملکرد  بر  مشهد  شهرستان  گردشگری 
تاریخی  در حفظ خانه های  فرهنگی  میراث  سازمان 
افکار  و  رسانه ها  فشار  گفت:  و  کرد  اذعان  مشهد 
عمومی را تنها عامل سرپا نگاه داشتن میراث تاریخی 

شهر می دانم.
حسن زمانی در مراسم رونمایی از پالک خانه های 
خیابان  در  که  زاده  اکبر  تاریخی  خانه  ویژه  تاریخی 
سازمان  عملکرد  گفت:  است،  شده  واقع  بهجت 
تاریخی  خانه های  نگهداری  در  فرهنگی  میراث 
مناسب نبوده و در طی سالیانی که خانه های تاریخی 
ثبت ملی شده- و حتی طی سالیان اخیر- تنها فشار 
و پیگیری رسانه ها را حافظ میراث تاریخی و فرهنگی 
شهر می دانم.وی در ادامه بیان کرد: تنها فشار افکار 
ارزشمند  آثار  این  از تشدید تخریب  توانسته  عمومی 
در  مشخصی  ریزی  برنامه  متاسفانه  وگرنه  بکاهد 
این زمینه وجود ندارد.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشهد با تاکید 
و  حفظ  زمینه  در  خوبی  همت  شهرداری  اینکه  بر 
افزود:  داده،  شکل  شهر  تاریخی  آثار  از  نگهداری 
نمونه آن را می توان در محدوده شهر توس مشاهده 
کرد. هم اکنون نیز بر روی اثری دست گذاشته شده 
کرد:  خاطرنشان  ندارد.زمانی  خوبی  وضعیت  که 
که  است  آن  از  پیچیده تر  بسیار  موضوع  ابعاد  البته 
را  مثبتی  اقدام  بتوان  ریزی  برنامه  سال  دو  یکی  با 
گونه ای  به  ثامن  محدوده  اینکه  بیان  با  زد.وی  رقم 
از  آن  صفر  فاز  اجرای  هزینه  که  شده  ریزی  برنامه 
خود طرح تأمین می شود، اظهار کرد: پس به امالک 
این محدوده نگاه مادی می شود و مالکان خانه های 
تاریخی به دنبال بیرون بردن این امالک از ثبت ملی 
هستند.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان مشهد خاطر نشان کرد: بدین 
ترتیب به جای اینکه هر ماه به فهرست ثبت خانه های 
رأی  با  ارزشمند  خانه  دو  یکی  شود،  افزوده  تاریخی 
دیوان عدالت اداری یا به شیوه های مختلف از جمله 
مشهد  شهرستان  تاریخی  آثار  فهرست  از  تخریب 
خارج می شود.وی در خصوص خانه اکبرزاده، گفت: 
این خانه نیز جزو همین میراث باقی مانده است که 
متاسفانه بیش از 50 درصد بنای داخل منزل تخریب 
شده است و حق ورود به داخل آن نداریم تا بتوانیم 

رفع اثر نماییم.
اخبار  این  انتشار  با  کرد:  امیدواری  ابراز  زمانی 
و  شده  وارد  میراث  سازمانی  سیستم  به  تلنگری 
میراث  از  نگهداری  و  حفظ  برای  عاجل  اقدامی 

فرهنگی و تاریخی شهر برداشته شود.

کار  کودکان  از  نفر   ۸0
تماشای  به  شنبه  سه  روز 
در  پیشونی سفید"  "آهوی  فیلم 

سینما سیمرغ مشهد نشستند.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
به  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  نظر  جلب  گفت:  رضوی 
آسیب های اجتماعی مورد توجه این اداره کل است 
و  اجتماعی  مشکالت  حل  در  هنر  و  فرهنگ  زیرا 
دادن هویت اجتماعی به کودکان و نوجوانان نقش 

تأثیرگذار دارد.
سینما  به  کار  کودکان  بردن  افزود:  مروارید  جفر 
از یک طرف انگیزه ای برای اصحاب فرهنگ و هنر 
ایجاد می کند که در راستای تعهد اجتماعی خویش 
رفع  به  فرهنگی  و  هنری  مدل  از  گیری  بهره  با 

دیگر  سوی  از  و  کنند  کمک  اجتماعی  آسیب های 
موجب می شود نقش سینما فقط پخش فیلم نباشد 
فعالیت  اجتماعی  و  فرهنگی  نهاد  یک  عنوان  به  و 
و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  کند.معاون 
ایرنا گفت: در زمینه  به خبرنگار  ارشاد اسالمی هم 
تفاهمنامه  کار،  کودکان  به  مربوط  مسائل  به  توجه 
امضا  به  رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  با  ای 
رسید که بر اساس آن هر ماه تعدادی از کودکان کار 
زیر نظر اداره کل بهزیستی به سینما برده شده و به 

تماشای فیلم مطابق با سن خود بنشینند.
منظور  این  برای  افزود:  محمدی  رضا  محمد 
خیریه  مؤسسات  و  دولتی  غیر  تشکلهای  کمک  با 
بها  نیمه  یا  رایگان  بلیط های  کار،  با کودکان  مرتبط 

در اختیار این کودکان قرار می گیرد.

هفت  از  رونمایی  مراسم 
قرآن  موزه  در  بازوبندی  قرآن 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
موزه  کارشناس  بایگی،  قائنی  حبیبی  مریم 
مراسم  در  خردادماه   ۲۸ رضوی  قدس  آستان 
قرآن  موزه  در  که  بازوبندی  قرآن  هفت  از  رونمایی 
کتابخانه  گفت:  شد  برگزار  رضوی  قدس  آستان 
به خاطر وجود مجموعه های  آستان قدس رضوی 
قرآنی  جزوات  و  مصاحف  و  خطی  نسخ  از  غنی 
گنجینه های  از  یکی  فرد  به  منحصر  و  ارزشمند 
شمار  به  اسالم  جهان  و  ایران  معنوی  و  فرهنگی 
می آید و باعث شده از جایگاه ممتاز و معتبری در 

بین کتابخانه های جهان برخوردار باشد.
امام  به  مقدس  نهاد  این  انتساب  افزود:  وی 

خطی  نسخ  وقف  برای  مطمئنی  کانون  )ع(  رضا 
جهان  و  ایران  نقاط  اقصی  از  شریف  مصاحف  و 
گنجینه  خطی  نسخ  مرکز  در  است.  کرده  ایجاد 
قرآنی  جزوه  و  قرآن  هزار   ۲۳ حدود  رضوی 
جزوات،  و  قرآن ها  این  بین  در  می شود.  نگهداری 
ائمه  به  انتساب  لحاظ  از  ارزشمندی  بسیار  آثار 
و  مشهور  خوشنویسان  خطاطان،  )ع(،  اطهار 
و  خط  اثر،  دیرینگی  و  قدمت  سبک،  صاحب 
وجود  نامه ها  وقف  حواشی  در   ... و  کتابت   شیوه 

دارد.
این  مصاحف  گفت:  بایگی  قائنی  حبیبی 
همانند  مختلفی  ابعاد  یا  قطع  در  مجموعه 
بازوبندی، بغلی، حمایلی، جیبی، خشتی، وزیری، 

رحلی، سلطانی، است.

 ۲5 از  بعد  »شهود«  نمایش 
به  اشراق  تماشاخانه  در  سال 

روی صحنه می رود.
و  نوری  حسین  نویسندگی  به  »شهود«  نمایش 
نمایش  هنر  پیشکسوتان  از  چودن  حسن  کارگردانی 
از یکم تا دهم تیر ماه، هر شب ساعت ۲0  خراسان، 
به  تماشاخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی  در 
چون  بازیگرانی  نمایش  این  می رود.در  صحنه  روی 
جواد  حبیبی،  حامد  چودن،  حسن  طاهری،  عباس 
ایفای  به  موسوی  علی  و  ضابطیان  علی  محمدزاده، 

نقش می پردازند.
قصه  دارد؛  فلسفی  و  عرفانی  فضایی  نمایش  این 
بر  زندگی  در  که  مسئولیت هایی  به  که  است  انسانی 
و  نادم  مرگ،  زمان  در  و  نکرده  عمل  داشته،  عهده 

پشیمان است. دادگاهی در ذهن او برپا و اراده، عقل 
و روحش توسط »وجدان« محاکمه می شوند؛ اما دیگر 

زمانی برای جبران باقی نمانده است.
با  هستیم  درصدد  گفت:  نمایش  این  کارگردان 
بازنویسی  با  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  همکاری 
»شهود«  نمایش  نظیر   ۷0 و   ۶0 دهه  آثار  نمایشنامه 
با  ارتباط  برقراری  برای  آن  داستان  به روزرسانی  و 
روزهای  آن  تئاتر  احیای  راستای  در  جوان،  مخاطب 
نمایش  این  که  است  ذکر  به  برداریم.الزم  گام  مشهد 
پس از ۲5 سال با به روز شدن برخی از اکت های آن به 

صحنه تئاتر مشهد باز می گردد.
رضوی  خراسان  هنری  حوزه  اشراق  تماشاخانه 
بولوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲0 و ۲۲ واقع شده  در 

است.

»شهود« به روی صحنه می رودرونمايی از هفت قرآن بازوبندی در موزه قرآن حرم رضویکودکان کار در مشهد به سينما رفتند

در  شریعتی  دکتر  به  معروف  مزینانی  علی  دکتر 
و  کرد  ترک  انگلستان  مقصد  به  را  وطن   ۱۳5۶ سال 
همانجا آخرین مقصد او شد. شکوفایی دکتر شریعتی 
ارشاد  حسینیه  در  او  سخنرانی های  به  بیشتر  اما 
برمی گردد که به دعوت شهید مطهری به این پایگاه 
کم نظیر وارد و به نوعی بخش مهمی از تاریخ انقالب 
سخنرانی های  محل  که  ارشاد،  حسینیه  شد.  بدل 
که  داشت  علمی  هیئت  یک  بود  انقالبیون  آتشین 
شخصیتی همچون عالمه محمد تقی جعفری در آن 
عضو بود.بعدها اختالفاتی بین شهید مطهری و دکتر 

شریعتی پیش آمد که بیشتر وجهه اعتقادی داشت.
y دکترشریعتیوشهیدمطهری

و  دانشگاه  استاد  جعفری  محمدمهدی  دکتر 
جمله  از  شیراز  دانشگاه  آموزشی  سابق  معاونت 
درباره  او  بود.  شریعتی  دکتر  نزدیکان  و  دوستان 
نقل  جالبی  خاطره  مطهری  و  شریعتی  اختالف 
گفته  »شهروند«  روزنامه  با  مصاحبه  در  کرده است.او 
است: یکبار من در اتاق ایشان شنسته بودم که آقای 
آمده  قم  از  شاهی  خسرو  سید هادی  االسالم  حجت 
بودند. آقای خسرو شاهی گفتند؛”در قم یک نفر به 
خود  منبر  در  نبود(  مشهور  انصاری  انصاری)آن  نام 
علیه دکتر شریعتی صحبت کرد. در مقابل هم طلبه ها 
کرباس  گفتند؛  و  کردند  صحبت  انصاری  آقای  علیه 
شهید  مقابل  شریعتی”.در  دکتر  به  چه  را  تو  باف 
مطهری لبخندی زد و گفت:”طلبه ها درست گرفتند. 
دکتر شریعتی اشتباه دارد اما در آن سطحی نیست که 
امثال او بفهمند یا بیان کنند”. ایشان معتقد بودند که 
دکتر شریعتی اشتباهات علمی دارد و مخالفت با وی 

در سطح اختالفات علمی است. 
در  که  مقاله ای  در  نیز  دوز  ترکش  امیرحسین 
است:  آورده  شده ،  منتشر  اندیشه  باشگاه  سایت 
ناسازگار  را  اندیشه های شریعتی  و  آرا  شهید مطهری 
خود  گرچه  و  می دانست  دینی  اندیشه  بنیادهای  با 
معتقد به مبارزه بر مبنای اسالم بود، اما محوری کردن 
را  دین  وجوه  دیگر  کردن  قربانی  و  مبارزه  عنصر 
شریعتی  رویکرد  این  گاه  و  می کرد  قلمداد  ناروا 
نقدی  در  مطهری  می خواند.  مارکسیسم زدگی  را 
را  جزوه  این  نوشته،  آدم  وارث  حسین  جزوه  بر  که 
را  آن  و  دانسته  مارکسیسم  اساس  بر  تاریخ  توجیه 
خوانده  )ع(  حسین  امام  برای  مارکسیستی   روضه 

است.
y دستهبندیمخالفان

پژوهان  تاریخ  و  شناسان  رجال  از  تبریزی  قاسم 

عصر حاضر است. او مخالفان دکتر شریعتی را به سه 
دسته تقسیم کرده و در مصاحبه با سایت مشرق این 

دسته بندی را تشریح کرده است.
دکتر  منتقدین  که  است  کرده  بیان  اینگونه  او 
شریعتی سه دسته بودند: یک دسته کسانی که نگاه 
و  صالح  سالم،  پاک،  آدم های  اینها  داشتند.  سنتی 
نمی شدند،  متوجه  را  شریعتی  حرف  بودند.  معتقد 
نمی  و  نمی شدند  متوجه  را  شریعتی  مخاطبان 
قاسم  شیخ  االسالم  حجه  مرحوم  مثل  شناختند. 
اسالمی. او تصور می کرد که شریعتی همان کسروی 
است. چون او با کسروی هم مبارزه کرده بود. اتفاقا 
پسر آشیخ اسالمی هم به حسینیه ارشاد می آمد. دو 
بار هم به دکتر شریعتی  گفت که پدر من آدم معتقدی 
است اگر به شما انتقاد می کند از سر دلسوزی است. 
نفر بعدی آقای حجه االسالم روشنی که از روحانیون 
صحبت های  چون  هم  او  بود.  ومتدین  معتقد  پاک، 
داشت  انتقاداتی  او  از  نمی شد  متوجه  را  شریعتی 
دسته  بود.دومین  درست  هم  موارد  برخی  شاید  و 
منتقدان آقای شریعتی افرادی مانند آقایان: مطهری، 
بهشتی و باهنر بودند که با حفظ شخصیت شریعتی 
از او انتقاد داشتند. این افراد مانند آقای مطهری به 
نه  عنوان یک عالم مذهبی به مسئله نگاه می کردند 
یک فرد سیاسی. ایشان نگران دهه های آینده بود که 
نسل جوان یک بعدی رشد نکنند. اسالم را یک بعدی 

به  وابستگان  از  عده  یک  هم  سوم  نکنند.دسته  نگاه 
ساواک بودند که به تحریک ساواک به شریعتی انتقاد 

می کردند مثل: ابراهیم میالنی و محمد مقیمی.
y شریعتیوملکیان

آشنا  و  روشنفکر  چهره های  از  ملکیان  مصطفی 
با  مصاحبه  در  او  است.  فلسفه  به  عالقه مندان  برای 
روزنامه شرق گفته است یکی از مؤثرترین کتاب هایی 
که در طول عمرش خوانده است کتاب کویر شریعتی 
دانسته  وارد  شریعتی  بر  هم  را  نقدهایی  او  اما  است. 
با  و تصریح کرده است: چگونه آدم می تواند سارتر را 
کند؟  کامو جمع  با  را  یا حالج  عین القضات همدانی 
شخصیت  دو  دیدید  من  تفکر  در  اگر  می گویم  من 
متفکری که قابل جمع نیستند، با هم جمع شده اند، 
بدانید که الاقل دانش من از یکی از آن دو شخصیت 
متفکر ناقص است که توانسته اند در خیال خانه ذهن 
تفکرم  در  اگر  کنید من  بنشینند. فرض  کنار هم  من 
گفتم که موالنا و خیام در خیال خانه ذهن من در کنار 
هم نشسته اند، الاقل بدانید که من یکی از این دو را 
باشی،  داشته  قبول  را  موالنا  اگر  چون  نمی شناسم. 
نمی توانی خیام را هم قبول داشته باشی یا اگر خیام 
را قبول داشته باشی نمی توانی موالنا را قبول داشته 
باشی، چرا؟ نه به خاطر اینکه یک نکته نیست که در 
آن حق با موالنا و خیام باشد و یک حرف را بزنند، از 
متفاوت  فکر  بن مایه  و  بن  اما  دارد  وجود  نکات  این 

حرف های  از  جمله  یک  نمی توانید  که  شما  است. 
مرا با یک جمله از حرف های فرد دیگری در کنار هم 
فکر می کنند،  دو یک جور  این  بگویید  بعد  و  بگذارید 
باید دید این دو جمله از چه بن مایه هایی برخاسته اند. 
و  کجا  سارتر  و  بوار  دو  سیمون  مادی انگارانه  بن مایه 
سخن  در  وگرنه  کجا،  حالج  و  عین القضات  بن مایه 
وجود  مشترک  حرف  هم  مارکس  سخن  در  و  عیسی 
بگوید  نمی تواند  کسی  این  به  استناد  با  اما  دارد، 
مارکسی  یک  یا  هستم  مارکسیست  عیسوی  یک  من 
مسیحی ام! مارکسیسم از بن و بنیاد مسیحیت را نفی 
را  مارکسیسم  بنیاد  و  بن  از  هم  مسیحیت  و  می کند 
نفی می کند؛ بنابراین سازگاری دو جمله از این متفکر 
با دو جمله از متفکر دیگری، غیر از این است که من 
این  متأسفانه  باشم.  مارکسیست  مسیحی  می توانم 

نکته در آثار شریعتی بارز است.
y شریعتیوامامموسیصدر

صدر  خانواده  به  نزدیکان  از  یکی  پالیزبان  مهدیه 
است که ۱0 روز در لبنان با فرزندان امام موسی صدر 
آشناست.او  عالم  این  دیدگاه های  با  و  کرده  زندگی 
صدر  موسی  امام  دیدگاه های  بیان  به  یادداشتی  در 
پرداخته و نوشته است: وقتی در تیرماه ۱۳5۶، امام 
به  نه  پیکر دکتر شریعتی،  تا  موسی صدر کمک کرد 
دست رژیم آن زمان ایران، که با نظارت خانواده اش، 
مقامات سوریه  موافقت  وقتی  به خاک سپرده شود؛ 
را جلب کرد و زینبیۀ دمشق را برای به امانت سپردن 
پیکر دکتر مهیا کرد و خود برای بر گزاری مراسم آمد 
نماز خواند؛ بسیاری متعجب شدند.  پیکر دکتر  بر  و 
معلِم  بین  تناسبی  چه  که  بود  سؤال  برخی  برای 
در  حاضر  ایرانِی  روحانِی  و  پرشور  انقالبِی  سخنوِر 
منتشر  صدر  موسی  امام  آثار  از  آنچه  است.از  لبنان 
دکتر  درمورد  صحبت  سه  است،  دسترس  در  و  شده 
شریعتی وجود دارد: سخنرانی در مراسم چهلم دکتر 
در بیروت، سخنرانی در کالس کادرهای جنبش أمل 
و دو فایل صوتی که امام خطاب به دانشجویان ایرانی 
و مخالفت های صورت  پر کرده است  از کشور  خارج 
گرفته با برگزاری مراسم چهلم را تحلیل کرده است.او 
مخالفان شریعتی را سه دسته می نامد؛ ساواک ایران، 
صدر  امام  انحصارگرا.  روحانیون  و  راست گرا  لبنانیان 
علت مخالفت گروه سوم با شریعتی را نگاه انحصاری 
را نقد می کند و می گوید:  و آن  به دین می داند  آنان 
خود  میراث  و  خود  انحصار  در  را  اسالم  که  »گروهی 
می دانستند و می پنداشتند، تنها آنان هستند که دین 
را  آن  فهمیدن  آنان حق  از  غیر  و کسی  را می فهمند 

ندارد، با او مخالفت می کردند.«

42 سال  از مرگ یک مغز متفکر گذشت

شریعتی از نگاه مخالفان نشان مشهد برای 8 نفر
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر مشهد گفت: آیین نامه اهدای نشان مشهد 
در شورای شهر تصویب شده و این نشان در روز 

مشهد به ۸ نفر برگزیده اعطا می شود.
احسان اصولی در خصوص آیین نامه اعطای 
کار  روی  ابتدای  در  کرد:  اظهار  مشهد  نشان 
اهدای  مورد  در  را  طرحی  پنجم  شورای  آمدن 
نشان مشهد آماده کردیم که این نشان به افرادی 
که در رابطه با مشهد اقدامات شاخصی را انجام 
موضوع  این  اینکه  برای  شود.  اعطا  دهند، 
که  کردیم  تکلیف  شهرداری  به  شود  ضابطه مند 
بر اساس آن نشان  و  تعیین کند  را  نامه ای  آیین 

را اعطا کنیم.
وی با اشاره به اینکه تصویب آیین نامه اعطای 
این  ادامه داد: در  نشان مشهد در شورای شهر 
افتخار  دیپلم  یک  و  مشهد  نشان  یک  مصوبه 
روز  در  برگزیدگان  از  نفر   ۸ به  که  داریم  مشهد 
زودی  به  مشهد  روز  شد.  خواهد  اعطا  مشهد 

تعیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اعتبار  جهت  در  اقدام  این  گفت:  مشهد  شهر 
برای شهر  و اشخاصی است که  افراد  به  بخشی 
در  را  شاخصی  فعالیت های  و  اقدامات  مشهد 
و  ورزشی  علمی،  فرهنگی،  مختلف  حوزه های 
دریافت  را  نشان  این  که  فردی  دهند.  انجام   ...
ورزشکار،  آتش نشان،  رفتگر،  می تواند  می کند 
معلم فداکار و هر شهروندی باشد. حتی این فرد 
می تواند غیرایرانی باشد؛ مثالً استاد دانشگاهی 
برای  کاری  دنیا  از  دیگری  نقطه  در  که  باشد 

معرفی شهر مشهد انجام داده باشد.
با افرادی که این   وی تصریح کرد: در رابطه 
خاصی  بند  و  قید  می کنند،  دریافت  را  نشان 
است  آن خود شهر مشهد  مبنای  و  ندارد  وجود 
و اینکه فرد اقدام قهرمانانه ای را برای مشهد به 

عمل آورد.
افراد  انتخاب  برای  کرد:  عنوان  اصولی 
مدام  که  شده  ایجاد  دائمی  دبیرخانه  برگزیده، 
رصد می کند و در طول سال اطالعات و داده ها 
را برسی می کند و بعد از آن داده ها را به کارگروه 
در  شناسایی  کارگروه های  می دهد.  شناسایی 
نظرات  می کنند.  فعالیت  مختلف  عرصه های 
تطبیق  هیئت  داوران،  هیئت  به  کارگروه ها  این 
انتخاب  و شورای راهبرِی نشان مشهد می آید و 
فرآیندی  افراد  انتخاب  می گیرد.  شکل  نهایی 
نتیحه  به  تا  می کشد  طول  سال  یک  که  است 

برسد.

خبر

سرویس فرهنگ

خانواده های محترم 
فیاضی و علمداری

کاللی 

 درگذشت نابهنگام جوان ناکام 
سید سجاد فیاضی، واقعه ای تلخ و 

باورنکردنی است. از پیشگاه حضرت باری 
تعالی برای شما و خانواده بزرگوارتان 
صبر و بردباری و برای پدر مرحومتان 

آرامش خواهانم.
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خبر
انحصار در خطوط تاکسی رانی نداریم

گفت:  مشهد  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
رانندگان  برای  خطوط  انحصار  به عنوان  هیچ چیز 
انحصاری  را  تاکسی سند هیچ خطی  و هیچ  نداریم 
گفت وگو  در  مقدم  علوی  سیدمهدی  ندارد.  به نامش 
در  رانندگان  برخی  به دغدغه  پاسخ  در  فارس،  با 
گفت:  تاکسیرانی  سازمان  فعالیت  نوع  خصوص 
بازرگانی  سازمان  یک  را  تاکسیرانی  سازمان  اینکه 
نهاد  یک  سازمان  این  زیرا  است،  اشتباه  بدانیم 
عمومی وابسته به شهرداری است.مدیرعامل سازمان 
تحت  سازمان  این  کرد:  تصریح  مشهد  تاکسیرانی 
ابعاد  در  کرده  سعی  همیشه  شهرداری  نظارت 

مختلف رضایت رانندگان را جلب کند.
 ۳0 کمک  جمله  از  مختلف  تسهیالت  ارائه  وی 
را  تکمیلی  بیمه  خصوص  در  به رانندگان  میلیاردی 
از جمله فعالیت های سازمان تاکسیرانی در رابطه با 
رانندگان برشمرد و افزود: همچنین جهت رفاه حال 
مراکز  از  استفاده  امکان  و خانواده هایشان  رانندگان 
تفریحی ـ رفاهی وابسته به شهرداری به صورت رایگان 

و یا با تخفیفات ویژه فراهم شده است.
اظهار  خطوط  امتیاز  خصوص  در  مقدم  علوی 
کرد: اصوالً هیچ تاکسی سند هیچ خطی را انحصاری 
داده  بهره برداری  پروانه  به تاکسی ها  ندارد،  به نامش 
می شود و تاکسی ها بنا به ضوابط در خطوط مختلف 
قرار می گیرند اما این به منزله این نیست که رانندگان 
کار  خط  یک  در  بیشتر  یا  سال   5 اینکه  به خاطر 

کرده اند باید تا آخر در همان خط بمانند.
کرد:  بیان  مشهد  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
رانندگان  برای  خطوط  انحصار  به عنوان  چیز  هیچ 
قوانین  و  ضوابط  بنابر  است  ممکن  که  چرا  نداریم، 
راننده  تخلف، یک  یا  و  بی انظباطی  به دلیل  سازمان 

جریمه شود و یا حتی پروانه یک تاکسی لغو شود.
مبنای  بر  را  رانندگان  برای  خطوط  تعیین  وی 
بر  بنا  افزود:  و  کرد  عنوان  قوانین سازمان  و  ضوابط 
کدام  می شود  مشخص  سازمان  سنجش  و  تعیین 

تاکسی در کدام خط مشغول به فعالیت شود.
کرایه  تعیین  نحوه  خصوص  در  مقدم  علوی 
مورد  همیشه  تاکسی  کرایه  کرد:  اظهار  تاکسی ها 
تعیین  مبنای  است،  بوده  مسافر  و  راننده  اختالف 
تمام  آن  در  که  است  تاکسی متر  مشهد  در  کرایه 

پارامترها در نظر گرفته می شود.
تعیین  از  مشهد  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
قیمت ثابت برخی از خطوط خبر داد و عنوان کرد: 
سازمان تاکسیرانی در حال آماده سازی طرحی است 
بر  از خطوط  برخی  در  ثابت  آن قیمت  اساس  بر  که 
مبنای تاکسی متر اعالم می شود و این طرح تا یکماه 

دیگر اجرایی می شود.

فرهنگی،  میراث  مدیر 
صنایع دستی و گردشگری درگز 
دستی  صنایع  طرح   ۲۸ گفت: 
بهره مشاغل خانگی دریافت کرد. درگز تسهیالت کم 
به گزارش صبح امروزمحمد مددی با بیان این مطلب 
رییس  و  فرماندار  فرهادی  خوب  حمایتهای  با  افزود: 
کارگروه اشتغال شهرستان درگز، در اواخر سال گذشته 
)گلیم  مختلف  رشته های  در  دستی  صنایع  طرح   ۲۸
و  گلدوزی   _ دوزی  روی سفال _ چرم  نقاشی   _ بافی 
مورد  محلی(  لباس  دوخت  و  طراحی   _ دوزی  سوزن 
تأیید کارگروه اشتغال شهرستان قرار گرفت و با معرفی 
خانگی  مشاغل  بهره  کم  تسهیالت  عامل  بانکهای  به 

دریافت کردند.
 ۲ معادل  اعتباری  مجموع  در  کرد:  تصریح  وی 

به این  با کارمزد ۴ درصد  میلیارد و ۸00 میلیون ریال 
طرح ها پرداخت که برای ۲۸ نفر بصورت مستقیم ایجاد 
اشتغال شد که این اقدام گامی مؤثر در ایجاد اشتغال 
برای جوانان این مرز و بوم است.مددی افزود: همچنین 
شده  برگزار  شهرستان  در  دستی  صنایع  نمایشگاه   ۳
دستی  صنایع  ملی  نمایشگاه  آن  مهم ترین  که  است 
از  صنعتگران  و  هنرمندان  حضور  با  که  بود  سوغات  و 
بانوان، جنب  ۲0 استان کشور در محل سالن ورزشی 
استادیوم تختی شهر درگزبرگزار شد. وی تصریح کرد: 
کالسهای آموزشی صنایع دستی با مشارکت و همکاری 
اداره فنی و حرفه ای، کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
خانه کارآفرینی بسیج خواهران در رشته های گلیم بافی 
و چرم دوزی برگزار و در این کالسها در مجموع ۷0 نفر 

آموزش دیده و گواهی مهارت دریافت کردند.

برنامه  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهر  شورای  بودجه  و 
ذهنیت هایی  به  توجه  با  گفت: 
از  دلخوری  است،  مانده  مردم  ذهن  در  گذشته  از 
آنها  کردن  کم  جهت  در  باید  و  است  زیاد  شهرداری 
در  گندمی  بتول  امروز،  صبح  گزارش  شود.به  اقدام 
مدیریت  افزاری  نرم  سامانه  از  رونمایی  آئین  جلسه 
بازی انگاری هوشمند )کادو پالک( با بیان این مطلب 
شفافیت  بحث  بر  همواره  پنجم  شورای  در  ما  افزود: 
داشته ایم،  تاکید  شهروندان  برای  اطالع رسانی  و 
از دغدغه هایی که در خصوص  یکی  برای همین هم 
سامانه ها وجود دارد، این است که شهروندان نسبت 
که  چرا  کنند.  پیدا  آگاهی  آنها  کارایی  و  وجود  به 
فعالیت های گذشته شهرداری،  واسطه  به  شهروندان 

ذهنیت و دلخوری هایی دارند که باید رفع شود.
خوبی  به  باید  سامانه ها  کاربری  اینکه  بیان  با  وی 
تعریف و عملیاتی شده باشد، تصریح کرد: گاهی نرم 
معرفی  شهروندان  به  و  طراحی  اپلیکیشنی  یا  افزار 
می شود تا در جهت داشتن شهر هوشمند قدم مثبتی 
که  می کند  احساس  شهروند  بازهم  اما  شود  برداشته 
که  کند  اقدام  درخواستش  به  نسبت  حضوری  باید 
تاکید می شود این مساله در کادو پالک در نظر گرفته 

شود.
فناوری  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
می شود  تاکید  افزود:  مشهد  شهر  شورای  اطالعات 
صاحبان  حتمًا،  افزار  نرم  این  از  بهتر  استفاده  برای 
خودروها در جریان استفاده از این سامانه قرار بگیرند، 

تا استفاده صد در صدی صورت بگیرد.

امالک  واگذاری  جامع  سامانه 
پایلوت در شرکت عمران  به صورت 
به  شد.  رونمایی  گلبهار  جدید  شهر 
گزارش صبح امروز، در این جلسه اکبری عضو هیئت مدیره 
به  اشاره  با  جدید  شهرهای  عمران  تخصصی  مادر  شرکت 
اینکه مهمترین عامل در توسعه هر شهری وجود زمین قابل 
استفاده، اطالع از کیفیت اراضی و فرآیندهای کاری روان و 
شفاف است، گفت: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان 
جدید،  شهرهای  توسعٔه  سیاستهای  اصلی  راهبر  و  متولی 
برنامه ریزی الزم را در جهت رصد سیستماتیک وضع موجود 
اراضی و امالک در دستور کار قرار داده است.وی خاطرنشان 
کرد: برای تهیٔه این سامانه ابتدا شناخت کاملی از فرآیند کار 
و اطالعات مورد نیاز هر بخش بدست آمده است که پس از 
تهیٔه نسخٔه اول نرم افزار، جلساتی برای اظهارنظر همکاران 

مرتبط با موضوع در شرکتهای تابعه برگزار گردید که بر اساس 
نتایج حاصله و در طی چندین نوبت متوالی، اصالحات الزم 
در سامانه انجام و هم اکنون اجرای عملیاتی سامانه در شهر 
جدید گبهار آغاز شد.وی ادامه داد: سامانه جامع امالک که 
گذاری  هدف  که  رسید  خواهد  نقطه ای  به  شد،  اندازی  راه 
شرکت را تا پایان شهریور ماه برای بارگزاری این سیستم در 
سایر شهرهای جدید ارتقا بخشیده به گونه ای که سرمایه گذار 
با خیال راحت مجوز گرفته و فعالیت خود را آغاز کند. اکبری 
اجرای طرح سامانه جامع واگذاری امالک را بخشی از پروژه 
معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: این 
سامانه قابلیت اشراف اطالعاتی در دارایی و امالک، شفاف 
سازی، مستند سازی، دسترسی سریع، جلوگیری از تضاد و 
تعارض در واگذاری امالک و همچنین امکان گزارش گیری و 

ارائه گزارش عملکرد جامع را دارد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درگز

28 طرح صنايع دستی تسهيالت کم بهره مشاغل خانگی دريافت کرد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد؛

دلخوری های گذشته مردم از شهرداری را کم کنيد
در شرکت عمران شهر جدید گلبهار انجام شد:

رونمايی از سامانه جامع واگذاری امالک

شهردار مشهد به سیما و منظر شهر به عنوان یکی 
از پروژهای مهم سال 9۸ در یک طرح متمرکز تاکید 

کرد. 
به گزارش صبح امروز، محمدرضا کالئی در جلسه 
شورای اداری با بیان اینکه در بدنه میانی شهرداری 
اظهار  دارد،  وجود  مردم  رضایت  شده  مفقود  حلقه 
اداری  بروکراسی  که  می دانند  ارشد  مدیران  داشت: 
در راستای خدمت و رضایت مردم است و مبادا بخاطر 

کسب درآمد رضایت مردمی را فراموش کنید. 
افزود: برش  از برش منطقه ای،  وی ضمن تشکر 
منطقه ای ابزاری برای معاونان و حوزه های ستادی با 
مناطق است و باید جدی گرفته شود و تمام اتفاقات 
دستور  در  منطقه ای  برش  که  بخورد  رقم  گونه ای  به 

کار باشد و با محوریت آن گفت و گو کنید. 
که  نکردیم  تالش  کم  اینکه  بیان  با  کالئی 
افزود:  بمانند،  خود  فعلی  وضعیت  در  سازمان ها 
باعث  داشت  سازمانها  در  کشور  وزارت  که  تغییراتی 
را سخت می کرد؛  ما  کار  و  تضعیف شهرداری ها شد 
و مدیران  برنامه ریزی  ایستادگی حوزه  این راستا  در 

باعث شد که این اتفاق رخ ندهد. 
وی ادامه داد: حوزه برنامه ریزی معتقد است که 
ایجاد کرد  برش منطقه ای را نمی شود در سازمان ها 
اما می شود در حوزه راهبردها به صورت جدی مورد 
و  اصالح  سازمان ها  ساختار  باید  بگیرد.  قرار  توجه 

بازنگری شود و نوآوری در سازمان ها داشته باشیم.
در  امالک  حوزه  بر  ویژه ای  تاکید  مشهد  شهردار 
مناطق داشت و گفت: همه مناطق موضوعات حوزه 
قرار  خود  کار  دستور  در  جدی  صورت  به  را  امالک 

دهند. 
گل  المللی  بین  نمایشگاه  خصوص  در  کالئی 
و  گل  نمایشگاه  از  کرد:  نشان  خاطر  مشهد  گیاه  و 
گیاه امسال رضایت دارم چرا که نمایشگاه به صورت 
از  گسترده ای  سطح  و  بود  باز  مردم  روی  به  رایگان 
خدمات ارائه شد و خوشحالی و احساس خوب مردم 

قابل مشاهده بود.
y 12هزارمیلیاردتومانتأمینمالیشهرداریازمهر 

96تاکنون
و  مالی  معاون  نائینی،  خواجه  رضا  چنین  هم 
اظهار داشت:  این جلسه  د  اداری شهرداری مشهد 
از مهر ماه سال 9۶ تا آخر خردادماه امسال، ۱۲ هزار 
میلیارد تومان در شهرداری مشهد تأمین مالی شده 

است که رقم قابل توجه ای می باشد. 
سازمان های  و  مناطق  حسابرسی  افزود:  وی 

شهرداری به اتمام رسیده است و آمادگی داریم تا ۱۲ 
تیر حسابرسی انجام شده را به شورا ارائه کنیم. 

مشارکتی  پروژه های  در  گفت:  نائینی  خواجه 
۲۱00 میلیارد تومان قرارداد بسته شده است و چند 

الیحه دیگر در شورای اسالمی شهر داریم. 
مثل  بزرگی  فراخوان های  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  همت  پارکینگ  بین المللی،  نمایشگاه  فراخوان 

وحدت برگزار شده است.
خواجه نائینی خبر داد: طی ۱0 روز آینده فروش 
۳50 میلیارد تومان اوراق ثامن و ۷00 میلیارد تومان 

اوراق قطارشهری انجام می شود.
سال  نقدی  درآمدهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذشته در این تاریخ ۳۷0 میلیارد تومان بوده است 
و اکنون به ۶00 میلیارد تومان رسیده است، گفت: 
سامانه امالک را با ثبت ۱۱ هزار رکورد به عنوان بانک 

کاملی در حوزه امالک خواهیم داشت. 
پشتیبانی  حوزه  در  کرد:  تصریح  نائینی  خواجه 
همراه  به  شهرداری  بازنشستگان  از  نفر  هزار   ۶

همسران شان مشمول بیمه تکمیلی شده اند. 
*اشتغال ۳ هزار نفر در مشهد در بخش گل و گیاه
شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  رییس 
هجدهمین  خصوص  در  جلسه  این  در  نیز  مشهد 
بین المللی  نمایشگاه  گفت:  مشهد  گل  نمایشگاه 
گل شهرداری مشهد در سطح کشور از لحاظ کمی و 

کیفی بزرگترین نمایشگاه گل کشور است. 
بازدیدکنندگان  تعداد  افزود:  سالمی  احمدرضا 
که  است  بوده  هزارنفر   ۱50 خردادماه   ۲۶ تاریخ  تا 
پیش بینی می شود تا پایان ۲۷ خرداد به ۱۸0 هزار 

نفر برسید. 
وی با بیان اینکه امسال ۷50 غرفه واگذار کردیم، 
خراسان های  استان های  از  کنندگان  شرکت  گفت: 
رضوی، شمالی، جنوبی، تهران، مازندارن، همدان، 
 5 از  نمایندگی   ۱۱ و  آذربایجان  و  اصفهان  گیالن، 
اسپانیا،  از  مابقی  و  هلند  از  نمایندگی   ۷ که  کشور 

چین و ترکیه و ایتالیا شرکت داشتند. 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  داد:  ادامه  سالمی 
هزینه ها،  در  جویی  صرفه  رویکرد  با  خصوصی 
طرح های خشکی منظر و ترویج خرید و فرهنگ گل 
و گیاه در بین شهروندان با تخفیف ۱5 تا ۲5 درصدی 

را در نمایشگاه امسال داشته ایم. 
بخش  در  مشهد  در  نفر  هزار   ۳ شد:  یادآور  وی 
تولید گل و گیاه مشغول کار هستند و همین تعداد در 
واسطه ها فعالیت دارند وصدها نفر از زنان سرپرست 

خانوار در این بخش مشغول هستند.
موضوع  با  ملی  تخصصی  پایگاه  گفت:  سالمی 
رویکرد  و  مدیریت مصرف آب در فضای سبز شهری 
نشست  و  است  شده  برگزار  محلی  خانه های  تصفیه 
تولید  و  کشاورزی  جهاد  روسای  حضور  با  تخصصی 
برگزار  نمایشگاه  استان در محل  وگیاه  کنندگان گل 

خواهد شد.
y شناسایی259نقطهمستعدآبگرفتگیدرمشهد

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
 ۲59 شناسایی  از  مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی 
نقطه از شهر که مشکل آبگرفتگی دارند خبر داد که 

۱۸9 نقطه دارای اولویت هستند. 
نظر  در  بودجه  طبق  گفت:  کاظمی  الله  خلیل 

از نقاط دارای مشکل  گرفته اعتبار ما رفع ۴0 نقطه 
آبگرفتگی را پوشش می داد که با درخواست شهردار 
و تصویب شورای شهر 55 میلیارد تومان به اعتبارات 
افزوده شد. وی افزود: در خصوص آسفالت معابر از 
سطح  در  را  آسفالت  به  مربوط  پروژه های  چهارشنبه 

شهر آغاز خواهیم زد.
تالش  با  دو  خط  ادامه  کرد:  خاطرنشان  کاظمی 
آن  با  همزمان  و  است  برداری  بهره  آماده  همکاران 

عملیات خط ۴ قطار شهری آغاز خواهد شد.
 ۳00 شهری  نقل  و  حمل  حوزه  در  افزود:  وی 
 ۱00 و  است  بهسازی  و  نوسازی  حال  در  اتوبوس 
خواهد  افزوده  ناوگان  به  شهریورماه  تا  بوس  مینی 

شد.
y کتابتاحادیثرضویدردههکرامت

اجتماعی  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 
برنامه های  ویژه  از  مشهد  شهرداری  فرهنگی  و 

شهرداری در دهه کرامت خبرداد. 
یک  در  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  زارعی  مهدی 
و  اسالم  جهان  کالنشهرهای  از  متفاوت،  حرکت 
کرامت  دهه  در  مشهد  در  حضور  برای  زبان  فارسی 

دعوت شده است. 
پهلوانان  از  نفر  هزار  از  بیش  اجتماع  افزود:  وی 
شهدا  میدان  عرصه  در  کشور  باستانی  ورزشکاران  و 
برای روزهای پایانی دهه کرامت نیز تدارک دیده شده 

است. 
زارعی ادامه داد: کتابت احادیث رضوی با حضور 
در  المللی  بین  و  ملی  استانی،  مشهدی،  خطاطان 

دهه کرامت صورت خواهد گرفت. 
وی گفت: برگزاری گالری آثار ۱۷ دوره جشنواره 
امام رضا علیه السالم را در دهه کرامت را نیز خواهیم 

داشت. 
کاروان  کرامت  دهه  در  کرد:  نشان  خاطر  زارعی 
رکاب  را  مشهد  تا  نیشابور  مسیر  دوچرخه سواری، 
می زنند و در مسیر حدیث سلسله الذهب برنامه های 

خاصی را اجرا می کنند.
بچه ها  بازی  جمعه های  طرح  به  شهردار  معاون 
بازی  جمعه های  طرح  است  قرار  وگفت:  کرد  اشاره 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  مشارکت  با  بچه ها 
با  مشهد  گانه   ۱۳ مناطق  سطح  در  نوجوانان  و 

بازی های سنتی و بومی و جدید اجرا شود.
مناطق  شهرداران  جلسه  ادامه  در  است  گفتنی 
شهرداری  سازمان های  روسای  و  مشهد  گانه   ۱۳
گزارشی از در خصوص پروژه های حوزه مربوطه خود 

ارائه کردند.

شهردار مشهد در جلسه شورای اداری شهرداری تاکید کرد:

رزم حسنی از مناطق حاشیه مشهد بازدید کرد: تمرکز بر سیما و منظر شهردر سال 98
استاندار در حاشیه

از  سرزده  صورت  به  رضوی  خراسان  استاندار 
برخی مناطق حاشیه شهر مشهد بازدید کرد.

در  رزم حسینی  علی رضا  امروز،  صبح  گزارش  به 
برخی  از  گذشته  روز  خود،  سرزده  بازدیدهای  ادامه 

مناطق حاشیه شهر مشهد بازدید کرد. 
استاندار خراسان رضوی در جریان این بازدید، از 
نزدیک با مشکالت سکونتگاه های غیررسمی مشهد 
آشنا شد و تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی عضو 
شورای ساماندهی حاشیه شهر مشهد مشخص کرد.

شهر  حاشیه  از  سرزده  بازدید  در  حسینی  رزم 
برای  اجرایی  دستگاه های  برخی  اقدامات  مشهد، 
ساماندهی این مناطق را هم به صورت میدانی رصد 

کرد.

به همراه جمعی ازمدیران استانی؛
استاندار خراسان رضوی از پروژه های 

سرمایه گذاری در مشهد بازدید کرد
از  جمعی  همراه  به  رضوی  خراسان  استاندار 
مدیران دستگاه های اجرایی و قضایی، از پروژه های 

سرمایه گذاری در شهر مشهد بازدید کرد.
رزم حسینی  علی رضا  امروز،  صبح  گزارش  به 
سرمایه  پروژه های  از  میدانی  صورت  به  گذشته  روز 
روند  جریان  در  و  کرد  بازدید  مشهد  شهر  در  گذاری 

فعالیت آن ها قرار گرفت.
در بازدید استاندار از پروژه های سرمایه گذاری در 
شهر مشهد، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، 
شهردار  و  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 

مشهد، علی رضا رزم حسینی را همراهی کردند.
شهردار  استاندار،  از  تصاویری  است:  گفتنی   
استان  دادگستری  کل  رئیس  و  مشهد  ودادستان 
و  ذکریا  اراضی  در  می دهد،  نشان  که  شده  منتشر 
که  دارند  حضور  مشهد  جنوب  منطاق  در  آبادگران 
پروژه هایی  از  برخی  درباره  انتقاداتی  این  از  پیش 
این اراضی وجود داشت و برخی از پروژه ها با وجود 
که  از دالیلی  یکی  بودند  تعطیل شده  داشتن مجوز 
با مسائل محیط  برای تعطیلی این پروژه ها، تعارض 

زیستی اعالم شده است.
 

خبر

سرویس درشهر

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز  برای پیک 
موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
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پرسپولیس  وقتی  است  معتقد  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
او  از  بزرگ تر  به سراغ مربی  را بدهد، چطور می تواند  برانکو  نمی تواند حقوق 

برود؟
هدایت  قبول  و  پرسپولیس  از  برانکو  جدایی  درباره  مهاجرانی،  حشمت 
االهلی عربستان گفت: مربی حرفه ای، احساسی عمل نمی کند. برانکو بعد 
از چهار سال حضور در ایران و کسب تمام موفقیت ها، طبیعتًا پیشنهادهای 
و  بزرگی  این  به  ایران،  به  آمدن  هنگام  در  او  کرد.  دریافت  را  بزرگ تری 
با  برانکو  نمی کرد.  حساب  زیاد  او  روی  کسی  موقع  آن  نبود.  کنونی  اعتبار 
و  بزرگی شد. االن قطری ها  به مربی  تبدیل  آورد،  به دست  موفقیت هایی که 
این  و  است  بلد  خوب  خیلی  را  کار  که  دارند  او  به  دیگر  دید  یک  سعودی ها 
موفقیت را به دست آورد.سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این 
سوال که مدیران پرسپولیس در شرایط کنونی چه اقدامی باید انجام دهند و 
آیا بهتر نیست به سراغ انتخاب سرمربی دیگری بروند، خاطرنشان کرد: دردی 
فوتبال مملکت ما را گرفته است که می گویند بروید مربی کارنامه دار بیاورید. 
استقالل تحت فشار بود که مربی ای بیاورد که از شفر بزرگ تر باشد. االن که 
بیاورد  مربی  یک  که  است  کامل  فشار  تحت  پرسپولیس  باشگاه  رفته،  برانکو 
را بدهند، چطور مربی  برانکو  باالتر باشد. وقتی نمی توانند پول  برانکو  از  که 
بزرگ تر بیاورند؟ مدیران پرسپولیس باید بر اساس داشته هایشان برنامه ریزی 
از مربیان خارجی کارنامه دار  اینکه منطقه خاورمیانه سرشار  بیان  با  کنند.او 
که سانچز  االن  تا  کار می کردم  میانه  در خاور  که من  زمانی  از  است، گفت: 
جام  در  که  داشتند  وجود  زیادی  دار  کارنامه  مربیان  است،  قطر  سرمربی 
جهانی هم به قهرمانی رسیدند اما در قطر و عربستان ناکام بودند. چرا؟ برای 
مربی  دارد. طبیعتًا همه  فرق  منطقه  این  در  انسانی  نیروی  و  امکانات  اینکه 
کارنامه دار را به مربی جوان ترجیح می دهند ولی باید به داشته ها هم فکر کرد.

و پرسپولیس اشاره کرد  به رقابت حساب نشده میان استقالل  مهاجرانی 
زمین  از  بیرون  در  که  است  استقالل  و  پرسپولیس  بین  رقابتی  یک  افزود:  و 
بازیکن بزرگ تری را جذب کنند، بیشتر به خودشان افتخار  هر کدام مربی و 
می کنند. باید منطقی و عقالنی فکر کنیم که این گزینه ها به کار ما می آیند 

در  بازیکنی  هم  هنوز  که  داشت  را  جانواریو  پیش  سال  چند  استقالل  نه.  یا 
این سطح نیامده است. باید بازیکنی بیاورند که به درد تیم بخورد. اگر تیمی 
حساب  طور  به  را  ضعفش  نقاط  باید  گیرد،  قرار  رقابت  جریان  در  می خواهد 

شده برطرف کند و به فکر نام بزرگ نباشد.
ایران  فوتبال  اصلی  سرمایه  را  استعداد  با  بازیکنان  و  تماشاگر  مهاجرانی 
این  طبیعتًا  ندارد.  جایی  که  داریم  را  سرمایه  بزرگترین  ما  گفت:  و  دانست 
دو  این  مدیران  وضعیتی  چنین  در  باشد.  ثمر  مثمر  خیلی  می توان  موضوع 
باشگاه باید دلهره و اضطراب برای انتخاب سرمربی نداشته باشند و با صبر و 

حوصله کار کنند. تماشاگران و هواداران عزیز فشار نیاورند.
سرمربی  عنوان  به  دایی  علی  انتخاب  برای  زنی ها  گمانه  درباره  وی 
پرسپولیس تاکید کرد: من مربی ایرانی را به مربی خارجی ترجیح می دهم؛ 
حتی در سطح ملی. یکی از فاکتورهای مربی این است که خصوصیات جامعه 
را بشناسد. یک مربی ایرانی این کار را خیلی راحت انجام می دهد. اگر یکی 
دو دستیار خارجی کنار مربی ایرانی قرار بگیرد، از نظر فنی هم رشد می کنیم. 
شاید یک مقدار دلهره و اضطراب در رابطه با مربی ایرانی وجود داشته باشد 

که در نتیجه مسئوالن تن به این کار نمی دهند.
بیاورد  باید مربی خارجی  او خاطرنشان کرد: استقالل فکر می کرد حتمًا 
اما این موضوع برای باشگاه هایی که سرمایه و اقتصاد ندارند، مسکن موقتی 

است. باشگاه های ما فقط سرمایه انسانی دارند.

گفت وگو
باشگاه های ما فقط سرمايه انسانی دارند

پس  کشورمان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
از قهرمانی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه به 

میهن بازگشت.
از  دیروز  بامداد  کشورمان  پوشان  ملی 
طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

به کشور بازگشتند.
در  کشورمان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سال 
۲0۱9 که با حضور هفت تیم به مدت ۶ روز 
در بانکوک پایتخت تایلند برگزار گردید موفق 

به کسب مقام قهرمانی شد.
در  کشورمان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
های  تیم  سد  از  توانست  مقدماتی  مرحله 
و  ژاپن  قزاقستان،  چین،  تایلند،  کامبوج، 
کره جنوبی بگذرد و در دیدار پایانی با نتیجه 
و  کرد  غلبه  چین  بر  دیگر  بار  صفر  بر  سه 

قهرمان این رقابت ها شد.
ایران  مردان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
در  قهرمانی  عنوان  کسب  با  این  از  پیش 
سهمیه  هلند   ۲0۱۸ جهانی  های  رقابت 
مستقیم پارالمپیک توکیو را کسب کرده بود.

والیبال  ملی  تیم  خراسانی  سرمربی 
به  بازیکنان  بهترین  جوایز  گفت:  نشسته 
صورت نمادین توزیع می شود و ما هم با این 
از  نیز  بازیکنان  و  نداریم  مخالفتی  موضوع 

این بابت گله نمی کنند.
y چینتیمخوبینشانداد

ملی  تیم  قهرمانی  درباره  هادی رضایی، 
مسابقات  در  ایران  مردان  نشسته  والیبال 

برگزار  تایلند  میزبانی  به  که  آسیا-اقیانوسیه 
 ۷ رقابت ها  این  در  داشت:  اظهار  شد، 
 ۶ همه  روز   5 در  ما  که  داشتند  حضور  تیم 
جنوبی،  کره  چین،  ژاپن،  شامل  حریف مان 
مقتدرانه  را  قزاقستان  و  کامبوج  تایلند، 
بار دیگر  فینال هم یک  و در  شکست دادیم 
چین را مغلوب کردیم تا با شایستگی و اقتدار 
حریف  که  چین  تیم  شویم.  قهرمان  تمام 
ایران در فینال بود، رشد خوبی از خود نشان 
داد که این به واسطه سرمایه گذاری خوبش 
در مردان  و هم  بانوان  در  بود. چینی ها هم 
کسب  را  توکیو   ۲0۲0 پارالمپیک  سهمیه 
ایران  می دانید،  که  همانطور  البته  کردند، 
پیش از این موفق به کسب این سهمیه شده 

بود.
به  یافته  راه  تیم های  به  اشاره  با  وی 
پارالمپیک ۲0۲0 تاکنون ادامه داد: آمریکا، 
ایران،  و  بانوان  بخش  در  چین  و  روسیه 
تیم هایی  مردان  بخش  در  چین  و  بوسنی 
پارالمپیک قطعی  هستند که حضورشان در 
شده است. طی ماه های آینده نیز مسابقات 
قهرمانی اروپا، آمریکا و آفریقا برگزار می شود 

تا تکلیف سایر سهمیه ها مشخص شود.
y درفینالعملکردبهتریداشتیم

والیبال نشسته درباره  تیم ملی  سرمربی 
ست های  از  یکی  در  چین  با  نزدیک  جدال 
دیدار فینال گفت: این موضوع طبیعی بود، 
چرا که طی ۶ روز ۷ دیدار برگزار کردیم و این 
موضوع کمی خستگی بازیکنان را به دنبال 

فینال عملکردی  در  ما  اینکه  داشت، ضمن 
در  فقط  و  داشتیم  حریف  از  بهتری  بسیار 
چین  که  بود  بازی  از  کوتاهی  بسیار  مقطع 
نیز  امتیاز  یک  حتی  و  شد  نزدیک  ایران  به 
بود  گونه ای  به  فینال  شرایط  افتاد.  پیش 
نکرد  بازی  سوم  ست  در  مهرزاد  مرتضی  که 
قرار  ترکیب  در  جوان  بازیکن   ۳  ،۲ حتی  و 
گرفتند. روی هم رفته مسابقات خوبی بود و 

از عملکرد تیم ملی راضی هستم.
به  اعزامی  نفرات  شرایط  درباره  رضایی 
تایلند گفت: بازیکنان جوان عملکرد خوبی 
داشتند. این تغییرات ممکن است در آینده 
ملی  تیم  در  که  بگویم  باید  اما  باشد  هم 

شایسته ساالری حاکم بوده و خواهد بود.
فقط  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گلستانی  حسین  یعنی  ایران  از  نماینده  دو 
برترین های  جمع  در  صالحی  رمضان  و 
داشتند،  حضور  مسابقات  از  دوره  این 
چنین  در  برگزاری  مسئوالن  کرد:  عنوان 
رویدادهایی سعی می کنند که همه را راضی 
بازیکنی  حتی  اختتامیه  مراسم  در  کنند. 
جایزه  بود،  شده  ششم  تیمش  که  تایلند  از 
گرفت. در واقع درخصوص این جوایز بحث 
این  با  هم  ما  دارد.  وجود  بودن  نمادین 
از  نیز  بازیکنان  و  نداریم  مخالفتی  موضوع 

این بابت گله نمی کنند.
*بانوان شانسی نداشتند

سرمربی تیم ملی درباره علت عدم اعزام 
تیم بانوان به این مسابقات خاطرنشان کرد: 

پارالمپیک  سهمیه  یک  فقط  دوره  این  در 
بسیار  قدرت  به  توجه  با  که  می شد  توزیع 
زیاد چین، می دانستیم به نتیجه مورد نظر 
این  با  ندارد.  وجود  شانسی  و  نمی رسیم 
و  ایتالیا  در  مسابقه  یک  است  قرار  وجود 
ایتالیا،  هلند،  همچون  تیم هایی  حضور  با 
کانادا و ... برگزار شود که تالش می کنیم تیم 
بانوان به آنجا اعزام شود و در آنجا موفق به 

کسب سهمیه پارالمپیک شود.
سالیانه  مجمع  برگزاری  درباره  رضایی 
قاره  مجمع  این  در  گفت:  آسیا-اقیانوسیه 
آسیا به 5 بخش تقسیم شد که منطقه مرکزی 
و همچنین غرب آسیا به ایران واگذار شد و تا 
را  این دو منطقه  نیز مسئوالن  روز دیگر   ۱0
معرفی می کنیم تا بتوانیم باز هم نمایندگانی 

در پست های بین المللی داشته باشیم.
با  اینکه  به  اشاره  به  پایان  در  وی 
بازیکن،   ۱0 فقط  اقتصادی  شرایط  توجه 
خودش  و  مربی  عنوان  به  تاروردی زاده 
وزارت  نماینده  تیم،  سرپرست  عنوان  به 
اعزام  لیست  در  و همچنین سرمربی  ورزش 
بودند، درباره موفقیت یک مربی و یک داور 
کشورمان گفت: رقیه مصطفوی داور والیبال 
نشسته بانوان و مریم ایرانمنش مربی والیبال 
موفق  خود  کالس های  در  بانوان  نشسته 
کالس  در  بهترین ها  عنوان  به  و  شده  ظاهر 
جای  موضوع  این  که  شدند  معرفی  خود 

تقدیر و تشکر از آنها را دارد.

سرمربی خراسانی تیم ملی والیبال نشسته:

بانوان شانسی برای کسب سهمیه پارالمپیک نداشتند توپ و تورخبر

پوشان  آبی  سابق  کاپیتان  رحمتی  مهدی  سید 
گذاشت،  سر  پشت  تیم  این  با  را  تنشی  پر  فصل  که 
سرانجام در فصل نقل و انتقاالت به پیشنهاد تیم پدیده 
پاسخ مثبت داد. رحمتی متولد ۱۴ بهمن 
سال ۱۳۶۱ در تهران است و در حالی که 
۳۶ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز سن داشت، 
پدیده  تیم  به  ساله  دو  قراردادی  با 
پیوست تا حداقل تا سن ۳۸ سالگی 
حضور  ایران  فوتبال  اول  سطح  در 

داشته باشد.
y قبلازدورانحرفهای

نخستین  تهران«  »پاس 
در  رحمتی  مهدی  که  بود  تیمی 
آن فوتبال بازی کرد. رحمتی در سال 
بازی  پاس  نوجوانان  تیم  در   ۷۴
عضو  سال  دو  رحمتی  کرد. 
همه  در  و  بود  پاس  باشگاه 
برای  پایه  سنی  رده های 
این تیم بازی کرد و از همان 
می تواند  شد  مشخص  زمان 
ایران  فوتبال  در  آینده ای روشن 

داشته باشد.
y اولینقراردادحرفهای

سنگربان با سابقه فوتبال کشورمان بعد از پاس، 
مدت کوتاهی در یک تیم باشگاهی تهران به اسم 
برای   ۷۶ سال  در  و  کرد  بازی  »دخانیات« 
تا  پیوست  سپاسی  فجر  تیم  به  بار  اولین 
که  باشد  حرفه ای  تیم  نخستین  تیم  این 
رحمتی  است.  کرده  بازی  آن  در  رحمتی 
۴ فصل برای تیم فجر سپاسی بازی کرد و 

با این تیم چهره و به فوتبال ایران معرفی شد.
y اولینانتقالپرسروصدا

در  حضورش  سال  آخرین  در  که  رحمتی 
و  داد  نشان  درخشان  ای  چهره  فجرسپاسی 
های  بان  دروازه  از  یکی  بعنوان  را  خود 
را  سپاهان  چشم  کرد،  معرفی  لیگ  برتر 
گرفت تا یکی از خریدهای پر سر و صدای 
فصل  یک  وی  باشد.  ایران  فوتبال   ۸۳-۸۴ فصل 
بار   ۲۶ فصل  یک  این  در  و  کرد  بازی  سپاهان  در 
در لیگ و ۶ بار در لیگ قهرمانان آسیا به میدان 
رفت. وی برای اولین بار در این فصل و با 
مسابقات  در  حضور  سپاهان  تیم 

آسیایی را تجربه کرد.
y حضوردراستقالل

تنها یک فصل درخشش رحمتی 

در سپاهان کافی بود تا استقالل نسبت به جذب وی تمایل پیدا کند. 
رحمتی سال ۸۴ از سپاهان به استقالل پیوست و در نخستین فصل 
حضورش در استقالل، دو فصل برای این تیم بازی کرد. رحمتی در 
اولین فصل حضورش در استقالل ۱۴ بار به میدان رفت و ۸ بار موفق 
به ثبت کلین شیت شد و در دومین سال حضورش تنها 9 بار به میدان 
رفت و ۳ بار کلین شیت کرد تا اولین فاز حضور وی در استقالل در دو 

سال مجموعًا ۲۳ بازی و ۱۱ کلین شیت داشته باشد.
y اولینجداییازاستقالل

دو فصل حضور در استقالل و برآورده نشدن انتظارات وی در تعداد 
بازی به همراه پیشنهاد مالی خوب تیم مس کرمان به این دروازه بان، 
باعث شد تا رحمتی در انتقالی پر سر و صدا راهی کرمان شده و دو 
فصل برای این تیم به میدان برود. رحمتی در لیگ های ششم و هفتم 
بار به میدان  برای مس کرمان در لیگ برتر و جام حذفی جمعًا ۶۷ 

رفت و ۱۱ بار کلین شیت کرد.
y بازگشتبهسپاهان

دو فصل حضور در مس کرمان بار دیگر رحمتی را به اوج بازگرداند 
تا یکبار دیگر مورد توجه سپاهان قرار گیرد. بازگشت دوباره رحمتی 
با  به سپاهان در سال ۸۸ و زمان حضور امیر قلعه نویی در این تیم 
موفقیت های سپاهان و قهرمانی های این تیم همراه بود. رحمتی در 
لیگ های هشتم و نهم مجموعًا ۶۳ بار برای سپاهان به میدان رفت و 
۲۴ کلین شیت ثبت کرد. همچنین او ۴ بار در جام حذفی و ۱۳ بار در 
لیگ قهرمانان آسیا برای این تیم بازی کرد که به ترتیب ۳ و ۴ بار هم 

در این مسابقات کلین شیت کرد.
y بازگشتدوبارهاستقالل

پی  در  پی  و ۳ فصل  بازگشت  استقالل  به  لیگ دهم  در  رحمتی 
در این تیم باقی ماند. رحمتی در این دوران بارها در لیگ برتر، جام 
های  شیت  کلین  و  رفت  میدان  به  پوشان  آبی  برای  آسیا  و  حذفی 

زیادی هم ثبت کرد.
درصد   ۱00 رکورد  یازدهم  و  دهم  های  لیگ  در  بان  دروازه  این 
حضور  پوشان  آبی  بازیهای  همه  در  و  کرد  را  ثبت  تیمش  برای  بازی 
داشت. وی در مجموع این ۳ سال 9۸ بار در لیگ برتر به میدان رفت 
و ۴9 کلین شیت ثبت کرد. اوج عملکرد رحمتی به فصل 9۲-9۱ و 
این  با ثبت ۲۱ کلین شیت در  او  باز می گردد که  قهرمانی استقالل 
فصل رکورد جالبی از خود به جای گذاشت. رحمتی در این ۳ فصل 
کالً ۱۲۳ بازی در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ آسیا به میدان رفت و 

۶9 کلین شیت در این ۳ فصل ثبت کرد.
y جداییگلهآمیز

آخرین فصل حضور رحمتی در استقالل با حاشیه هایی همراه بود 
به جدایی  آمد که منجر  پیش  اختالفاتی  نویی  قلعه  امیر  و  او  بین  و 
گالیه آمیزش از این تیم شد. رحمتی برای اولین و آخرین بار در طول 
دوران ورزشی حرفه ای اش در یک تیم تهرانی به جز استقالل بازی 

کرد.
حضور رحمتی در پیکان با حاشیه هایی هم همراه بود. همراهی 
کردن چند بازیکن ناراضی دیگر استقالل مثل سیاوش اکبرپور، جی 
لوید ساموئل و احمد جمشیدیان با این بازیکن در این تیم باعث شد 

یاد شود. حضور مهدی  با عنوان حیات خلوت استقالل  از پیکان  تا 
بود  منفی  نمره  اولین  پیکان  تیم  در  قرمز  پیراهن سراسر  با  رحمتی 
که هواداران استقالل به او دادند و این خاطره هنوز از ذهن هواداران 

تیفوسی استقالل پاک نشده است.
y سقوطبهلیگیک

رحمتی همانطور که قهرمانی هایی در کارنامه اش دارد، رکوردهای 
منفی هم دارد. از جمله سقوط با پیکان به لیگ دسته اول. هرچند 
رحمتی شخصًا عملکرد خوبی در پیکان داشت و این تیم در آن فصل 
دومین خط دفاعی قوی لیگ را داشت، اما سقوط به لیگ دسته اول 

با پیکان در کارنامه وی ثبت شده است.
y بازگشتبهاستقاللباپرویزمظلومی

استقالل  به  مظلومی  پرویز  بازگشت  و  نویی  قلعه  امیر  جدایی 
بهانه ای بود برای بازگشت رحمتی به این تیم. رحمتی برای سومین 
بار به استقالل بازگشت تا سومین دوره حضورش در این تیم را با چهار 
سال حضور پی در پی در جمع آبی پوشان تجربه کند. وی در دو فصل 
بازی های  و  داشت  تری  مناسب  شرایط  استقالل  در  حضورش  اول 
بیشتری انجام داد. اما دو فصل بعدی حضورش با حاشیه هایی برای 

وی و اوجگیری یک رقیب جوان همراه بود.
رحمتی در فصل 95-9۴ جمعًا ۲۶ بازی در لیگ برتر داشت که با 
۱۱ کلین شیت همراه بود، در فصل 9۶-95 جمعًا ۲۲ بار به میدان 
در فصل 9۷-9۶ مجموعًا ۱0  رساند،  ثبت  به  کلین شیت  و ۷  رفت 
بازی و ۶ کلین شیت داشت و در آخرین فصل حضورش در استقالل 

۱۶ بازی و ۱۳ کلین شیت داشت.
y عملکردکلیدراستقالل

مقطع   ۳ در  اش  بازیگری  دوران  همه  در  رحمتی  مهدی  سید 
پیراهن استقالل را بر تن کرد و کالً 9 فصل برای این تیم بازی کرد. 
رحمتی در این 9 فصل مجموعًا در لیگ برتر ۱95 بار در لیگ برتر، 
۲۸ بار در جام حذفی و ۳۴ بار در آسیا به میدان رفت تا جمع بازیهای 

وی با پیراهن استقالل در این 9 فصل به ۲5۷ بازی برسد.
y رکورددستنیافتنی

هر  در  که  است  ایران  فوتبال  بازیکن  تنها  رحمتی  سیدمهدی 
هجده دوره گذشته لیگ برتر حضور داشته و در همه این دوره ها به 
میدان رفته است و چنین به نظر می رسد که او تا بیستمین دوره این 

مسابقات هم در آن حضور داشته باشد.
y پدیده،ششمینتیمرحمتی

مس،  سپاهان،  سپاسی،  فجر  تیم   5 با  این  از  پیش  تا  رحمتی 
تیم  ششمین  پدیده  و  داشته  حضور  برتر  لیگ  در  پیکان  و  استقالل 

حرفه ای او می باشد.
y افتخارات

 ۴ ایران  فوتبال  اول  سطح  در  حضور  سال  هجده  در  رحمتی 
آورده  دست  به  حذفی  جام  در  قهرمانی   ۳ و  برتر  لیگ  در  قهرمانی 
است. وی دوبار با استقالل در فصل های ۸5-۸۴ و 9۲-9۱ و همراه 
با سپاها ن نیز دو بار در فصل های ۸9-۸۸ و 90-۸9 قهرمان لیگ 
با  بار   ۲ و  فجرسپاسی  با  یکبار  رحمتی  همچنین  است.  شده  برتر 
بار   ۶ با  وی  است.  آورده  دست  به  را  حذفی  جام  قهرمانی  استقالل 

است.  رکورددار  نیز  حیث  این  از  حذفی  جام  فینال  در  کردن  بازی 
رحمتی ۳ بار با فجرسپاسی و ۳ بار با استقالل در فینال جام حذفی 

حضور داشته است.
y اختالفبامربیان

رحمتی در کنار همه خصوصیات فنی مثبت، از حاشیه هایی هم 
برخوردار بوده که خیلی مواقع این حاشیه ها به ضرر وی تمام شده 
با  که  بود  مربیانی  اولین  از  یکی  تیم ملی  است. کی روش سرمربی 
تا آخرین روز حضور  رحمتی به اختالف برخورد کرد و این اختالف 
کی روش در ایران ادامه داشت و باعث شد تا رحمتی خیلی زود تیم 

ملی را از دست بدهد.
y قلعهنویی،مظلومیومنصوریان

در خصوص اختالفات رحمتی با قلعه نویی، مظلومی و منصوریان 
در  وی  روابط  اینکه  است  مسلم  آنچه  و  بوده  زیادی  صحبتهای  هم 
آخرین ماه های همکاری اش با این مربیان در استقالل حسنه نبوده 

است.
*خاطرات تلخ

مهدی رحمتی در کنار خاطرات خوبی که از خود برای استقاللی 
ها به جای گذاشته، خاطرات تلخی هم برای آنها ثبت کرده است و 
خیلی از هواداران استقالل معتقدند در کنار قهرمانی های استقالل 
با این دروازه بان، وی در برخی از ناکامی های این تیم هم تاثیر داشته 
است. از جمله خاطرات تلخی که هواداران استقالل با رحمتی دارند 
می توان به شکست های سنگین آبی پوشان با این دروازه بان مقابل 
العین )۶ بر یک(، الدحیل )۳ بر صفر(، الریان )یک بر صفر(، السد در 
تهران )۳ بر یک(، پرسپولیس )۳-۲ ایمون زاید(، پرسپولیس )۲-۴( 
و باز هم پرسپولیس )آخرین دربی و شکست یک بر صفر آبی پوشان( 

اشاره کرد.
y آخرینبازیرحمتیدراستقالل

شاید حتی بدبین ترین نفرات هم نمی توانستند تصور کنند آخرین 
بازی رحمتی با پیراهن استقالل یک دربی پر حاشیه باشد. رحمتی 
برای آخرین بار در روز دهم فروردین سال 9۸ و در دربی شماره ۸9 
برای استقالل به میدان رفت که این بازی را آبی پوشان با شکست به 
این دربی سرآغاز حاشیه های  در  استقالل  پایان رساندند. شکست 
فراوانی برای مهدی رحمتی شد. حاشیه هایی که سرانجام به جدایی 

وی از این تیم در آخر فصل ختم شد.
استقالل  باشگاه  و  رحمتی  به  هواداران  فشار  بازی  این  از  پس 
افزایش یافت و قشر زیادی از هواداران استقالل که رحمتی را عامل 
تغییر پنالتی زن، از دست رفتن پنالتی، شکست تیم شان در دربی 
و حتی از دست رفتن قهرمانی می دانستند، خواهان جدایی وی از 
این تیم شدند. این فشارها سرانجام رحمتی را متقاعد کرد تا بدون 
بازی خداحافظی و برای سومین و شاید آخرین بار استقالل را ترک 

کند.
کرد،  ترک  کرمان  مس  مقصد  به  را  استقالل  بار  اولین  رحمتی 
به  تیم  این  از  اش  جدایی  سومین  در  و  پیکان  مقصد  به  بار  دومین 
پدیده مشهد پیوست تا به این ترتیب پرونده حضور وی در استقالل 

بسته شود.

همه چیز درباره گلر جدید پدیده؛

هم قهرمانی هم سقوط!

////////////

نیمکت  هدایت  عنایتی 
عهده  بر  را  شیراز  قشقایی 
استقالل  سابق  گرفت.بازیکن 

و  سرمربی سابق تیم سیاه جامگان مشهد تهران 
به عنوان سرمربی جدید تیم دسته اول قشقایی شیراز 

انتخاب شد.
رضا  شیراز  قشقایی  باشگاه  مدیرعامل  اعالم  با 
عنایتی به عنوان سرمربی جدید این تیم دسته اولی 
در  را  ها  آن  هدایت  سکان  بعد  فصل  و  شده  انتخاب 
با سایر مدعیان صعود به لیگ برتر در اختیار  کورس 

خواهد داشت.
روی  بر  حضور  سابقه  تنها  این  از  پیش  عنایتی 
از  دوره  هفدهمین  در  مشهد  جامگان  سیاه  نیمکت 
برتر را در کارنامه داشته که در نهایت  مسابقات لیگ 

راهی  و  نکرد  پیدا  دست  چندانی  توفیق  به  آن ها  با 
گذشته  فصل  در  هم چنین  شد.  یک  لیگ  مسابقات 
بحث حضور این مربی در قشقایی وجود داشت که در 
نهایت این انتقال رخ نداد و همه چیز به این فصل از 

مسابقات موکول شد.
قشقایی فصل گذشته اولین فصل حضور خود در 
با مربیگری  ابتدا  لیگ یک را پشت سر گذاشت و در 
ابراهیم طالبی به نتایج خوبی نیز دست یافت. اما پس 
از بروز مشکالت شخصی برای این مربی و جدایی او 
افت  تیم  این  گیری  نتیجه  روند  شیرازی ها  جمع  از 
پیدا کرد و در نهایت رتبه ای بهتر از هشتم جدول در 
اختیار قشقایی قرار نگرفت. حاال مسئوالن این تیم به 
دنبال این هستند با جذب عنایتی باز هم جزو مدعیان 
صعود به لیگ برتر قرار گرفته و در این راه موفق باشند.

یونس  و  مهربان  حسین 
شاکری به مدت ۴ سال قرارداد 
شهرخودرو  باشگاه  با  را  خود 

تمدید کردند.
و  نقل  فصل  در  باشگاه  این  فعالیت های  ادامه  در 
با  مهربان  حسین  و  شاکری  یونس  قرارداد  انتقاالت، 
این باشگاه به مدت ۴ سال دیگر تمدید شد. توافق با 
این دو بازیکن بومی که در لیست یحیی گل محمدی 
تیم های  که  شد  حاصل  شرایطی  در  داشتند،  حضور 
مذاکرات  با  اما  بودند  آن ها  جذب  دنبال  به  زیادی 

مالک باشگاه قرار دادهای آن ها تمدید شد.
امین  کنار  در  گذشته  فصل  نیز  شاکری  یونس 
بهترین گلزن  ثمر رساندن ۱0 گل،  به  با  قاسمی نژاد 
تیم فوتبال شهرخودرو بود. وی موفق شد در آخرین 

گل  دیدنی،  سر  ضربه  یک  با  گذشته،  فصل  دیدار 
ثمر  به  را  ماشین سازی  مقابل  شهرخودرو  برتری 
برساند تا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال خراسان، 

باشگاهی مشهدی به سهمیه آسیایی دست یابد.
پیش از این، تیم شهرخودرو سیدمهدی رحمتی، 
کرد  جذب  را  ملی  تیم  و  تهران  استقالل  باتجربه  گلر 
حسین  قاسمی نژاد،  امین  صادقی،  اکبر  قرارداد  و 
مرادمند، سعید صادقی و علی نعمتی نیز تمدید شده 

است.

حاشیه  در  ایران  شنا  بورسیه 
همه  گفت:  تایلند  در  تمریناتش 
از ما انتظار دارند تا بهترین نتیجه را 
بگیریم و باید خوب شنا کنیم تا موفق شویم.سینا غالمپور 
تمریناتش  شرایط  درباره  تایلند  در  ایران  شنا  بورسیه 
گفت: روز سه شنبه هفته آینده به سنگاپور می روم تا در 
مسابقات انتخابی جهان و المپیک شرکت کنم. در ماده 
های ۱00 متر،۲00 متر و 50 تر آزاد شرکت می کنم.وی 
افزود: همه چیز در تمریناتم خوب پیش رفته و از وضعیت 
پیشرفت رکوردهایم در تمرینات راضی هستم اما می دانم 
برای موفقیت باز هم باید تالش کنم. اینجا شرایط جوی 
داشتیم  مسابقه  و  تمرین  باران  در  گاهی  است،  متفاوت 
ولی همه چیز تحت نظر مربیانم است.ملی پوش شنا ایران 
خاطرنشان کرد: حدود 5 هفته است که تمرینات خیلی 

مسابقات  به  چه  هر  و  گذاریم  می  سر  پشت  را  سنگینی 
نزدیک تر می شویم، شدت تمرین و وزنه ها افزایش پیدا 
می کند. تمام شناگران با تمام توان تمرین می کنند. هر 
عملکردمان  و  داریم  ای  جلسه  شب  شنبه  روزهای  هفته 
شانس  خوش  واقعا  من  گفت:  شود.غالمپور  می  بررسی 
هستم که توانستم بورسیه فینا را دریافت کنم و االن به جز 
کشورم فدراسیون جهانی شنا هم انتظار دارد در مسابقات 
پیش رو موفق شویم.بورسیه شنا ایران درباره تفاوت های 
متاسفانه  ایران  در  گفت:  کشورها  سایر  در  ایران  در  شنا 
شناگران یک روز خوب تمرین می کنند اما به دلیل سخت 
افزار محدود گاهی مجبور می شوند ۳ روز استراحت کنند. 
ولی اینجا هر روز باید خوب شنا کنیم چون اگر خوب شنا 
نکنیم، مربی ما به فینا گزارش می دهد و ممکن است ما را 

از کمپ اخراج کنند.

غالمپور برای کسب سهميه المپيک در سنگاپور به آب می زندتمديد 4 ساله دو بازيكن پديده شهرخودروعنايتی سرمربی قشقايی شيراز شد
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 علت توقیف یک فیلم در استان کرمان: لهجه 
کرمانی مواد فروش!

دادستان عمومی و انقالب مرکز کرمان تاکید کرد که به لحاظ 
تبعات اجتماعی، دستور توقیف اکران فیلم سینمایی »ما همه با 
هم هستیم« در سراسر سینما های این استان صادر شده است. 
دادخدا ساالری افزود: »پس از رصد فضای مجازی توسط معاونت 
رصد فضای مجازی و معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز کرمان و 
با توجه به واکنش های اجتماعی در بین مردم استان در خصوص 
بازی  موادمخدر  فروشنده  نقش  در  که  بازیگری  کرمانی  لهجه 
می کرد و به دلیل اعتراضات شدید مردمی، دستور توقیف اکران 
در  مقتضی  اقدامات  و  صادر  کرمان  استان  سطح  در  فیلم  این 
خصوص پیگیری موضوع انجام شده است.« او تصریح کرد: »با 
عنایت به نقش پررنگ استان کرمان در امر مبارزه با مواد مخدر که 
خاکریز مقدم مبارزه با باند های مواد مخدر وارداتی است، با وجود 
فشار مضاعف قاچاقچیان مواد مخدر که عمدتًا غیربومی استان 
کرمان هستند، این استان به عنوان سنگری در جهت عدم توزیع 
مواد مخدر در داخل کشور عمل کرده و شایسته نیست این چنین 

مورد بی مهری قرار گیرد.«

 اژه ای: حکم انفصال ۶۰ قاضی متخلف صادر شد
آخر  تا  افزود:  قضا  دستگاه  اول  معاون  اژه ای،  محسنی 
از  تعدادی  که  رفت  دادگاه  به  پرونده   ۸۲5 امسال  اردیبهشت 
این ها دالالن ارزی بودند که در زمان خودش بسیار مؤثر بود. یک 
تعداد هم از افراد دارای موقعیت های باالی اجتماعی و اقتصادی 
بودند. از مجموع ۸۲5 نفر برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده 
صیانت  به  قضا  دستگاه  اول  معاون  شدند.  تبرئه  هم  نفر  هفت  و 
از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ۶0 قاضی در یکسال گذشته از 
دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که 
انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط 
از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده اند. عده ای هم با بازخریدی 
صالحیت  سلب  و  انفصال  بر  عالوه  نیز  عده ای  یافتند.  انفصال 

قضایی، به اتهامات شان رسیدگی می شود.

 نماینده جبهه پایداری: به حضرت عباس راه 
تعامل با دنیا را نبستیم

جبهه  به  نزدیک  و  شهر  خمینی  نماینده  ابطحی  محمدجواد 
به  بسته اید،  را  دنیا  با  تعامل  راه  شما  می گویند  گفت:  پایداری 
درست  را  قانونی  موازین  می گوییم  ما  نبسته ایم،  عباس  حضرت 
اجرا کنید. این موافقنامه ها خطرناک است. عزیزه من خطرناک 
انسان  و  افرید  را  انسان  خدا  است.  الزم  که  نکنید  توجیه  است. 
با دست  اما چرا  ببنیدم،  را  اقتصاد  راه  را. ما نمی خواهیم  توجیه 

خود گور خودمان را می کنیم.

 محجوب: حیات شبانه یعنی اجازه دهید مردم 
به کلوپ و کازینو بروند

طرح  مخالف  بنده  گفت:  مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
حیات شبانه هستم چرا که کارگران باید شب ها استراحت کنند 
و نباید آن ها را به بهانه حیات شبانه استثمار "بهره کشی" کرد. 
علیرضا محجوب در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به طرح حیات 
شبانه گفت: باید ابتدا این سوال را پرسید که آیا مردم و کارگران 
بزرگترین عوامل هرج  از  نباید بخوابند و استراحت کنند؟ یکی 
ایران، نداشتن ساعت  و مرج و ضد کارگری ترین موضوعات در 
به طوری که در تجاری ترین شهر های  برای اصناف است؛  کاری 
دنیا ساعت ۶ یا ۷ بعدازظهر هیچ مغازه ای باز نیست، غیر از بار ها 
و مکان های محدود و موقتی یا جا هایی مثل داروخانه های شبانه 
روزی که نیاز ضروری به آن وجود دارد؛ حیات شبانه این شهر ها 
کلوپ ها و قمارخانه های آن ها است. نماینده مردم تهران، ری، 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات، 
ادامه داد: حیات شبانه معنی ندارد؛ معنی وجود حیات شبانه 
این است که اجازه دهید مردم به کلوپ و کازینو بروند در غیر این 
استثمار  را  کارگران  که  ندارد  دنیا سابقه  در هیچ کجای  صورت 
کنند و بگویند بعد از ساعت ۱۲ بایستند. بنده حتی تا ساعت 
۱۲ شب نیز مخالف هستم چرا که ۶ بعدازظهر باید به منزل رفته 
و بخوابند و معتقد هستم که مردم باید شب زود بخوابند و صبح 

زودتر به سر کار بروند.

 فرزند نامشروع یک فوتبالیست به فرزندی 
پذیرفته شد

نیست.  کم  ایران  فوتبال  در  غریب  و  عجیب  اخبار  و  حاشیه 
نوجوانی  دختر  قبل  سال  که  است  حاکی  خبر ها  این  تازه ترین 
به همراه مادرش نزد پلیس رفت و طی شکایتی مدعی شد که 
جوان فوتبالیستی به او تعرض کرده است. این دختر که باردار 
بود، به مأموران و ضابطین قضایی گفت: قصد نداشتم موضوع 
را علنی کنم، اما وقتی زندگی خانوادگی ام تحت تأثیر این ماجرا 
قرار گرفت تصمیم به شکایت گرفتم. وقتی آزمایش های پزشکی 
و  است  جوان  فوتبالیست  همین  کودک  پدر  داد  نشان  قانونی 
ادعای دختر با اسناد تایید شد، به نوشته ایران؛ قضات دادگاه 
او را به اتهام رابطه نامشروع به تحمل 99ضربه تازیانه و دو سال 
نظر  با  هم  ارتباط  این  از  حاصل  کودک  و  کردند  محکوم  تبعید 

دادگاه دراختیار پدرخوانده و مادرخوانده قرار گرفت.
 

 نظر مهاجرانی درباره مذاکره با آمریکا عوض 
شد

بخاطر  او  از  که  انتقاداتی  به  توئیتی  در  مهاجرانی  عطاءالله 
مخالف بودنش با مذاکره با آمریکا مطرح شده پاسخ داده است.

عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت:حرف قابل توجهی ست!
باره  در  پیش  سال  سی  نزدیک  که  شما  گویند  می 
مذاکره  مخالف  اکنون  چرا  نوشتی،  مقاله  مستقیم  مذاکره 
کرده  تغییر  معادله  عناصر  همه  است،  روشن  هستی!؟دلیلش 
اند، گفته اند: کارها در گرو زمانه خویشند، األمور مرهونة باوقاتها 

مدرس گفته بود، برخی از ترس مرگ خودکشی می کنند.
 

 توئیت ضرغامی درباره گرانی فالفل و الویه
کاربری  حساب  در  پستی  انتشار  با  صداوسیما  اسبق  رئیس 
افسارگسیخته  های  گرانی  به  نسبت  ای  تجربه  بیان  با  خود 
سازمان  اسبق  رئیس  ضرغامی  الّله  داد.عزت  نشان  واکنش 
انتشار پستی  با  صداوسیما و عضو شورای عالی فضای مجازی 
آور  سرسام  گرانی  به  واکنش  در  خود  توبیتر  کاربری  حساب  در 
اقالم مصرفی نوشت:هفته گذشته در دو وعده، ساندویچ الویه و 
فالفل گرفتم، نسبت به دفعات قبل،قیمت الویه ۳ برابر و فالفل 
های  وعده  ارزانترین  تامین  حتی  ها  روز  این  بود.  شده  برابر   ۲
غذایی برای بخشی از مردم،مشکل شده است. مگر حقوق و یا 
درآمد مردم چند برابر شده که باید این گرانی های افسارگسیخته 

را تحمل کنند؟
 

 وزیر احمدی نژاد وارد عرصه انتخابات می شود؟
برای  خود  تصمیم  عدم  از  درمان  و  بهداشت  اسبق  وزیر 
کامران  داد.  خبر  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  در  شرکت 
با  گفتگو  در  درمان  و  بهداشت  اسبق  وزیر  لنکرانی،  باقری 
باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برنامه ای برای شرکت در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی ندارم، اظهار کرد: خودم قصد 
از  شیراز،  در  حضورم  به  توجه  با  و  ندارم  را  انتخابات  در  شرکت 

برنامه تهران اطالعی ندارم.

 ادعای سفر مسئوالن ایرانی به مصر
یک رسانه عربی با اشاره به اینکه مصر اخیرا کانال ارتباطی 
با ایران ایجاد کرده است مدعی شد که برخی مسئوالن ایرانی 
اخیرا به قاهره سفر داشته اند و در رابطه با آخرین تحوالت منطقه 
نظر  تبادل  و  بندر فجیره بحث  و  دریای عمان  از جمله حوادث 
کردند.روزنامه العربی الجدید مدعی شد که برخی منابع مصری 
بلندپایه در گفت وگو با این روزنامه گفته اند که اخیرًا مسئوالن 
از  با تحوالت اخیر منطقه  ایرانی و مصری تماس هایی در رابطه 
جمله حمله به دو نفتکش در دریای عمان و ادعاهای عربستان 

و امارات مبنی بر دست داشتن تهران در این حمله داشته اند.
تهران  با  ارتباطی  کانال  اخیرًا  قاهره  شدند:  مدعی  منابع  این 
ایجاد کرده است و برخی مسئوالن ایرانی هفته گذشته به پایتخت 
سازمان  برجسته  مسئوالن  با  گفت وگوهایی  و  اند  کرده  سفر  مصر 

اطالعات مصر در رابطه با اوضاع منطقه از جمله حمله به دو نفتکش 
در دریای عمان، حمله به کشتی های سعودی در آب های امارات، 
وضعیت غزه و یمن و همچنین حمالت اخیر انصارالله یمن به ابها و 
نجران عربستان داشته اند.این منابع مصری اعالم کردند که دولت 
نفتکش در دریای عمان  به دو  تهران در حمله  مصر دست داشتن 
را بعید می داند اما همزمان تهران را از مسئولیت حمالت موشکی 

انصارالله به فرودگاه های عربستان معاف نمی کند.

 سوال دو نماینده از وزیر دادگستری درباره یک 
قتل

قتل  درباره  دادگستری  وزیر  از  تهران  نماینده  دو 
حضرتی  کردند.الیاس  سوال  فشافویه  زندان  در  شیرمحمدعلی 
با اعالم این خبر به ایسنا گفت: آقای مطهری و بنده سوالی را 
وزیر دادگستری در خصوص قتل علیرضا شیرمحمدعلی دز  از 
زندان فشافویه مطرح کردیم.به گفته وی، این سوال تقدیم هیات 
کمیسیون  به  نامه  آیین  اساس  بر  و  است  شده  مجلس  رییسه 

مربوطه ارجاع خواهد شد.

 واکنش معاون نیروی زمینی سپاه به حضور 
ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس »هیچ« 
مسلح  نیروهای  چراکه  نمی شود  محسوب  ایران  برای  تهدیدی 
در اوج اقتدار و آمادگی هستند.سردار علی اکبر پورجمشیدیان 
در پاسخ به این سؤال که "آیا حضور ناوهای آمریکایی در خلیج 
داشت:  اظهار  می شود؟"  محسوب  تهدید  ایران  برای  فارس 
نیروهای مسلح در همه مرزهای کشور از جمله مرزهای دریایی 
نیروی  هماهنگ کننده  هستند.معاون  آمادگی  و  اقتدار  اوج  در 
تردد  و  حضور  افزود:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  زمینی 
نیروهای مسلح خارجی، ناوها و ناوچه های آمریکایی در منطقه، 
محسوب  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  برای  تهدیدی  هیچ 
کامل هستند.وی  آمادگی  در  ایرانی  نیروهای  نمی شود، چراکه 
تصریح کرد: گرچه ناوهای آمریکایی در منطقه حضور دارند اما 
هیچ  که  باالست  به حدی  کشور  مسلح  نیروهای  آمادگی  سطح 
و  آبی  مرزهای  به  کجی  نگاه  نمی تواند  بیگانه  خارجی  نیروی 

خشکی ایران داشته باشد.

 مزاح الریجانی با نماینده شاعر
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده ای در رابطه با افزایش 
قوانین  همه  ندارد،  پشتی  در  مجلس  گفت:  کارکنان،  حقوق 
مسلم و شفاف است. آنچه مجلس تصویب کرد این بود که برای 
حقوق کارکنان ۴00 تومان قطعی اضافه می شود و مابقی هم با 

ضریب است و این مصوب مجلس است و باید پیگیری کنیم.در 
بیان تذکرهای شفاهی کاظم دلخوش آخرین نماینده ای  ادامه 
این قید که فرصت کوتاه است،  روشن شد.  با  بود که تریبونش 
دلخوش در واکنش به تأکید بر کوتاه بودن زمان به طنز گفت: 
نوبت به ما که رسید وقت کوتاه شد.علی الریجانی نیز همچون 
لحنی  با  میکند  صحبت هایش  چاشنی  را  شعر  که  دلخوش 
شاعرانه و طنز پاسخ داد: نوبت به شما که رسید دلخوش تپید.

ارادت خود  نیز  تا دلخوش  این جمله رئیس مجلس موجب شد 
را به شکل خاصی به رئیس مجلس نشان دهد و بگوید: ما مرید 

شما هستیم بفرمایید اصال صحبت هم نمی کنیم.
 

 وظیفه مهم کمیسیون ویژه مجلس خبرگان
خوزستان  استان  مردم  نماینده  حیدری  محسن  آیت الله 
اظهار  ایرناپالس  به  باره  این  در  رهبری،  خبرگان  مجلس  در 
در  که  است  افرادی  شناسایی  ویژه  کمیسیون  وظیفه  می کند: 
معرض شرایط رهبری برای آینده هستند. یعنی این کمیسیون 
عنوان  به  دارد  امکان  و  هستند  حیات  قید  در  االن  که  کسانی 
گزینه مطرح شوند شناسایی می کند.به گفته این عضو مجلس 
آینده  رهبری  گزینه های  لیست  در  که  افرادی  رهبری  خبرگان 
نظام قرار می گیرند، دائم از سوی کمیسیون ویژه رصد می شوند 
و موضع گیری ها و عملکرد های آنان در پرونده ای ثبت می شود تا 
کمیسیون ویژه در روز مبادا اطالعات خود را مطرح کند تا مجلس 
بودن  محرمانه  بر  تاکید  با  حیدری  کند.  تصمیم گیری  خبرگان 
مجلس  رئیس  مورد  این  در  می گوید:  ویژه  کمیسیون  اعضای 
خبرگان رهبری هم مانند بقیه اعضای خبرگان است و حق سوال 
پرسیدن ندارد. یعنی اعضای کمیسیون ویژه حتی حق افشای 
اطالعات خود را به رئیس مجلس خبرگان هم ندارند. تنها کسی 
که می تواند اطالع داشته باشد و از آن ها سوال کند خود رهبری 
رهبری  با  اختیارش  مساله  این  می دهد:  توضیح  هستند.او 
است. ایشان می تواند از نام افرادی که در لیست کمیسیون ویژه 
سوال  می توانند  دانستند  الزم  اگر  شوند.  مطلع  گرفته اند  قرار 
الزم  ویژه  کمیسیون  بر  نپرسیدند  و  ندانستند  الزم  اگر  و  کنند 

نیست اطالعات خود را برای ایشان افشا کند.
 

 توصیه شهاب الدین صدر به اصولگرایان
اصولگرایان  می گوید:  عدالت  و  رفاه  پیشرفت،  جبهه  رئیس 
را  همدیگر  سلیقه های  باید  برسند  پیروزی  به  می خواهند  اگر 
متشتت  اگر  وگرنه  بگذارند  کنار  را  تنگ نظری ها  و  کنند  تحمل 
باشند نتیجه انتخابات را دوباره واگذار می کنند. هنوز چتر جمنا، 
شورای وحدت و هیچ گروه دیگری نتوانسته همه اصولگرایان را 
زیر سایه خود بگیرد. رایزنی ها در حال انجام است، اما همزمان 
منبع:تابناک ساز های مخالفی هم به گوش می رسد.  
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