
نیم نگاهی به وضعیت مدعیان لیگ برتر در نقل و انتقاالت؛

تدبیر پدیده آسیایی
قهرمانی  با  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  دوره  هجدهمین 
پرسپولیس به پایان رسید. حاال همه تیم ها با ورود به بازار 
پوشش  را  ضعف شان  نقاط  تا  دارند  تالش  انتقاالت  و  نقل 
ایران  فوتبال  از  برای شروع فصل جدیدی  را  و خود  دهند 
آماده کنند. در این بین اما تیم های متمول و باالی جدول 

حضوری پررنگ تر از دیگر تیم ها در این بازار دارند....

رئیس کمیسیون عمران شورا از اجرای پروژه هایی در 
راستای توسعه متوازن مشهد در سال جاری خبرداد:

توسعه متوازن
 در حاشیه

از  یکی  سوی  از  شده  مطرح  دادخواست  موجب  به 
شهروندان مبنی بر ابطال یکی از مصوبات شورای شهر مشهد 
در خصوص »اصالح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربریهای 

مختلف« به دلیل غیز قانونی بودن آن...

بنیادی در رابطه با قانون رسیدگی به دارایی های 
مقامات و مسئوالن تاکید کرد

محرمانه نداریم

 خانه تکواندوی گناباد 
به بهره برداری رسید

 انتقاد نماینده مجلس از وضعیت
 حوزه فرهنگ حوزه ایثار  و شهادت

این کاشته های ماست
 که امروز  درو می کنیم

گزارش ویژه 7

گفت و گوی ویژه 6
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7

در این شماره می خوانیم

در صفحه 3 بخوانید

در دیدار استاندار خراسان رضوی 
با رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

آمادگی فعاالن اقتصادی خارجی
 برای سرمایه گذاری در مشهد

یکشنبه 26  خرداد  1398 /0 12  شوال 1440 / سال سوم  
شماره477 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

همزمانی مشکوک برای چندمین بار 
این عجیب نیست که همواره در موقعیت های حساس ایران به اقدام تروریستی و خرابکارانه متهم می شود؟

صبح امروز بررسی می کند:

جشن های نوظهور
 میوه تنش های اجتماعی

بروز  شاهد  اخیر  سال  چند  طی  و  امروزه 
هستیم  نو  سبک  به  جشن هایی  ظهور  و 
متوسط  قشر  بین  در  بیشتر  که  جشن هایی 
این  با  مراسماتی  چنین  و  داشته  رواج  جامعه 
دیده  غربی  کشور  هیچ  در  غلظت  و  شدت 
و  "طالق  جشن  شوک  از  نمی شود.هنوز 
پیام  که  نیامده  بیرون  متاهلی"  خداحافظ 
دعوتی برای جشن هایی با مضمون"خداحافظ 

پوشک"یا جشن "تاتی" برایمان ارسال شد.
طی چند ماهه اخیر اما یک جشن دیگری 
بین افراد جامعه و کاربران فضای مجازی شیوع 
پیدا کرده با عنوان جشن "تعیین جنسیت" که 
پدر و مادر بعد از انجام سونوگرافی اطرافیان را 
به  از تعیین جنسیت دلبندشان  و  دعوت کرده 

رقص و شادمانی می پردازند.
شادی  مراسم  و  جشن  برگزاری  واقع  در 
خیلی خوب بوده واز دیرباز مورد اقبال ایرانیان 
بسیار  فرهنگ  از  ایرانیان  که  آن جا  از  بوده 
برای  خاصی  اهمیت  و  هستند  برخوردار  غنی 
مختلف  مناسبات  برای  می شوند  قائل  شادی 
نیز به برگزاری جشن پرداخته تا عالوه بر ایجاد 

خاطراتی  نیز  آینده  نسل  برای  شاد  دورهمی 
دندونی«،  »آش  بگذارند.جشن  یادگار  به 
توسط  گذاری  نام  جشن  و  زایمان«  »حمام 
بزرگ ترهای فامیل سال های سال در جمع های 
است. داشته  رواج  ما  صمیمانه  و  خانوادگی 

جشن هایی  افزایش  و  الکچری  زندگی  شیوع 
مالی  بار  یه  فقط  و  ندارند  ضرورتی  هیچ  که 
اضافه بر خانوده ها است مسبب ایجاد تبعاتی 
اعضا  سایر  برای  اجتماعی  و  روانشناختی 
به  موضوع  اهمیت  به  توجه  است.با  اجتماع 
سراغ یکی از اعضای سازمان نظام روانشناسی 
بالینی ایران و APA آمریکا و روانشناس بالینی 
و زوج درمانگر رفته و در این خصوص با وی به 
گفت وگویی نشسته که اکنون به آن می پردازیم.
عضو سازمان نظام روانشناسی بالینی ایران 
و آمریکا می گوید: در شرایط کنونی جامعه که 
بسیاری از جوانان به علت چشم و هم چشمی و 
هزینه های باالی مراسم عروسی دچار مشکالت 
اولیه  امکانات  نبود  برای  گاها  و  هستند  جدید 

برگزاری مراسم ازدواج به تعویق می افتد.

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید
در صفحه  4  بخوانید

براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درارتفاع اصالحات 
 باطل شد
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بنیادی در رابطه با قانون رسیدگی به دارایی های مقامات 
و مسئوالن تاکید کرد
محرمانه نداریم

اقتصاد  سالم سازی  و  شفاف سازی  فراکسیون  عضو 
کرد:  عنوان  اسالمی،  شورای  مجلس  مالی  انضباط  و 
به  رسیدگی  قانون  اجرای  در  مسئوالن  دارایی های  اگر 
دارایی های مقامات و مسئوالن شفاف نباشد نمی تواند به 
هدف اصلی خود دست یابد. اجرای این قانون نیازی به 
مشوق ندارد. هر مسئولی که قانون را رعایت نکند باید 
شفاف سازی  فراکسیون  عضو  بنیادی  شود.بهروز  تنبیه 
شورای  مجلس  مالی  انضباط  و  اقتصاد  سالم سازی  و 
اسالمی با اشاره به ابالغ قانون رسیدگی به دارایی های 
مقامات و مسئوالن، گفت: محرمانه باقی ماندن اطالعات 
در این قانون از سوی مردم قابل قبول نخواهد بود.وی  
دارایی های  به  رسیدگی  قانون  اجرای  ابالغ  به  اشاره  با 
درباره  قضاییه  قوه  رئیس  سوی  از  مسئوالن  و  مقامات 
خصوص  به  جامعه  فضای  در  قانون  این  اجرای  تاثیر 
امروزه  همه  کرد:  اظهار  اقتصادی،  مفاسد  کاهش  در 
برداریم متاسفانه گاهی  به سوی شفاف سازی قدم  باید 
به  دست اندازی  و  اختالس  حوزه های  در  پرونده هایی 
ارکان  از  بخشی  گاهًا  که  می شود  تشکیل  بیت المال 
مدیریتی سطح باالی کشور در آن دخیل هستند. قطعًا 
این قانون و ابالغ آن کار مناسبی در ارتباط سازی با مردم، 
شفاف سازی و همچنین قدمی مثبت در جهت افزایش 
سرمایه اجتماعی برای حاکمیت خواهد بود.وی درباره 
توجه  با  اقدام  این  در  از مشارکت  اطالع رسانی  ضرورت 
به محرمانه بودن ثبت اطالعات در سامانه ثنا بیان کرد: 
قطعًا محرمانه باقی ماندن این موضوع از سوی مردم قابل 
قبول نخواهد بود. این موضوع باید به صورت شفاف بر 
باید  افراد  قانون  این  طبق  شود.  داده  قرار  سامانه  روی 
خانواده  دارایی  کلی  صورت  به  و  فرزندان  خود،  ثروت 
خود را اعالم کنند و به عقیده من این کار باید با شفافیت 
در  موضوع  این  که  کنیم  توجه  باید  البته  گیرد.  صورت 
سایر کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است، اگر قرار 
اختیار  در  به صورت محرمانه  اطالعات صرفًا  این  باشد 
نهادهای نظارتی باقی بماند باز هم اعتمادساز نخواهد 
در  نظارتی  نهادهای  این که  از  بعد  باید  مثال  برای  بود. 
یک مورد اموال را بررسی کردند اعالم کنند که افزایش 
جامعه  عرف  و  قوانین  طبق  مسئولی  درآمد  یا  ثروت 
بوده است یا خیر.به گزارش ایسنا، این عضو فراکسیون 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس 
شفاف  موضوع  این  اگر  کرد:  عنوان  اسالمی،  شورای 
نباشد نمی تواند به هدف اصلی خود دست یابد. اجرای 
این قانون نیازی به مشوق ندارد. هر مسئولی که قانون 
را رعایت نکند باید تنبیه شود. البته انتشار اسامی افراد 
کفایت می کند. برای مثال اگر فردی قانون را رعایت نکرد 

نام او باید منتشر شود تا خود جامعه قضاوت کند.

مجلس بان

موج ایران هراسی واشنگتن در رابطه با آتش سوزی در 
دو نفتکش در دریای عمان به کانون تحرکات دیپلماتیک 
آمریکا علیه ایران در چند روز گذشته بدل شده است، به 
گونه ای که حتی شاهد برگزاری نشست اضطراری شورای 
خاصی  نتیجه  بدون  البته  که  بودیم  باره  این  در  امنیت 
این  پشت  سناریوهای  یا  سناریو  واقع  به  اما  یافت.  پایان 
اتهام پراکنی علیه جمهوری اسالمی ایران پیرامون تالش 
سال  دو  در  چیست؟  فارس  خلیج  در  ناامنی  ایجاد  برای 
اخیر، همواره شاهد جوسازی ها و اتهامات بسیاری علیه 
کشورمان به ویژه در دوره ها و موقعیت های حساس بوده 
رتبه کشورمان  عالی  مقامات  از  یکی  که  مواقعی  در  ایم. 
به  خارجی  رتبه  عالی  مقام  یک  یا  و  آغاز  را  مهمی  سفر 
از  ایران  علیه  اتهاماتی  و  ایران سفر می کند، جوسازی ها 
سوی یک جریان رسانه ای خاص آغاز می شود. در همین 
راستا، تیر ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر حسن 
سوییس،  و  اتریش  به  کشورمان  جمهور  رئیس  روحانی، 
به  ایرانی  دیپلمات  یک  شدند،  مدعی  غربی  های  رسانه 
در  منافقین،  سالیانه  نشست  به  حمله  برای  تالش  اتهام 
در  موقع محمد جواد ظریف  بازداشت شد. همان  آلمان 
توییتر نوشته بود: چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع 
و  افشا  ایرانی  اروپا یک عملیات  به  رئیس جمهوری  سفر 
و  خشونت  هرگونه  ایران  شوند.  می  دستگیر  آن  عوامل 
ترور را در هر مکانی محکوم می کند و آماده همکاری با 
همه مقام های ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات 
سوی  از  باشد.  می  است،  غلط  نشانی  دادن  برای  پلید 
مالی  مکانیزم  بود  قرار  که  زمانی  گذشته،  سال  دیگر، 
رئیس  شود،  ارائه  ایران  با  اقتصادی  همکاری  برای  اروپا 

نروژی  یک  بود  شده  مدعی  دانمارک  اطالعاتی  دستگاه 
ایران  اطالعاتی  نهاد  یک  به  کمک  به  اتهام  ایرانی تبار 
گروه  دانمارک  شاخه  رهبر  ترور  برای  تالش  به منظور 
تروریستی االحوازیه بازداشت شد. جالب است که قبل از 
این بازداشت ها و اتهامات، مقامات آمریکایی در خصوص 
بودند.  داده  هشدار  اروپا«  در  ایران  تروریستی  »اقدامات 
جایی  بودیم؛  شاهد  پنجشنبه  را  ها  فضاسازی  این  اوج 
ایران،  آبه نخست وزیر ژاپن به  با سفر شینزو  که همزمان 
ایران  آبهای  و در مجاورت  به دو نفتکش در خلیج فارس 
حمالتی صورت گرفت و بالفاصله آمریکایی ها بدون ارائه 
به دست داشتن در  را  ایران  و مدارکی  هیچ گونه شواهد 
اشاره  بدون  آمریکا  خارجه  وزیر  کردند.  متهم  حادثه  این 
به جزئیاتی در مورد این حمالت مدعی شد، »با توجه به 
اطالعات به دست آمده در مورد نوع سالح به کار رفته در 
که  آمده  دست  به  نتیجه  این  عملیات  پیچیدگی  و  حمله 
این اقدام کار ایران بوده است.« مایک پمپئو همچنین با 
اقدامات  از سلسله  بخشی  حمالت  این  که  این  به  اشاره 
تاکید  است،  بوده  منطقه  ساختن«  »بی ثبات  برای  ایران 
متحد  ملل  سازمان  در  کشورش  نماینده  از  که  کرد 
کند.  مطرح  امنیت  شورای  در  را  مورد  این  تا  می خواهد 
به طور کلی، آمریکا و متحدان منطقه ایش از جمله رژیم 
صهیونیستی و عربستان پس از خروج واشنگتن از برجام 
از هیچ تالشی برای فشار بر ایران فروگذار نکرده اند و این 
بر  آمریکا  تقریبا در راستای همان »فشار حداکثری«  هم 
ایران بوده است. سیاست فشار حداکثری آمریکا سه پایه 

اساسی داشت؛
تحریم: عالوه بر بازگرداندن تحریم هایی که به موجب 
برجام لغو شده بود، آمریکایی ها در راستای سیاست فشار 
کرده  اعمال  ایران  علیه  بیشتری  های  تحریم  حداکثری 
آخرین  از  کشور  پتروشیمی  صنعت  و  فلزات  تحریم  اند. 

تحریم هایی بود که علیه ایران اجرایی شد.

تهدید: تهدید واشنگتن و متحدانش در چند ماه اخیر، 
به شکل بی سابقه ای گسترش یافته است، به گونه ای که 
به سطحی رسیده است که  آمریکا، تنش ها  تهدیدات  با 
چندین کشور تالش های جدی برای کاهش تنش میان 
به منطقه،  ناوهای جنگی  اعزام  اند.  آغاز کرده  دو کشور 
افکن های بی-52  بمب  و  پاتریوت  استقرار سامانه های 
از  بخشی  کشورمان  علیه  تهاجمی  اظهارات  همچنین  و 
رویکرد تهدیدمحور آمریکا در برابر ایران در ماه های اخیر 

بوده است.
سوم  ضلع  ایران،  تهدید  و  تحریم  با  همزمان  اتهام: 
یعنی اتهام نیز فعال بوده است. اتهام به ایران در فرانسه، 
به  حمله  در  ایران  به  اتهام  دانمارک،  در  ایران  به  اتهام 
کنسولگری آمریکا در عراق، اتهام به دست داشتن ایران 
اکنون  و  فجیره  بندر  در  ها  کشتی  به  حمله  ماجرای  در 
پنجشنبه  روز  حمالت  در  ایران  سمت  به  اتهام  انگشت 
ترین  مهم  جمله  از  فارس،  خلیج  در  نفتکش  دو  به 
اتهامات ماه های اخیر علیه ایران بوده اند. بر پایه همین 
پاسداران  سپاه  سابقه،  بی  اقدامی  در  آمریکا  اتهامات، 
تروریستی  های  گروه  لیست  در  را  اسالمی  انقالب 

خارجی قرار داد. 
با توجه به اینکه واشنگتن در زمینه سیاسی و حقوقی و 
حتی اقتصادی، به اهداف خود علیه ایران نرسیده است، 
ایران  بر  از راهکاری جایگزین برای فشار  در پی استفاده 
به  هم  آمریکا  دیگر  متحدان  که  است  آتشی  این  و  است 
آن می دمند، به همین دلیل ابتدا از پروژه اول در موضوع 
و  خاشقجی  موضوع  طرح  با  اما  شد.  استفاده  فرانسه 
انسانی،  و ضد  تروریستی  اخبار  به صدر  سعود عربستان 
این پرونده به حاشیه رفت. با کاسته شدن از حجم اخبار 
مربوط به خاشقجی، با طرح پروژه دوم در دانمارک تالش 
به فضای ضدایرانی در زمینه  تازه ای  بود که جان  این  بر 
اتهامات تروریستی در اروپا دمیده شود. اکنون نیز ماجرا 

را وارد سطح گسترده تری کرده و اتهام به ایران در حمله 
این  اند. چه کسانی پشت  به نفتکش ها را پیش کشیده 
اتهامات و فضاسازی ها علیه ایران هستند؟ چه اهدافی 
بر  اتهاماتی که هیچ گاه مدرکی دال  را دنبال می کنند؟ 
نرفته  ای  رسانه  از جوسازی  فراتر  و  نشده  پیدا  آنها  تایید 

است. 
سناریویی  وجود  می رسد،  نظر  به  واضح  که  چیزی 
ناامنی  ایجاد  با  منطقه  در  جنگ  آتش  برافروختن  برای 
است.  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  در  انرژی  مسیر  برای 
شاید اشاره به توئیت یک کاربر آمریکایی به نام »جاستین 
هالپرن« در این راستا بی مناسبت نباشد. وی در واکنش 
به ادعاهای دست داشتن ایرانی ها در انفجار دو نفتکش 
یو اس اس  کشتی  در  »پدرم  نوشت:  عمان  دریای  در 
بود.  شد،  ویتنام  جنگ  آغازگر  آن  به  حمله  که  مدوکس 

خلیج  در  چرا  نمی دانستیم  ما  از  یک  هیچ  می گفت: 
میز صبحانه  افسران سر  از  یکی  اینکه  تا  تانکین هستیم 
بتوانند  و  شویم  منفجر  تا  اینجا  فرستاده اند  را  ما  گفت: 
جنگی که واقعا دنبال شروع آن هستند را آغاز کنند«. در 
چنین شرایط حساسی باید دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران بیش از پیش فعال شود و اتفاقا روی پیشنهاد درست 
ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  جای  به  و 
که  همسایگان  میان  تجاوز  عدم  پیمان  انعقاد  بر  مبنی 
مانند  دنیا  های  قدرت  و  جهان  کشورهای  اکثر  سوی  از 
مانور  گرفت،  قرار  حمایت  مورد  شدت  به  چین  و  روسیه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  بپذیریم  باید  داد.  جدی 
عین حالی که از قدرت بازدارنده نظامی جدی در منطقه 
برخوردار است، از هرگونه تحرک دیپلماتیک برای افزایش 

امنیت و ثبات در منطقه استقبال می کند. 

همزمانی مشکوک برای چندمین بار 
این عجیب نیست که همواره در موقعیت های حساس ایران به اقدام تروریستی و خرابکارانه متهم می شود؟

512/1هیات 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

قانون  موضوع  اول  هیات   139760306012003624 و   139760306012003623 شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر 
به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد خلیلی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1186 صادره 
ازکاشمر در ششدانگ دو باب ساختمان به مساحت 289مترمربع و 280/20 مترمربع از پالک 5230 فرعی 
از3026- اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس حاشیه میدان بهورز خریداری از مالک رسمی آقای 
فاصله  به  نوبت  مراتب دردو  به منظوراطالع عموم  لذا  مالکیت مشاعی متقاضی متقاضیان محرزگردیده است 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
ازاخذ رسید، ظرف  تسلیم وپس  اداره  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انتشارنوبت  تاریخ   . مالکیت صادرخواهد شد  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت 

اول:1398/3/11 ، نوبت دوم:1398/3/26 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

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

512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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  هیات   1397603060221000458 شماره  برابررای 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بردسکن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
متقاضی خانم سکینه مسرور فرزند قربان بشماره شناسنامه 357 و کد ملی 0792720679 صادره از ششتمد 
 145/06 مساحت  به  فرعی   4132 پالک  از  قسمتی  مترمربع   191/84 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در 
مالکیت  از  مربع  متر   46/78 مساحت  به  فرعی   2027 پالک  و  بیانی  غالمرضا  رسمی  مالکیت  از  مترمربع 
به  لذا  ورثه عبدالرضا مشیری واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوضه ثبت ملک بردسکن محرزگردیده است 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است درصورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/26، نوبت دوم: 98/4/10

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

)512/3(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1271(
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد  سند رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور  
مستقر در واحد  ثبتی  نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  آنان محرز و رای الزم  صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور 
بخش 2 پالک 234 اصلی 1(738 فرعی آقای کیوان حسن پور نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 111/60 متر مربع واقع در اراضی حدیره خریداری از مالک رسمی آقای حسین مهربانی برابر رای 
شماره 139860306005001055 بخش 12 پالک 10 اصلی 2(72 فرعی آقای جالل عمارلو نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175/60 متر مربع واقع در اراضی گذر جهان آباد خریداری از مالک 
رای شماره 139860306005001269 بخش 12 پالک 13 اصلی  برابر  آقای محمد تشدیدی   رسمی 
3(43 فرعی آقای محمد حسن کریمی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 81/76 متر مربع 
واقع در اراضی گذرشوری خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی قلعه نوی فرزند علی برابر رای شماره 
139860306005001270 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در  این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می 

نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/26   
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

*****************************************************
512/6 مفقودی

برگ سبز خودرو وانت سیستم پیکان تیپ 1600 مدل 1383 به شماره پالک 971 ن92 ایران 32 شماره 
موتور 11283015287 و شماره شاسی 83900419 روح اله علیزاده قلعه نی مفقود گردیده و از درجه اعتباط 

ساقط می باشد. 
تربت حیدریه

)512/4(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1305(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی نظر به دستور مواد 1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مصوب 1390/09/20 
ثبتی  نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات  امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور  مستقر در واحد  
به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک  و رای الزم  صادر گردیده است جهت اطالع عموم  آنان محرز  و بالمعارض   مالکانه 
به ششدانگ  آقای شایان گلشنیان نسبت  فرعی  نیشابور بخش 2 پالک 238 اصلی 497  ثبتی  واقع در حوزه  متقاضیان 
یکباب ساختمان به مساحت 163/45 متر مربع واقع در اراضی سروستان خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر 
رای شماره 139860306005000871 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در  این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده 
واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را بصورت اختصاصی منتشر می نماید.
 تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/26   

علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
*******************************************************
512/5 اصالحیه

رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  آگهی  پیرو 
و   1398/3/7 رضوی  خراسان  روز  صبح  روزنامه  در  شده  منتشر   1398/1/24 مورخ   139860306013000115
از 3- اصلی  فرعی  از پالک 1201  مترمربع  به مساحت 214/22  منزل  یکباب  متقاضی در ششدانگ  نام   1398/3/22

اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد: آقای حبیب عصاری شهری فرزند حسین صحیح می باشد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد – محمدرضا اجتهادی

مفقودی

سند کمپانی خودرو  سواری پژو 405 مدل 1389 به شماره پالک 853 ص 86 ایران 32  شماره 
موتور 12489115808 و شماره شاسیNAAM11CAXAE 025046 به نام مصطفی سلطانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

انتصاب فرماندار مشهد دغدغه  جریانات حامی دولت 
جبهه  هماهنگی  شورای  سیاسی  کمیته  رئیس 
جریانات  گفت:  رضوی  خراسان  در  اصالحات 
فرماندار  انتصاب  به  نسبت  استان  در  دولت  حامی 
عنوان  به  فرماندار  نقش  هستند،  دغدغه مند  مشهد 
نماینده عالی دولت در شهر مشهد و هماهنگ کننده 

دستگاه های اجرایی حایز اهمیت است. 
خصوص  در  غفوری  قاسم  ایسنا،  گزارش  به 
شرایط  در  کرد:  اظهار  استان،  در  اخیر  انتصابات 
کنونی بدون احصاء نظرات و دیدگاه های مردم، احزاب 

از  دولت  این  انتخاب  برای  که  مردمی  تشکل های  و 
اهداف  نمی توان  مایه گذاشتند،  آبروی خود  و  اعتبار 
عمومی  اعتماد  و  ساخت  محقق  را  دولت  شعارهای  و 

را بازسازی نمود.
وی افزود: یکی از مهمترین انتقاداتی که از سوی 
نخبگان، نسل جوان، کنشگران و احزاب مطرح بوده، 
غیر  مدیران  است.  استان  مدیران  انتصاب  موضوع 
بومی و غیر همراه با دولت به دلیل عدم آشنایی کافی 
استان  در  موجود  وچالش های  مشکالت  مصائب،  با 

نمی توانند اهداف دولت را محقق سازند.
دولت  وعده های  اساس  بر  اینکه  بیان  با  غفوری 
باشند،  منطقه  متخصصان  از  و  بومی  باید  مدیران 
ناتوانی  بیانگر  انتصابات  برخی  عمل  در  کرد:  عنوان 
دولت در تحقق وعده ها و شعارهایش است، رکن رکین 
و عنصر اساسی توسعه، بهره مندی از سرمایه انسانی 
متخصص، بومی و مدیران منطقه ای آگاه به مشکالت 
است.این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: در شرایط 
از  سیاسی  جریانات  و  احزاب  اقتصادی،  نابسامان 

استان  در  دولت  عالی  نماینده  برنامه های  و  اهداف 
حمایت می کنند اما این حمایت به این معنا نیست که 
و  نظر  نه در عالم  زیرا  بمانیم  از حوزه های دیگر غافل 
نه به طور عملی عرصه مختلف فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی قابل تفکیک نیست، بنابراین انتظار می رود 
نظرات و دیدگاه های تشکل ها و احزاب به عنوان حلقه 
بهره برداری  مورد  و  احصا  و حکومت  مردم  بین  واسط 

قرار گیرد.
جبهه  هماهنگی  شورای  سیاسی  کمیته  رئیس 

کرد:  بیان  رضوی   خراسان  استان  اصالحات 
فرماندار  انتصاب  به  نسبت  دولت  حامی  جریانات 
عنوان  به  فرماندار  نقش  هستند.  دغدغه مند  مشهد 
نماینده عالی دولت در شهر مشهد و هماهنگ کننده 
امیدوارم  است.  اهمیت  حایز  اجرایی  دستگاه های 
مشهد  فرماندار  انتصاب  در  استاندارمحترم  و  وزیر 
مهمتر  همه  از  و  توانمندی  تجربه،  چون  ویژگی هایی 
بومی  و  به سیاست های دولت  بودن  باورمند  و  اعتقاد 

بودن را مدنظر قرار دهند.
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رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: بسیاری از 
در  برای سرمایه گذاری  اقتصادی خارجی  فعاالن 
مشهد آمادگی دارند و باید از این ظرفیت در جهت 

تکمیل طرح های نیمه تمام استفاده کرد.
استاندار  با  مشترک  نشست  در  الریجانی  علی 
دفتر  محل  در  که  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و 
افزود:  ریاست مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
قبال  در  خارجی  اتباع  به  اقامت  اعطای  موضوع 
سپرده گذاری ارزی در ایران را در جلسه سران قوا 

مطرح و بررسی خواهیم کرد.
آقای  اینکه  از  خوشحالم  کرد:  اظهار  الریجانی 
و  بوده  خراسان رضوی  مسائل  پیگیر  رزم حسینی 
انجام  تغییر شرایط استان  با هدف  کارهای خوبی 

گرفته است.
استانداری  رزم حسینی  آقای  افزود:  وی 
در  بسیار  تحوالت  منشاء  قطعًا  و  است  خوش فکر 

استان خواهد شد.
پیشنهادهای  به  اشاره  با  مقننه  قوه  رئیس 
مطرح شده از سوی مدیران استانی در حوزه های 
مختلف تصریح کرد: راه اندازی خط انتقال سوخت 
پیشنهاد  همسایه  کشورهای  به  خراسان رضوی  از 
نفت  وزیر  به  بیشتر  بررسی  برای  و  است  خوبی 

ارجاع خواهم داد.
و  تولید  زمینه  ایجاد  زمینه  اینکه در  بیام  با  وی 
صادرات سوخت حاصل از میعانات گازی در استان 
ذخیره  کرد:  اظهار  شد،  مطرح  خوبی  پیشنهاد 
کشور  جنوب  در  گازی  میعانات  نظر  از  مناسبی 
استان ها  دیگر  نیاز  تأمین  با  می توان  و  دارد  وجود 

از  سوخت  صادرات  و  تولید  زمینه  محل،  این  از 
میعانات گازی منطقه خانگیران را فراهم کرد.

از  دالر  میلیون   300 امسال  اینکه  بیان  با  وی 
طرح های  اجرای  برای  ملی  توسعه  صندوق  محل 
است،  شده  بینی  پیش  آبخیزداری  و  نوین  آبیاری 
پیگیری  کشاورزی  جهاد  وزارت  طریق  از  گفت: 
خواهیم کرد تا عالوه بر سهم خراسان رضوی از این 
تخصیص  استان  این  برای  بیشتری  اعتبار  محل، 
طرح های  خیران،  با  مشارکت  قالب  در  و  یابد 
خوبی در این حوزه اجرا شود.وی خاطرنشان کرد: 

اختیارات  از  مورد  چند  تا  کرد  خواهیم  پیگیری 
تفویض  استان  به  اجرایی  دستگاه های  و  وزیران 

شود.
نشست،  این  در  هم  رضوی  خراسان  استاندار 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  از  تشکر  با 
پیرو  گفت:  جلسه  برگزاری  جهت  وقت  اختصاص 
تاکیدات جنابعالی در خصوص استفاده از ظرفیت 
سرمایه گذاران افغانستانی، جلسه ای با 100 نفر از 

تجار این کشور برگزار شد.
ارائه  پیگیر  افزود:  رزم حسینی  علی رضا 

اقتصادی  فعاالن  به  گذاری  سرمایه  بسته های 
کشورهای منطقه هستیم.

وی در حاشیه این دیدار گفت: با دستگاه قضا 
هماهنگ کردیم تا برخی پروژه های سرمایه گذاری 

که تعطیل شده مجددًا آغاز به کار کنند.
پروژه  تعطیلی  خصوص  در  حسینی  رزم 
گردشگری طرق، اظهار کرد: زمانی که این اتفاق 
مذاکره  دادگستری  ریاست  و  دادستان  با  داد،  رخ 
تا  دادند  دستور  لحظه  همان  که  داشتم  حضوری 

رفع توقیف شود و اکنون پروژه در حال اجرا است.
با دادستانی توافق کردیم که  وی بیان کرد: ما 
هیچ پروژه ای در سطح استان تعطیل نشود و قبل 
از تعطیلی با مسئول استان مذاکره و صحبت کنند 
تا پشتیبانی از سرمایه گذاری استمرار داشته باشد، 
با  کردند،  استقبال  موضوع  این  از  نیز  دادستانی 
با دستگاه قضایی حجم سرمایه گذاری  توافق  این 

استان افزایش می یابد.
را  باید قانون  افزود: سرمایه گذاران  رزم حسینی 
رعایت کنند و نباید مواردی که قانون تکلیف کرده 
را نقض نمایند. ما کمک و حمایت می کنیم، خود 
شود.  انجام  قانونی  کار  تا  کنند  مراجعه  نیز  آن ها 

امیدواریم این پروژه به سرعت پیش رود.
استاندار خراسان رضوی گفت: توافق کردیم تا 
پروژه ها که در گذشته تعطیل شده، مجدد  برخی 
حضور  سرمایه گذاران  برخی  کنند.  کار  به  شروع 
یافتند، پیگیری کردند و با آن ها جلسه داشتیم. با 
دستگاه قضا هماهنگ کردیم تا پروژه ها مجدد آغاز 

به کار کنند.

در دیدار استاندار خراسان رضوی با رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

آمادگی فعاالن اقتصادی خارجی برای سرمایه گذاری در مشهد
مجلس بان

معاون استاندار خراسان رضوی:
هزینه ارزی تنها مشکل تجار در نمایشگاههای 

خارجی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: با وجود تحریم های ظالمانه، شرایط برای 
حضور فعاالن اقتصادی ایرانی به ویژه خراسان رضوی در 
نمایشگاه های خارج از کشور فراهم است و جز هزینه های 
نیست.علی  مسیر  این  در  دیگری  مانع  آن،  ارزی  باالی 
رسولیان افزود: نوسان قیمت ارز و افزایش آن طی سال 
گذشته بر نحوه برگزاری نمایشگاه های ایران در خارج از 
نمایشگاه های خارجی  در  زیرا حضور  بود  اثرگذار  کشور 
مهم  واین  است  ارزی  صورت  به  مبالغ  پرداخت  مستلزم 
هزینه ها را برای تجار و فعاالن اقتصادی افزایش داد.وی 
اضافه کرد: هر سال در قانون بودجه، اعتباراتی برای تأمین 
حمایت  و  خارجی  نمایشگاه های  در  حضور  هزینه های 
از فعاالن اقتصادی در این عرصه پیش بینی می شود اما 
یا تخصیص این اعتبارات به کندی صورت می گیرد یا به 
رغبتی  کم  موجب  مساله  این  و  نمی شود  پرداخت  کلی 
نمایشگاه های خارجی  در  منظور شرکت  به  ایرانی  تجار 
است.معاون  دیگر  کشورهای  در  نمایشگاه  برگزاری  یا 
شرکتهای  حال  این  با  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
ایرانی به صورت انفرادی در نمایشگاه های کشورهای دیگر 
شرکت می کنند به عنوان مثال یکی از شرکتهای فعال در 
صنعت غذای خراسان رضوی چندی قبل در نمایشگاه 
ایتالیا شرکت کرد و این رویداد فرصت های جدیدی برای 
دستی  صنایع  تولیدکنندگان  یا  نمود  فراهم  شرکت  این 
استان هفته گذشته در یکی از نمایشگاه های عرضه کاال 
در قطر حضور یافته بودند.رسولیان افزود: در مجموع با 
اینکه هزینه های ارزی حضور در نمایشگاه های خارجی 
یا برگزاری نمایشگاه اختصاصی کاال ایرانی در کشورهای 
ارز  نرخ  تفاوت  اما  داشت  توجهی  قابل  افزایش  دیگر 
نحوی  به  کرد  فراهم  ایران  برای  را  بیشتری  فرصت های 
آن  بودن  ارزان  دلیل  به  ایرانی  کاالی  رقابت  قدرت  که 
نسبت به کاالهای دیگر در این نمایشگاه ها افزایش یافت.

عرضه  برای  خوبی  فرصت  نمایشگاه،  کرد:  اضافه  وی 
محصوالت و کاالهای ایرانی است لذا اگر سازمان توسعه 
تجارت با اختصاص ارز دولتی به رویدادهای نمایشگاهی 
را  مهم  این  نمایشگاه های خارجی  در  فعال  و شرکتهای 
مورد حمایت قرار دهد و شرکت شهرکهای صنعتی استان 
با ابزاری که در اختیار دارد کمک مالی به فرآیند برگزاری 
موضوع  در  می تواند  رضوی  خراسان  کند  نمایشگاه ها 

نمایشگاه های خارجی حضور موثری داشته باشد.
او ادامه داد: شاید در شرایط کنونی برگزاری نمایشگاه 
اختصاصی کاالی جمهوری اسالمی در کشورهای دیگر 
در  اقتصادی  فعاالن  حضور  اما  باشد  دشوار  و  بر  هزینه 
نمایشگاه های خارجی و حمایت ارزی از آن ها می تواند 
بستر استفاده از فرصت بسیار خوب رویداد نمایشگاهی 

برای دستیابی به بازارهای جهانی را فراهم کند.

افزایش اختیارات استان ها در بودجه ۹۸ عملی نشده است
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس می گوید 
عملی   98 بودجه  در  استان ها  اختیارات  افزایش 
شورای  جلسه  در  باستانی،  سعید  است.  نشده 
توسعه و برنامه ریزی استان در دفتر استاندار، اظهار 
نیازمند  که  دارد  وجود  استان  در  زیادی  پول  کرد: 
برنامه ریزی منسجم است. دست ما در استان و کشور 
ورود  زمینه  این  در  چندان  نتوانستیم  و  است  بسته 
بگیریم. خدمت  به  کشور  توسعه  برای  و  کنیم  پیدا 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مثال  طور  به  دارد.  وجود  مصادیقی  زمینه  این  در 
بودجه هایی که در پروژه های عمرانی در استان داده 
زمینه  این  در  اجرایی  خأل  و  نیست  تناسب  به  شده 

وجود دارد. با بودجه های اندک دولتی نمی توان کار 
کرد. همچنین ما مشکل واگذاری پروژه ها را داریم.

باستانی در خصوص اعتبارات سفر رئیس جمهور 
رعایت  بودجه ای  عدالت  گفت:  رضوی،  خراسان  به 
کمی  رقم   97 سال  در  آن  تخصیص  میزان  و  نشده 
بوده که بر این اساس بسیاری از پروژه های دیگر نیز 
درگیر هستند.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به سیل فروردین و اردیبهشت 
ماه امسال در استان، عنوان کرد: خسارات ناشی از 
سیل در فروردین و بخشی نیز در اردیبهشت و خرداد 
رخ داد که به این دو ماه مبلغی تعلق نمی گیرد. این 
شده  کشاورزی  بخش  در  مردم  نارضایتی  موجب 

است  خصوص  این  در  ویژه  توجه  نیازمند  استان  که 
در  را  تخصیص  درصد   100 واژه  باید  دولت  هیأت  و 
ادامه  دهد.در  قرار  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  کنار 
فریمان  مردم  نماینده  هاشمی،  قاضی زاده  احسان 
که  بود  بنا  کرد:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
 98 سال  بودجه  خصوص  در  استان ها  اختیارات 
پروژه های  خصوص  در  نشد.  عملی  اما  یابد  افزایش 
سفر رئیس جمهور نیز پروژه های زیادی تعیین شد که 
اختصاص  نقل  و  در حوزه حمل  ریال هم  یک  حتی 
داده نشد. در 28 اسفند 10 تا 30 درصد تخصیص 
مصوبات سفر داده شد اما سهم خراسان رضوی صفر 
به طور کامل در  بود. سهم تسهیالت بخش اشتغال 

بخش ملی است و باید توزیع اعتبارات به طور کامل 
استانی باشد.وی با اشاره به اینکه دولت به پروژه های 
توجهی  است،  کلیدی  که  استان  ملی  و  فرااستانی 
قطار  شدن  برقی  مثال  طور  به  کرد:  تصریح  ندارد، 
خصوص  در  پروژه ها  مهم ترین  از  یکی  مشهد  تهران 
کاهش ترافیک است اما توجه دولت در حوزه ریل در 
محور شرق و خراسان فوق العاده ضعیف است. برای 
این طرح هزار میلیارد در بانک صنعت و معدن قرار 
گرفت اما طرف چینی کنار رفت و 200 میلیارد تومان 
هدر رفت. باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده 
می شد. تعلل در این پروژه در دو سال گذشته موجب 

شد که سرمایه بانک بدون تکلیف بماند.

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

يكشنبه ها : ساعت : 1830
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210
سه شنبه ها :ساعت:1240و  2125

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 بجز يكشنبه ها 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت : 
)2015

مشهد- نوشهر: شنبه ها1310 يكشنبه ها 
ودوشنبه ها و چهار شنبه ها  ساعت: 1430 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 و جمعه ها ساعت : 1320
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
 بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در مرز تایباد

 کشف شد
از  بیش  کشف  از  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرمانده 
و  مرزی  هنگ  مرزبانان  توسط  صنعتی  افیونی  مواد  کیلوگرم   20

مرزبانی درجه یک تایباد خبر داد.
مرزبانی  فرماندهی  رسانی  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
مرزبانی  فرمانده  نثار  جان  سردار  رضوی،  خراسان  استان 
استان خراسان رضوی در این خصوص بیان داشت: در راستای 
قاچاقچیان،  با  قاطع  برخورد  و  مخدر  مواد  ورود  از  جلوگیری 
عملیات  دو  طی  و  اطالعاتی  اشرافیت  با  استان  این  مرزبانان 

موفق شدند 22 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمایند.
در  تایباد  هنگ  مرزبانان  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
مسیرهای ورود احتمالی قاچاقچیان کمین نموده و نهایتاً با آنها 
طی دو عملیات جداگانه درگیر شده که قاچاقچیان تاب مقابله 

با مرزبانان را نداشته و به آن سوی مرز متواری شدند.
سردار "جان نثار" در ادامه تصریح کرد: مرزبانان در پاکسازی 
افیونی  500 گرم مواد  و  12 کیلو  محل های درگیری موفق شدند 
از نوع هروئین فشرده و 9 کیلو و 500 گرم مواد مخدر صنعتی از 

نوع شیشه را کشف کنند.
مرزبانان  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  استان  مرزبانی  فرمانده 
سرزمین خورشید با توکل بر پیشگاه الهی در راه مقابله با قاچاق 
و  نظم  تا  دارند  کوشش  روز  شبانه  در  جدی  طور  به  مخدر  مواد 
امنیت را در سطح جامعه برای مردم به ارمغان آورند و همچون 

گذشته سدی محکم در برابر نفوذ اینگونه دشمنان هستند.

دستگیری 13 نفر از اوباش مشهد
ناامنی  جمع آوری اطالعات میدانی نشان می داد که عامالن 
در منطقه که از توزیع کنندگان مواد مخدر هستند، تا به امروز دو 

مرتبه دیگر هم با درگیر شده اند.
به گزارش مشهد فوری، دو گروه از عامالن ناامنی و شرارت 

قرار  تعقیب  تحت  قضایی  دستور  با  آنکه  از  پس  چمن  بولوار  در 
پشت  و  زمینگیر  مشهد  پلیسی  عملیات  یک  در  گرفتند، 

میله های زندان آرام گرفتند.

 گالیه مردمی و واکنش سریع انتظامی
بولوار چمن در تماس  از ساکنان  اواخر هفته گذشته تعدادی 
در  اوباش  از  گروه  دو  بین  شدید  درگیری  اعالم  ضمن  پلیس  با 
سابقه  که  مذکور  افراد  هنجارشکنانه  رفتار  به  نسبت  منطقه، 
مخدر  مواد  فروش  سرقت،  سرد،  سالح  با  جمعی  دسته  نزاع 
رو  همین  از  و  گالیه مند  داشتند  متعددی  زورگیری های  و 

درخواست برخورد قاطعانه با این افراد شرور را مطرح کردند.
سرهنگ  به  سرعت  به  موضوع  واقعه  این  اعالم  با  همزمان 
پی  در  و  شد  داده  اطالع  مشهد  انتظامی  فرمانده  بیگی،  آقا 
کالنتری  مأموران  از  و  صادر  زمینه  این  در  ویژه ای  دستورات  آن 
مصلی خواسته شد تا هرچه سریع تر به محل اعالم جرم اعزام 
و ضمن بررسی ماجرا، اقدامات پلیسی مورد نیاز را انجام دهند.

آن ها  محدوده  در  جرم  که  کالنتری  تجسس  تیم  بعد  اندکی 
به وقوع پیوسته بود در منطقه حاضر و طبق بررسی آثار و اخذ 
توضیح شاهدان ماجرا، به این جمع بندی رسیدند که لحظاتی 
پیش از حضور آن ها در بولوار چمن دو گروه از افراد شرور منطقه 
به جان هم افتاده و پس از ایجاد رعب و وحشت و راهبندان در 
منطقه، حدود 6 نفر از طرفین نزاع با ضربه سالح سرد بشدت 

مجروح شده اند.
می داد  نشان  میدانی  اطالعات  جمع آوری  دیگر  سوی  از 
مخدر  مواد  توزیع کنندگان  از  که  منطقه  در  ناامنی  عامالن  که 

هستند، تا به امروز دو مرتبه دیگر هم با درگیر شده اند.

13 شرور کت بسته تحویل دادسرا شدند
افراد  بین  مجدد  درگیری  احتمال  هرلحظه  که  درحالی 
قضایی  مقام  اطالع  به  ماجرا  داشت،  وجود  منطقه  در  شرور 

دستور  رو  همین  از  و  رسید  مشهد   7 ناحیه  دادسرای  در 
دستگیری تمامی افرار شرور صادر شد. پس از کسب دستور 
قضایی تیم ویژه ای از مأموران کالنتری مصلی ردزنی عامالن 
ایجاد رعب و وحشت در منطقه را آغاز و به همین واسطه پی 
بردند که بیشتر مجرمان در خیابان چمن 57،56 و 60 مخفی 

شده اند.
محاصره  به  خطرناک  مجرمان  حضور  محل  رو  همین  از 
پلیس درآمد و در سه عملیات همزمان، 13 نفر از افراد شرور 
پیش از هر واکنشی دستگیر و دستبند فوالدی اجرای قانون 

دور دستان آن ها گره خورد.
y تشکر اهالی از این اقدام 

شاهد  که  منطقه  ساکنان  از  برخی  دیگر  سوی  از 
به  مراجعه  با  بودند  پلیس  ضربتی  عملیات  این 
انتظامی،  و  قضایی  اقدام  این  از  قدردانی  ضمن  مأموران 
مجرمانه  اقدام  این  عامالن  برای  مجازات  اشد   خواستار 

شدند.
در ادامه متهمان به مقر پلیس منتقل و پس از انجام مراحل 
 7 ناحیه  دادسرای  به  پلیسی،  اولیه  اظهارات  اخذ  و  انتظامی 

مشهد منتقل شدند.
توسط  بود  شده  ارجاع   751 شعبه  به  که  مجرمان  پرونده 
با  و  گرفت  قرار  دقیق  رسیدگی  مورد  حسینی  بازپرس 
شده،  بازداشت  افراد  متعدد  شرارت های  سابقه  به  توجه 
عامالن  بازداشت  قرار  صدور  و  آن ها  به  اتهام  تفهیم  از  پس 
عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  دراختیار  پرونده  ناامنی، 
تا تحقیقات بیشتری  انتظامی استان قرار گرفت  فرماندهی 
صورت شرور  افراد  مجرمانه  اقدامات  دیگر  با  رابطه   در 

 پذیرد.
گذشته  سال  می داد  نشان  قضایی  تحقیقات  ازطرفی 
تعدادی از منازل مسکونی این اوباش هم به خاطر فروش مواد 

مخدر پلمب شده بود. 

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسون  عضو 
مجلس  در  که  است  درست  گفت:  اسالمی 
را  فصلی  و  ساختمانی  کارگران  بیمه  طرح 

مصوب کرده ایم، اما کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس حجت االسالم 
حاشیه  در  بحرینی  حسین زاده  محمدحسین 
فصلی  و  ساختمانی  کارگران  خانه  از  بازدید 
به کم  توجه  با  گفت:  مشهد،  یک  شماره 
عرضه  توازن  نبود  و  ساختمان  صنعت  رونقی 
و تقاضای کار، ساماندهی کارگران ساختمانی 
که  می آید  به حساب  بزرگی  معضل  فصلی،  و 
عزم  مشهد  شهرداری  مجموعه  خوشبختانه 

جدی برای رفع آن دارد.
ادامه  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
زحمتکشی  قشر  کارگران،  حال  به هر  داد: 
کسب  برای  شرافتمندانه  کامالً  که  هستند 
از  و  می کنند  آمادگی  اعالم  حالل  روزی 
کارفرما  شدن  پیدا  اوقات  گاهی  که  آنجایی 
اندیشیده  تدبیری  باید  است،  زمان بر  بسیار 

شود.
بیان کرد: درست است که در مجلس  وی 
فصلی  و  ساختمانی  کارگران  بیمه  طرح 
چون  نیست  کافی  اما  کرده ایم،  مصوب  را 
از  بیشتر  شغلی  امنیت  داشتن  کارگران  برای 

هرچیزی اهمیت دارد.
بحرینی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت 
هستند،  اقتصاد  حوزه  متخصصان  شهری 
خوشبختانه  خاطر  به همین  کرد:  تصریح 
دخالت در امور اقتصادی شهر که زیرمجموعه 

به دنبال  و  را قبول دارند  اقتصاد شهری است 
منجر  تا  هستند  کاربردی  مدلی  ایجاد 
فصلی  و  ساختمانی  کارگران  به ساماندهی 

شود.
y  ایجاد امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی

و فصلی
ضمن  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اشاره به بازدید امروز از خانه کارگران شماره 1 
افزود: قرار شد تیم مطالعاتی شهرداری ظرف 
مدت 15 روز مدلی کاربردی برای رفع مشکل 

این خانه ارائه کنند.
در  احتمالی  حل های  راه  خصوص  در  وی 
ایجاد  می رسد  به نظر  کرد:  بیان  رابطه،  این 

پایگاه های چند منظوره و فراهم کردن امنیت 
از  کارگران  استقبال  میزان  روی  بر  شغلی، 
کارگری  چنانچه  باشد،  تاثیرگذار  فضاها  این 
حتمًا  مکان  این  در  حضور  با  کند  احساس 
به شغل و درآمدی روزانه می رسد، حتمًا از این 

فضا استقبال خواهد کرد.
بیان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کرد: ضمن اطالع رسانی که شهروندان بدانند 
باشند،  کارگر  به دنبال  محل ها  کدام  در  باید 
شهرداری هم می تواند از این عزیزان در انجام 
امور شهری استفاده کند یا فضایی مهیا کند 
درآمد  حداقل  دستی،  کارهای  با  کارگران  که 

روزانه ای را کسب کنند.

خبر
کافی نبودن طرح بيمه کارگران ساختمانی به تنهايی

خبر
  صدور برگه های هدایت تحصیلی از

 10 تیر
و  آموزش  وزارت  مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
را  آموزان  دانش  تحصیلی  هدایت  جزئیات  پرورش 
اعالم کرد و گفت: صدور برگه های هدایت تحصیلی 
انجام  تیرماه   10 از  و  امتحانات  نتایج  اعالم  از  پس 

می شود.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شکوهی  مسعود 
اینکه تاکید هدایت تحصیلی در سال جاری همانند 
سال گذشته، انتخابات آزادانه و آگاهانه دانش آموزان 
است  تحصیلی  رشته های  و  شاخه ها  به  ورود  برای 
اظهار کرد: توزیع دانش آموزان در رشته های مختلف 
ظرفیت  ایجاد  برای  منطقه  و  استان  توان  اساس  بر 
رشته ای با توجه به توانایی، انگیزه، استعداد، رغبت 

و شخصیت دانش آموزان انجام می شود.
وی افزود: هدایت تحصیلی با سال گذشته تفاوتی 
بیشتری  توانمندسازی  دوره های  امسال  البته  ندارد 
را برای مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیاء برگزار 
کردیم.مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و 
نهم فرم های  پایه  آموزان  اینکه دانش  بیان  با  پرورش 
مربوط را پر کرده اند، آزمون توانایی و رغبت داده اند، 
نظر خودشان را برای ورود به رشته ها اعالم کرده اند، 
والدین و ملعمان دروس مختلف نیز نظر خودشان را 
درباره استعداد و توانایی دانش آموزان اعالم کرده اند 
این  همه  اساس  بر  نیز  مشاورین  نهایت  در  گفت: 
انجام داده اند  نهایی  ارزیابی  بررسی شده یک  موارد 
تجزیه  کارنامه ها صادر شوند  آنکه  به محض  اکنون  و 
و تحلیل برای صدور نمون برگ ها انجام می شود و از 
10 تیرماه نمون برگ نهایی هدایت تحصیلی را صادر 
متوازن  توسعه  سیاست  درباره  می کنیم.شکوهی 
به  توجه  با  نیز گفت:  و رشته های تحصیلی  شاخه ها 
بودیم که هدایت  اینکه در شیوه نامه هم اعالم کرده 
ظرفیت  حداکثر  ایجاد  اساس  بر  باید  آموزان  دانش 
به مفهوم اینکه فضا و نیروی انسانی داشته باشیم و 
دانش آموزان استعدادشان در نظر گرفته بشود دنبال 
بشود.وی افزود: بنابراین توسعه متوازن به آن مفهوم 
در  مشخصی  عدد  به  می خواهیم  بگوییم  که  نداریم 
دانش  اجباری  شکل  به  و  برسیم  مختلف  رشته های 
بدهیم. سوق  رشته ها  برخی  سمت  به  را  آموزان 

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
تنها  گفت:  نیز  رشته  انتخاب  محدودیت های  درباره 
است.  انسانی  نیروی  و  امکانات  فضا،  ما  محدودیت 
تجربی  رشته  تقاضای  آموز  دانش  هزار   700 اگر 
داشته باشند، نمی توانیم برای 700 هزار نفر کالس 
ولی  فراهم کنیم.  و …  تجربی، معلم زیست، شیمی 
بر  ممکن  جای  تا  که  است  این  مناطق  به  ما  تاکید 

اساس اولویت دانش آموزان، ظرفیت ایجاد کنند.

عمومی  روابط  گزارش  به 
انتقال خون خراسان رضوی 24 
سال  ژوئن  با 14  مصادف  خرداد 

 2 0 1 حق 9 سالم  خون  به  دسترسی  شعار"  با 
همه نیازمندان به خون " امسال زمینٔه بیشتری را فراهم 
می کند تا بتوان همزمان با آگاهی رسانی بیشتربه مردم 
عزیز دررابطه با نیازمداوم به خون و فرآورده های خونی و 
اهمیت اهدای خون داوطلبانه و مستمر، یادآور این نکته 
معروف ها  بارزترین  از  یکی  خون  اهدای  که  شویم  مهم 
بر  می باشد.  برکت  و  خیر  سراسر  و  اسالمی  جامعه  در 
با مشارکت شهرداری منطقه 8  همین اساس مراسمی 
بزرک  پارک  گرادیان  در  اجتماعی(  و  فرهنگی  )معاونت 
کوهسنگی در روز جمعه مورخ 24 خرداد ماه سال جاری 
از ساعت 21:00 دقیقه برگزار گردید. دراین مراسم که 

در  طریق  هر  به  که  بود  افرادی  همه  از  تقدیر  واقع  در 
تأمین انواع فراورده های خونی بعنوان اهداکننده خون، 
مروج اهدای خون وتامین کننده امکانات و منابع، تالش 
عنوان  به  که  ورزشکارانی  از  و  تقدیر  داشتند  اهتمام  و 
ثبت  تیرماه سال جاری جهت  در  انتقال خون  سفیران 
رکورد جدیدد با شعار خون سالم برای همگان و با حضور 
شدند.  نیزمعرفی  کرد  خواهند  تالش  گینس  نماینده 
این  با  آنان  اقشار جامعه است چرا که  این وظیفه همه 
سالمت  ارتقا  و  حفظ  در  ارزنده ای  نقش  خویش  اقدام 
همه افراد ایفا می نمایند. به این منظور، روزی به نام روز 
تا ضمن  گردیده  نامگذاری  اهداکنندگان خون  جهانی 
فرهنگ سازی و ترغیب همه اقشار جامعه به این اقدام 
اهداکنندگان  در  مضاعف  انگیزه  موجب  خداپسندانه، 

گرامی خون به استمرار در این امر حیاتی گردد..

سازمان  سابق  معاون 
سرپرست  اینکه  بیان  با  برنامه 
خود  تمرکز  باید  آموزش وپرورش 
دانش آموزان  تحصیلی  پوشش  پایین  نرخ  بر  را 
قرار  هرمزگان  و  کرمان  سیستان وبلوچستان،  در 
ایرانی  خانواده های  درصد   9 از  بیش  گفت:  دهد، 
را  زندگی  وسایل  باید  فرزندانشان  تحصیل   برای 

بفروشند!
در  مهدوی  واعظ  محمدرضا  تسنیم  گزارش  به 
روی  پیش  چالش های  درباره  تلویزیونی  برنامه  یک 
قانون  طبق  کرد:  اظهار  وپرورش  آموزش  جدید  وزیر 
اساسی امر آموزش و پرورش بر عهده دولت است اما 
به معنای بی تفاوتی مردم نیست و خیرین مدرسه ساز 

گام های خوبی در این زمینه برداشته اند.

وی با اشاره به متوسط سال های تحصیل در ایران 
گفت: این شاخص در سال 1990، 4.2 سال بود که 
در سال 2017 به 9.8 سال رسیده است؛ سال های 
مورد انتظار برای تحصیل نیز دیگر شاخص است که از 
9.2 سال در سال 1990 به 14.9 سال رسیده است 
یعنی از فردی که وارد مدرسه می شود انتظار می رود تا 

15 سال در سیستم آموزشی بماند.
وزن  افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان  سابق  معاون 
است  مهمی  وزن  انسانی  توسعه  شاخص  در  آموزش 
کشورهای  ردیف  در  بین المللی،  گزارشات  طبق  و 
جزو  و  گرفته ایم  قرار  باال  انسانی  توسعه  شاخص  با 

کشورهای خوب هستیم.
بیش از 9 درصد خانواده های ایرانی برای تحصیل 

فرزندشان وسایل زندگی را می فروشند

همایش  دهمین  رئیس 
ایران  بالینی  داروسازی 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با 
ندارند،  نسخه  به  نیاز  تجویز  برای  دارو  قلم   300
باشد و  با عوارض داروها آشنا  باید  گفت: داروساز 

اطالعات دارویی را به بیمار ارائه دهد.
آستانه  در  غالمی  خیراله  ایسنا،  گزارش  به 
ایران  بالینی  داروسازی  همایش  دهمین  برگزاری 
همایش های  مرکز  در   98 خرداد   31 تا   29 از  که 
در  داروسازان  نقش  افزود:  می شود،  برگزار  رازی 
ویژه ای  از اهمیت و جایگاه  بیمار  برای  تجویز دارو 

برخوردار است.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر 300 
قلم دارو برای تجویز نیاز به نسخه ندارد، ادامه داد: 

داروساز باید با عوارض داروها آشنا باشد و اطالعات 
دارویی را به بیمار ارائه دهد.

که  سؤال  این  به  پاسخ  در  دانشگاه،  استاد  این 
وضعیت مصرف دارو در ایران چگونه است، گفت: 
از  هم  می کنند،  مصرف  دارو  بی پروا  هم  ما  مردم 

مصرف دارو خیلی می ترسند.
غالمی ادامه داد: کافی است در مورد یک دارو 
باعث  مسئله  همین  و  دارد  مشکل  که  شود  گفته 
قطع دارو از سوی بیمار می شود، در حالی که این 

تصمیم بدون اطالع و آگاهی درست نیست.

۹ درصد خانواده های ايرانی برای تحصيل فرزندشان وسايل برگزاری جشن روز جهانی اهداکنندگان خون
زندگی را می فروشند

تجويز ۳۰۰ قلم از داروها نيازی به نسخه ندارد

ظهور  و  بروز  شاهد  اخیر  سال  چند  طی  و  امروزه 
بیشتر  نو هستیم جشن هایی که  به سبک  جشن هایی 
چنین  و  داشته  رواج  جامعه  متوسط  قشر  بین  در 
در هیچ کشور غربی  و غلظت  این شدت  با  مراسماتی 
دیده نمی شود.هنوز از شوک جشن "طالق و خداحافظ 
متاهلی" بیرون نیامده که پیام دعوتی برای جشن هایی 
برایمان  "تاتی"  پوشک"یا جشن  با مضمون"خداحافظ 

ارسال شد.
بین  دیگری  جشن  یک  اما  اخیر  ماهه  چند  طی 
افراد جامعه و کاربران فضای مجازی شیوع پیدا کرده 
با عنوان جشن "تعیین جنسیت" که پدر و مادر بعد از 
تعیین  از  و  کرده  دعوت  را  اطرافیان  سونوگرافی  انجام 

جنسیت دلبندشان به رقص و شادمانی می پردازند.
خیلی  شادی  مراسم  و  جشن  برگزاری  واقع  در 
خوب بوده واز دیرباز مورد اقبال ایرانیان بوده از آن جا 
هستند  برخوردار  غنی  بسیار  فرهنگ  از  ایرانیان  که 
برای  می شوند  قائل  شادی  برای  خاصی  اهمیت  و 
تا  پرداخته  جشن  برگزاری  به  نیز  مختلف  مناسبات 
نیز  آینده  نسل  برای  شاد  دورهمی  ایجاد  بر  عالوه 

خاطراتی به یادگار بگذارند.
نام  جشن »آش دندونی«، »حمام زایمان« و جشن 
در  سال  سال های  فامیل  بزرگ ترهای  توسط  گذاری 

جمع های خانوادگی و صمیمانه ما رواج داشته است.
که  جشن هایی  افزایش  و  الکچری  زندگی  شیوع 
هیچ ضرورتی ندارند و فقط یه بار مالی اضافه بر خانوده 
ها است مسبب ایجاد تبعاتی روانشناختی و اجتماعی 

برای سایر اعضا اجتماع است.
با توجه به اهمیت موضوع به سراغ یکی از اعضای 
سازمان نظام روانشناسی بالینی ایران و APA آمریکا و 
روانشناس بالینی و زوج درمانگر رفته و در این خصوص 
با وی به گفت وگویی نشسته که اکنون به آن می پردازیم.
عضو سازمان نظام روانشناسی بالینی ایران و آمریکا 
می گوید: در شرایط کنونی جامعه که بسیاری از جوانان 
به علت چشم و هم چشمی و هزینه های باالی مراسم 
عروسی دچار مشکالت جدید هستند و گاها برای نبود 
امکانات اولیه برگزاری مراسم ازدواج به تعویق می افتد.

به گزارش روزنامه "صبح امروز" بهناز شیبانی نوقابی 
این  در  می افزاید:  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
غیر  جشن هایی  برگزاری  با  که  کسانی  هستند  شرایط 
و  انتشار تصاویر  و  انعکاس  و  نامتعارف  و گاها  ضروری 
صحنه هایی از چنین امکانات و جشن ها که خود ناشی 

از مکانیسم های دفاعی و روانشناختی جبران می باشد 
به نمایش می گذارند.

جنسیت،  تعیین  جشن های  می کند:  تصریح  وی 
جشن های عمل های زیبایی و یا حتی تولدگرفتن های 
جشن های  جمله  از  خانگی  حیوانات  برای  مجلل 
برای  اضافی  بارمالی  جز  که  می باشد  غیرضروری 

خانواده ها نتیجه ای دیگر در برندارد.
y بزرگ نمایی در فضای مجازی

فضاهای  در  نمایی  بزرگ  می کند:  اظهار  شیبانی 
جنسیت  تعیین  مجلل  جشن های  برگزاری  و  مجازی 
یا روزشمارهای مختلف بارداری و ... و هزینه هایی که 
در  جشن ها  این  تجمالتی  امکانات  کردن  مهیا  برای 
فکنی  برون  نوعی  می شود  دیده  جامعه  اقشار  برخی 
حقارت ها و مکانیسم جبران کمبودهای عاطفی و نیاز 
هست  خانواده هایی  اعضا  بین  در  احترام  و  توجه  به 
یا  واقعی علمی  که دارای کمترین سطح موفیقت های 
شغلی و اجتماعی بوده و برای جبران این کمبودها با 
می خواهند  ضروری  غیر  تجمالتی  و  زیاد  هزینه های 
مثال  طور  به  می دهد:  ادامه  دهند.وی  نشان  خودی 
طرفین  بر  کننده ای  تخریب  آثار  طالق  اوقات  اغلب 
گذاشته و احتماالً یک یا هر دو سوی ازدواج ناراحتی در 
مورد وضعیت جدید بعد از جدایی را احساس می کنند.
که  هنگامی  حال،  این  با  می کند:  اشاره  شیبانی 
فرایند طالق به صورت قطعی اتفاق می افتد از آنجایی 
که دو طرف از شدت استرس و اضطراب مراحل طالق 
خالص می شوند، ممکن است احساس راحتی کنند یا 
حتی از این فصل زندگی خود به عنوان فصل آزادشدن 

یاد کنند.
y طالق اقدامی منحوس یا نقطه عطف آرامش؟

طالق  آمار  می کند:  عنوان  بالینی  روانشناس  این 
افزایش  کنترل  قابل  غیر  صورتی  به  اخیر  سالهای  در 
یافته است. اگرچه طالق در جوامع مختلف و حتی در 
اتفاقات زندگی به شمار  دین اسالم جزو منحوس ترین 
روابط خشونت  از  افرادی که  برای  امر  این  می آید ولی 
یا مخرب خارج شده اند، می تواند نقطه عطفی  و  آمیز 

در جهت آرامش باشد.
روابط  در  طالق  از  پس  مراحل  می کند:  ابراز  وی 
دست  از  یا  سوگ  مراحل  مشابه  روانشناختی  لحاظ  از 
و  دفاعی  های  مکانیزم  از  مختلف  افراد  و  است  دادن 
استفاده  مراحل  این  از  گذار  برای  متفاوتی  مقابله ای 

می کنند.
شیبانی تاکید می کند: بعضی با گرفتن جشن های 
با  عروسی  لباس  تیراندازی  از  یا  و  اطرافیان  برای  بزم 
و  طالق  یا  عروسی  کیک های  بال،  پینت  اسلحه های 
حاصل  روانی  فشار  شکسته،  زنجیر  و  توپ  تکه های 

اهمیت  کم  می کنند.  کم  خود  برای  را  مرحله  این  از 
دانستن پایان یه رابطه و حتی نشان دادن این شکست 
برای  است  دفاعی  مکانیسم  یک  پیروزی  یه  بعنوان 
خروج از فشارهای روانی درونی واجتماعی در بخشی 
چنین  این  می دهد:  توضیح  است.وی  جامعه  افراد  از 
جشن های نامتعارف با شرایطی الکچری و بازتاب دادن 
مکانیسم های  دهنده  نشان  مجازی  فضاهای  در  آن 
روانی  و  عاطفی  های  خالء  از  گاه  که  هست  جبرانی 
بینندگان  می گوید:  می دهد.شیبانی  خبر  شدیدی 
این جشن ها باید در نظر داشته باشند شادترین بخش 
است  جشن هایی  و  عکس ها  همین  افراد  این  زندگی 
و  زندگی  شده  بزک  ظاهر  هرگز  و  می بینید  شما  که 
شاد  ظاهر  به  موقعیت  بهترین  از  برگزیده  عکسهای 
در  نکنید.وی  مقایسه  خود  زندگی  باطن  با  را  دیگران 
خصوص برگزاری چنین جشن هایی پاسخ می دهد: در 
جشن  طالق،  برای  جشن  برگزاری  به  تصمیم  نهایت، 
انتخاب   ... و  زیبایی  عمل های  یا  و  جنسیت  تعیین 
فردی است. اگر احساس نیاز به برگزاری جشن دارید 
روانی  برای کاهش تنش های  یه مکانیسم طبیعی  این 
شماست پس انجام دهید چرا که شایستگی شاد بودن 
را دارید اما فراموش نکنید که راه های بهتر و مؤثرتری 

هم وجود دارد.
خانواده  ارشد  کارشناس  یک  سراغ  به  ادامه  در 
چنین  برگزاری  نادرستی  یا  درستی  در  نیز  او  با  و  رفته 

جشن هایی مصاحبه ای گرفتیم.
y زندگی بر مبنای داشته ها

یک  عنوان  به  می گوید:  خانواده  ارشد  کارشناس 
روان شناس به این گونه موضوعات نگاه متفاوتی داشته 
به  بسته  جشن هایی  چنین  این  بودن  بد  یا  خوب  و 

شرایطی است که فرد در آن قرار دارد.
مهم  اصل  این  نباید  ما  می افزاید:  گلستانی  سارا 
یاد بگیرد بر اساس  باید  را فراموش کنیم که هر فردی 
شرایط زندگی خود چه هزینه های را کرده و به انجام چه 
را  خود  روان  سالمت  و  روان  تعادل  تا  بپردازد  کارهایی 
در حالت اعتدال نگه دارد.وی تصریح می کند: در علم 
دادن  جشنی  بودن  بد  یا  خوب  به  حکم  روان شناسی 
کامالً بی معنا و اساس است چرا که اولین اصل در لم 
روان شناسی عدم قضاوت افراد بدون آگاهی به جزئیات 
زندگی ان ها است.گلستانی ابراز می کند: در جامعه ای 
فضای  بر  فشار  و  اضطراب  و  افسردگی  و  غمگینی  که 
به  جامعه ای  چنین  این  افراد  است  غالب  آن  عمومی 

برگزاری جشن پرداخته تا از فشار زندگی بکاهند.
عنوان  به  رفتارهایی  چنین  از  می کند:  عنوان  وی 
یاد  روان شناسی  علم  در  ناخودآگاه  دفاع  و  مکانیسم 
مسئول  من  اگر  و  بوده  اضطراب  از  نشان  تنها  و  شده 
جشن ها  این  برگزاری  کاهش  جهت  در  روان شناس  و 
را  افراد  بلکه  نکرده  جامعه  به  کمکی  تنها  نه  کوشیده 

مستاصل تر و گیج تر می کنم.

y برگزاری جشن بسته به شرایط
گلستانی بیان می کند: اگر قصد برگزاری جشن و یا 
دورهمی دارید آن را بر اساس شرایط خود برگزار کرده 
و تحت هیچ شرایطی از هیچ منظری خود را تحت فشار 
و مضیقه قرار ندهید چرا که هدف برگزاری این جشن 

خوب شدن حال شما است.
وی تاکید می کند: برگزاری مراسماتی مانند تعیین 
جنسیت و این چنین مراسماتی به هیچ وجه بد نبوده 
بلکه خبر از اتفاقات خوبی دارد چرا که نشان گران بوده 
متوجه  که  بوده  سمتی  به  حرکت  حال  در  جامعه  که 

اهمیت جایگاه دوران جنینی و نوزادی شده است.
چنین  کنار  در  است  بهتر  می گوید:  گلستانی 
در  مادر  پدرو  انتظارات  از  گفت وگو  به  جشن هایی 
خصوص نحوه برخورد با فرزدانشان پرداخته تا باهم به 
تربیت و افزایش آگاهی جامعه کمک کنیم و به خود و 

دیگران شناخت هدیه بدهیم.
چنین  برگزاری  قصد  اگر  شد:  خواستار  وی 
جشن هایی داشته بهتر است در کنار کارهای ظاهری 
این گونه  تا  داده  اطرافیان  به  دوران  آن  از  اطالعاتی 

تجربیات ما در خصوص فرزند داری افزایش پیداکند.
جشن  برگزاری  برای  می دهد:  ادامه  گلستانی 
افزایش  هدف  با  تنها  و  نباشید  خاصی  دنبالتم  به 
خودآگاهی و افزایش آگاهی دیگران به برگزاری چنین 

جشن هایی بپردازید.

صبح امروز بررسی می کند:

جشن های نوظهور، میوه تنش های اجتماعی
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y حضور یک زوج دیگر در تلویزیون حاشیه ساز شد 
یک ماه پس از جنجال حضور یک زن و شوهر در برنامه »هزار راه نرفته« که آن چه رو به دوربین 
اینک  داشت،  تفاوت  اینستاگرام شان  در  شده  منتشر  فیلم های  و  عکس ها  با  گفتند،  تلویزیون 

حضور یک زوج دیگر در برنامه »وقتشه« حاشیه ساز شده است.
y فرانکو زفیرلی، کارگردان سرشناس سینما درگذشت 

و  آثاری چون »رام کردن زن سرکش«  به نام سینمای جهان و خالق  فرانکو زفیرلی، کارگردان 
»رومئو و ژولیت« پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

y ساناز کریمی درگذشت 
ساناز کریمی آهنگساز جوان حوزه موسیقی پاپ پس از تحمل دوره ای بیماری، دار فانی را 

وداع گفت. او با خوانندگان مطرح سینمای ایران از جمله رضا صادقی همکاری داشته است.
y عروس تاریکی« سریال جدید شبکه یک از ۲۵ خرداد روی آنتن« 

مجموعه تلویزیونی »عروس تاریکی« به کارگردانی محمود معظمی از شب گذشته روی آنتن 
شبکه یک رفت.

y انتقاد بهزاد فراهانی از دستمزد میلیاردی نوید محمدزاده 
بهزاد فراهانی گفت: دلیلی ندارد نوید محمدزاده یک میلیارد و 200 میلیون تومان بگیرد و او با 
سابقه هنری اش، 20 میلیون تومان. او در نشست خبری سریال »دلدار« از دستمزد باالی برخی 

از بازیگران انتقاد کرده است.
y »برگزاری دهمین جشنواره کارتون و کاریکاتور »جوان ایرانی 

فراخوان دهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور »جوان ایرانی« منتشر شد.
آثار خود را تا 20 مرداد ماه امسال در سایت  عالقه مندان به شرکت در این رویداد می توانند 

مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر به نشانی www.artfest.ir/ ثبت کنند.
y ۶۰ اثر از ۳ استان کشور ثبت ملی شد 

و  قزوین  یزد،  استان های  از  اثر   62 جاری  سال  در  ملی  آثار  ثبت  شورای  جلسه  دومین  در 
مازندران مورد بررسی قرار گرفت که نهایت دو اثر از استان یزد موفق به جلب نظر مثبت اعضای 

شورای ثبت نشد و 60 اثر دیگر به ثبت ملی رسید.
مازندران در  استان  از  اثر  و 12  استان قزوین  از  اثر  یزد، 12  استان  از  اثر  این جلسه، 36  در 

فهرست آثار ملی قرار گرفت.

اخبارکوتاه نمای نزدیک

دست های تمیز دست های کثیف

نگارخانه هادی مودب

خبر
جزئیات بهره مندی اصحاب رسانه از تسهیالت 

بیمه تکمیلی اعالم شد
وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و  مطبوعات  کل  اداره 
اصحاب  بهره مندی  جزئیات  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
رسانه از تسهیالت بیمه تکمیلی در سال 98 را اعالم کرد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، متقاضیان 
استفاده از تسهیالت بیمه تکمیلی تا 27 خرداد 1398 
فرصت دارند با ثبت نام در سامانه جامع رسانه های کشور 
به نشانی http://www.e-rasaneh.ir، از این تسهیالت 
بیمه ای صندوق اعتباری هنر بهره مند شوند. شرط اصلی 
ثبت  تسهیالت،  این  از  استفاده  برای  متقاضیان  معرفی 
نام در سامانه جامع رسانه های کشور و تکمیل اطالعات 
صاحبان  اساس،  همین  است.بر  سامانه  این  در  خود 
امتیاز رسانه ها می توانند با ورود به پنل کاربری خود در 
و  خود  خبرنگاران  اسامی  ثبت  به  نسبت  جامع،  سامانه 
پنل،  در  همکاران  اجتماعی  تأمین  بیمه  لیست  الصاق 
درخواست خود را ثبت کنند. همچنین خبرنگاران بیمه 
شده از سوی صندوق هنر )معرفی شده از سوی معاونت 
مطبوعاتی و اطالع رسانی( و خبرنگارانی که به صورت آزاد 
بیمه غیر رسانه دارند، می توانند با مراجعه به سامانه جامع 
رسانه های کشور و تکمیل بخش خبرنگاران، درخواست 
خود را ثبت کنند.شرط اصلی استفاده از تسهیالت بیمه 
تکمیلی، داشتن بیمه پایه سازمان تأمین اجتماعی بوده 
و بر اساس زمان بندی صورت گرفته )27 خرداد(، پس از 
اتمام مهلت فوق، امکان اصالح و یا افزایش افراد متقاضی 
وجود ندارد و پس از آن فهرست نهایی دراختیار صندوق 
اعتباری هنر قرار می گیرد. متقاضیان پیش از این باید در 
سایت صندوق اعتباری هنر به نشانی honarcredit.ir به 

عنوان »روزنامه نگار« ثبت نام کرده باشند.

رونمایی از مستند سپید پایتخت ایران باموضوع 
معرفی ابریشم روستای ملی بسک تربت حیدریه

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
تربت حیدریه از رونمایی مستند سپید پایتخت ایران خبر 
خاطرنشان  فوق  مطلب  بیان  ضمن  محمدی  داد.علی 
کرد: همزمان با اختتامیه جشنواره ملی فرهنگی و هنری 
سرخ و سفید مراسم رونمایی از نخستین مستند علمی 
در حوزه صنایع دستی یعنی ابریشم کشی منطقه بایگ 
فرماندار  و  استاندار  معاون  مجلس،  نماینده  حضور  با 
ویژه شهرستان، رئیس مرکز ملی فرش ایران، امام جمعه 
شهر بایگ، معاونین صنایع دستی و گردشگری اداره کل 
مسئولین  از  جمعی  و  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث 
و گردشگران در شهر بایگ برگزار شد.او افزود: محتوای 
مستند »سپید پایتخت ایران« توجه ویژه به صنعت ابریشم 
کشی در بخش بایگ است و با حمایت و سفارش معاونت 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و 

توسط بخش خصوصی تهیه شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
تربت حیدریه گفت: ششمین قطار 
گردشگری خراسان رضوی با 130 مسافر برای اولین بار 

وارد تربت حیدریه شد.
که  قطار  این  مسافران  کرد:  اظهار  محمدی  علی 
ابریشم  صنعت  دست اندرکاران  و  هنرمندان  شامل 
جاذبه های  معرفی  هدف  با  بودند  کشور  عقیق  و 
معرفی  نیز  و  فرهنگی  و  ملی  تاریخی،  گردشگری، 
جشنواره طالی سرخ و سفید )عقیق و ابریشم( به این 
اجرا  برنامه های  به  اشاره  با  کردند.وی  سفر  شهرستان 
شده در این سفر 2 روزه، افزود: اجرای موسیقی محلی و 
سنتی با هدف معرفی آیین و فرهنگ بومی تربت حیدریه 
در بدو ورود مسافران، رالی موتور و خودروهای قدیمی 

طال  عقیق،  معادن  از  بازدید  سنت ها،  حفظ  منظور  به 
بود. سفر  این  برنامه های  ویژه  از  بایگ  ابریشم کشی  و 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مستند  از  رونمایی  همچنین  کرد:  مطرح  تربت حیدریه 
سپید، پایتخت ایران با معرفی ابریشم روستای بسک و 
بخش  مردان  و  زنان  توانمندی های  نمایشگاه  از  بازدید 
بایگ این شهرستان از دیگر برنامه های اجرا شده برای 
در  که  شهرستان  بود.این  گرددشگری  قطار  مسافران 
مسیر جاده ابریشم قرار گرفته و ساالنه شاهد تردد بیش 
از یک میلیون مسافر و گردشگر از نقاط مختلف است، 
و طبیعی است  تاریخی، گردشگری  دارای 300 جاذبه 
چهار  همچنین  شده،  ثبت  ملی  آثار  در  آن  اثر   50 که 
و  فعالیت  مشغول  رسمی  مجوز  با  بوم گردی  اقامتگاه 

هفت مرکز دیگر نیز در حال اخذ مجوز هستند.

کمیته  فرهنگی  امور  معاون 
افتتاح  از  امداد خراسان رضوی 
به عنوان  مشهد  در  قرآن  خانه  سه 
این  حمایت  تحت  مددجویان  ویژه  قرآنی  خانه های 
اظهار  این خصوص  افشارنیا در  نهاد خبر داد.محمد 
از افتتاح خانه های قرآن ویژه مددجویان  کرد: هدف 
تحت حمایت این نهاد دسترسی آسان به مراکز معتبر 
قرآنی، صرفه جویی در هزینه رفت و آمد و زمان، ترویج 
فرهنگ قرآنی و سیره ائمه اطهار )ع( به صورت علمی 
ویژه  قرآنی  خانه های  راه اندازی  اعتبار  است.وی 
و  کرد  برآورد  تومان  میلیون  پنج  تا  سه  را  مددجویان 
ادامه داد: هدف گذاری برای افتتاح خانه های قرآنی 
در استان برای امسال 110 مورد است که اکنون سه 
شهید  شهرک  و  مشهد  شهر  حاشیه  در  آن  از  مورد 

رجایی افتتاح شد.
قرآنی  معتبر  مراکز  همکاری  به  اشاره  با  افشارنیا 
و  دانست  رایگان  را  مددجویان  حضور  طرح،  این  با 
خانه  هر  در  تا  است  برنامه ریزی شده  کرد:  تصریح 
قرآنی 15 مددجو پذیرش و از آموزش های روخوانی، 
سبک  و  پیشرفته  و  مقدماتی  تجوید  روان خوانی، 

زندگی رضوی در قالب 60 جلسه بهره مند شوند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد خراسان رضوی 
دو  هفته ای  قرآن  خانه  جلسات  در  حضور  کرد:  بیان 
شرکت کننده  افراد  به  میان  این  در  که  است  مرتبه 
ارائه  قرآنی  مراکز  سوی  از  معتبر  مدرک  طرح  این  در 
این دوره یک ساله، نخبگان  اتمام  از  می شود که پس 
این  در  تدریس  جهت  و  شناسایی  دوره ها  این  قرآنی 

دوره ها در سال بعد به کارگیری می شوند.

با  جام  ترنم  ادبی  انجمن 
آزاد  فصل های  طرح  ارسال 
انجمن   13 بین  در  توانست  شعر 
برتر کشور شایسته تقدیر شود و تندیس جشنواره به 
دبیر انجمن اهدا شد.حیدر بیگی رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تربت جام گفت: جایزه ملک الشعرا 
به   95 سال  از  که  است  ادبی  ملی  جایزه  یک  بهار 
وزارت  حمایت  و  ایرانیان  داستان  و  شعر  بنیاد  همت 
ادبی  فعالیت های  به  توجه  با  و  خورده  کلید  ارشاد 
سال  هر  اردیبهشت  در  کشور  سراسر  انجمن های 
تندیس ملک الشعرا بهار به انجمن های برگزیده کشور 

و طرح هایی اجرایی شان اهدا می شود.
سومین  در  شده  ارائه  آمار  طبق  افزود:  وی 
ثبت  سامانه  در  انجمن   1500 کنون  تا  گردهمایی 

اداره  شده اند.رئیس  شناسه  دارای  انجمن   600 و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت جام ادامه داد: این مهم 
که با حضور انجمن های نامدار کشور، شهرهای بزرگ 
و تربت جام شایسته این عنوان قرار گرفته است و در 
ایرج  ریاست  به  جام  ترنم  ادبی  انجمن  تنها  خراسان 

مظلوم سامانی افتخار این مهم را کسب نمود.
است  جام  تربت  شهرستان  مرکز  جام،  تربت  شهر 
شده  واقع  رضوی  خراسان  استان  شرقی  درشمال  و 
است. نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام برگرفته 

شده است.
نظیر  دانشمندانی  حضور  واسطه  به  بسیاری 
کهن  نیشابور  کنار  رادر  شهر  این  بوزجانی  ابوالوفای 
مهد ریاضیات، نجوم و علم هندسه در خراسان بزرگ 

می دانستند.

اهدا تنديس جشنواره ملک الشعرای بهار به انجمن ادبی ترنم جامافتتاح خانه های قرآن ويژه مددجويان مشهدیقطار گردشگری استان برای اولين بار در تربت حيدريه

در  ضعف  از  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد صرف اداری در حوزه 

فرهنگ ایثار و شهادت انتقاد کرد.
مردم  نماینده  پژمانفر  نصراله  االسالم  حجت 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد 
اظهار  کشور  در  فرهنگی  نامطلوب  وضعیت  به 
در  چه  فرهنگی  مسائل  در  دولت  متاسفانه  داشت: 
باقی  زمینه  در  چه  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  حوزه 
آن  دلیل  و  است  کرده  عمل  ضعیف  بسیار  مسائل 
آن  اکنون  ما  که  است  جامعه  در  بیرونی  فضای  هم 
عترت  و  قرآن  فراکسیون  می کنیم.رئیس  مشاهده  را 
در  امروز  ما  که  آنچه  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
می کنیم  مشاهده  جامعه  در  فرهنگی  مسائل  زمینه 
بلکه  باشد،  شده  ایجاد  تصادفی  که  نیست  چیزی 
و  ظهور  اینگونه  که  ماست  تالش  و  کاشت  واقع  در 
نکاشته  ما  قدیمی ها،  قول  به  است.  کرده  پیدا  بروز 
درو نمی کنیم و این کاشته های ماست که امروز آن را 

داریم درو می کنیم.
 نماینده مردم مشهد در مجلس دهم تاکید کرد: 

فرهنگ  درعرصه  ما  که  می دهد  نشان  موضوع  این 
)هم در جنبه اثباتی و در زمینه کارهایی که باید انجام 
تعلق  فرهنگ  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  مثل  بدهیم( 
خاطر به کشور و خاک آن، فداکاری و باالخره حس 
میهن دوستی و خیلی از حس های مثبت دیگر که در 
جامعه می تواند وجود داشته باشد بسیار ضعیف عمل 

از  بخشی  در  ما  عملکرد  ضعف  نتیجه  در  و  کرده ایم 
جامعه ناهنجاری هایی ظهور و بروز پیدا کرده است. 
با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  جانباز  نماینده 
تبیین ابعاد تهاجم فرهنگی دشمن یادآور شد: از آن 
با  مقابله  یعنی بحث  طرف هم جنبه سلبی موضوع 
تهاجم فرهنگی دشمن و برنامه هایی که دشمن دارد 

مهم و قابل توجه است چرا که می خواهد به شدت به 
باورهای ما آسیب برساند، اگر چه در مقابل هجمه، 
از  بنابراین  هیچ نوع دفاع مناسبی صورت نمی گیرد 

هر دو جنبه ما متاسفانه ضعیف عمل کرده ایم.
به  پاسخ  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
فرهنگی  نابسامانی های  دلیل  آیا  که  سؤال  این 
مجلس  شد:  متذکر  است  فرهنگی  ضعف  از  ناشی 
که  این موضوع کوتاهی کرده است، هرچند  در  هم 
حال  هر  به  اما  کنم  تبرئه  را  مجلس  نمی خواهم  من 
با  تنها  و  مسائل فرهنگی پیچیدگی های زیادی دارد 
اجرای یکسری از قوانین و نظارت بر آنها کار درست 
یک  افراد  که  اعتقاداتی  و  باورها  بلکه  نمی شود، 
جامعه را می شود به وسیله آن به سمتی برد که جریان 

فرهنگی ایجاد شود باید لحاظ شود.
پایان خاطرنشان کرد:  حجت االسالم پژمانفر در 
صرف  کامالً  رویکرد  ما  فرهنگی  دستگاه های  امروز 
اداری دارند و آن شکلی که رهبری در ارتباط با این 
برای  جهادی  رویکرد  باید  که  می فرمایند  موضوع 
وجود  هم  هنوز  باشد  داشته  وجود  سازی  فرهنگ 

ندارد.

انتقاد نماینده مجلس از وضعیت حوزه فرهنگ حوزه ایثار  و شهادت

این کاشته های ماست که امروز  درو می کنیم برگزاری 200 رویداد فرهنگی درهفته 
فرهنگ پهلوانی

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان خراسان 
گرامیداشت  فرهنگی  رویداد   200 گفت:  رضوی 
هفته فرهنگ پهلوانی با محور تکریم پیش کسوتان، 
تجلیل از مروجین اخالق مدار جامعه بزرگ ورزش و 
برگزاری جشن های گلریزان کمک به مردم سیل زده 
از  بازدید  حاشیه  در  عزیزی  می شود.حسن  برگزار 
گود فاتح خیبر مشهد، خاطرنشان کرد: ما به عنوان 
دوره های  برگزاری  ملی  دبیرخانه  و  دایمی  پایگاه 
مطرح  کشور  در  پهلوانی  منش  و  بصیرت  سراسری 
راستای  در  را  متنوعی  بسیار  برنامه های  و  هستیم 
تحقق راهبرد ترویج فرهنگ ورزش ارزشی در استان 

دنبال می کنیم.
صحیح  تربیت  چارچوب  همین  در  افزود:  وی 
مربیان  محوریت  با  هنرجویان  و  جوانان  و  نوجوانان 
پرمخاطب  رشته های  مدار  اخالق  دیده  آموزش 

ورزشی در حال اجراست.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان خراسان 
رضوی با تصریح این موضوع که هدف غایی مان در 
توسعه فرهنگ ورزش در جامعه صرفًا ارتقای سالمت 
یک  عنوان  به  آن  به  بلکه  نیست؛  نشاط  و  جسمی 
اجتماعی  تربیت  دهی  شکل  در  تربیتی  نافذ  ابزار 
هدف  ورزش  کرد:  بیان  می کنیم،  نگاه  فرهنگی  و 
و  استعدادها  پرورش  برای  است  ابزاری  نیست، 
منجر  که  اجتماعی  و  فردی  درونی،  شایستگی های 
به تقویت سجایا و ارزش های اخالقی شده و با درونی 
ابعاد اعتال  شدن آن، مسیر رشد اجتماع را در دیگر 

می بخشد.
باید  پهلوانی  منش  موضوع  اینکه  بیان  با  عزیزی 
الگوی تمام عیار جامعه بویژه جامعه مرجع و الگویی 
وررزشکاران قرار گیرد و در این مسیر، بزرگان و پیش 
دارند،  عهده  بر  را  نقش  بیشتر  مربیان  و  کسوتان 
برنامه های  از  یکی  چارچوب  همین  در  کرد:  عنوان 
هادیان،  از  تجلیل  آیین های  برگزاری  ستاد،  اصلی 
مربیان،  کسوت  در  مدار  اخالق  خادمان  و  حامیان 

داوران، ورزشکار و پیشکسوتان است.
برنامه،  این  ساماندهی  محور  کرد:  اضافه  وی 
در  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش  های  هیات 

استان هستند.
عزیزی با بیان اینکه یکصد گودباستانی به عنوان 
ترویج  جلودار  استان،  ورزش  تربیتی  پایگاه های 
هستند،  جامعه  در  تربیتی  و  فرهنگی  حرکت های 
بیان کرد: از مهم ترین کارکردهای تربیتی این مراکز، 
اشاعه امید آفرینی و توکل بر خدا، رعایت عدالت و 
انصاف و جوانمردی، ادب و احترام، ایثار و فداکاری، 

صداقت و درستکاری است.

خبر

رسانه ملی با خالء جدی مجری روبه رو است
گفت:  »اختیاریه«  تلویزیونی  برنامه  کننده  تهیه  و  مجری 
همین  به  و  بوده  رو  روبه  مجری  جدی  خأل  با  امروز  ملی  رسانه 
شده اند.سید  مند  عالقه  گری  مجری  به  بازیگران  که  است  دلیل 
و اصحاب رسانه »تیتر یک« که  مرتضی فاطمی در نشست مردم 
نشریه   80 دهه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد  قدس  روزنامه  در 
نخستین  برای  بود  سیاسی  و  فرهنگی  نامه ای  هفته  که  »پنجره« 
مرتبه منتشر شد و سال 93 به پیشنهاد مدیر شبکه افق، این هفته 
نامه به مجله تصویری تبدیل شد که خروجی آن برنامه 180 درجه 
نخستین  برای  شد  موفق  برنامه  این  خوشبختانه  افزود:  شد.وی 
آنها  با  و  آورده  تلویزیون  به  را  سیاسی  چهره های  از  برخی  مرتبه 
و  کرده  تغییر  امروزه  شرایط  اما  کرد:  تصریح  کند.فاطمی  گفتگو 
دو  از  جامعه  فضا  نیست،  مردم  خواسته  چنینی  این  گفتگوهای 
قطبی اصالح طلب و اصولگرا هم فراتر رفته و مردم به دنبال این 
هستند که بدانند حرف خودشان در کجا قرار دارد و جامعه از این 
»اختیاریه«  برنامه  مجری  و  کنند  است.تهیه  شده  اشباع  بحث ها 
پاسخ  به دنبال  باید  ما  این فکر کردم که  به  بنابراین  تصریح کرد: 
هایی  گو  و  گفت  تک  و  باشیم  مسئولین  از  گری  مطالبه  و  گویی 
آماده کنیم که تالش کند از مسئوالن مطالبه گری داشته باشد، 
به سازمان صدا  مربوط  لزومًا  آنها  که همه  متعددی،  به دالیل  اما 
سازان  برنامه  و  مردم  ما  خود  هم  آن  از  بخشی  و  نیست  سیما  و 

هستیم که اجازه نمی دهیم حرف صریح و جدی بیان شود، رسانه 
داد:  ادامه  ندارد.وی  را  واقعی  گو  و  گفت  برای  الزم  ظرفیت  ملی 
ما نخستین برنامه خودمان با عنوان »تاالر آینه« را با پرواز همای، 
خواننده که سال ها در ایران نبود، شروع کردیم و موافقت های الزم 
را هم گرفتیم اما نیم ساعت پیش از شروع برنامه اجازه پخش آن 
به ما داده نشد.فاطمی تاکید کرد: با پیگیری های مختلف برنامه 
از آن چهره های مختلف فرهنگی و  پرواز همای پخش شد و پس 
صریحی  های  گو  و  گفت  کردیم  سعی  و  آمدند  برنامه  به  سیاسی 
پیشنهاد  و  و شبکه مواجه شد  استقبال مردم  با  که  باشیم  داشته 
آماده  برای  باشیم.  داشته  برنامه ای  نیز  رمضان  ماه  برای  که  شد 
سازی این برنامه طی سه هفته حدود 200 سوژه مختلف به لطف 
دوستان روزنامه نگار احصا کردیم و سوژه های ناب مردمی را به ما 
معرفی کردند.مجری برنامه "اختیاریه" ضمن بیان اینکه اختیاریه 
محتوا  شکل  دو  در  کپی  افزود:  نیست،  عسل  ماه  برنامه  از  کپی 
ساده ترین  از  »اختیاریه«  فرم  خصوص  در  می افتد،  اتفاق  فرم  و 
وسایل و طراحی استفاده کرده است و در خصوص محتوا با تاکید 
که  بگویم  باید  داشت  عسل  ماه  برنامه  که  ویژه ای  خصوصیات  بر 
محوریت آن اشک بوده است اما »اختیاریه« مجموعه ای از اشک 
وجود  همواره  محور  قصه  برنامه های  این  بر  عالوه  بود.  لبخند  و 

داشته اند و برنامه جزر و مد پیش از ماه عسل، قصه محور بود.



6 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rVol.3.No.477  June.16.2019 477در شهریکشنبه 26 خرداد ماه 1398- سال سوم -  شماره

خبر
پذیرش گردشگران سالمت از ۵۶ ملیت 

در مشهد

برای  ملیت   56 از  پارسال  سالمت  گردشگران 
درمان به بیمارستان های مشهد مراجعه کردند.

سالمت  گردشگری  مدیر  امروز،  صبح  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیماران  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دردانشگاه 
درمان  برای  پارسال  مختلف  ملیت   56 از  خارجی  
خود به مشهد مراجعه کردند که بیشترین گردشگران 
عراق،  افغانستان،  کشورهای  از  ترتیب  به  سالمت 

ترکمنستان، بحرین و پاکستان بودند.
 دکتر محمد اسماعیل خیامی افزود: گردشگران 
بیماران  بستری  مجوز  دارای  درمانی  مراکز  در  تنها 
خارجی بستری می شوند که تاکنون 12 بیمارستان 
اخذ  به  موفق  مشهد  در  محدود  جراحی  مرکز   2 و 
با  البته  که  شده اند  سالمت  گردشگر  پذیرش  مجوز 
متقاضی،  جدید  مراکز  از  شده  انجام  ارزیابی های 

تعداد دیگری مجوز در حال صدور است.
پزشکی  علوم  دانشگاه   مدیر گردشگری سالمت 
گردشگران  به  رسانی  خدمات  اینکه  بیان  با  مشهد 
سالمت در مراکز بیمارستانی مشهد در سال گذشته 
رشد 90 درصدی داشته است گفت: 13 هزار و 314 
درمانی  و  تشخیصی  خدمات  پارسال  خارجی  بیمار 
را در مراکز بیمارستانی مشهد دریافت کردند که این 
توجهی  قابل  رشد  آن  از  قبل  سال  به  نسبت  میزان 

داشته است.
اطالعات  ثبت  بر  عالوه  کرد:  تصریح  خیامی 
پارسال  از  درمانی،  مراکز  در  خارجی  بیماران 
جراحی  مراکز  در  بیماران  از  دسته  این  اطالعات 
سال  در  اساس  این  بر  و  می شود  ثبت  نیز  محدود 
مراکز  در  خارجی  بیمار   586 و  هزار  شش  گذشته 

جراحی محدود خدمات دریافت کرده اند.
گذشته  سال  در  اساس  این  بر  کرد:  تاکید  وی   
بیمارستان ها  در  بیمار خارجی  نفر  و 900  هزار   19
بیشترین  و  کردند  دریافت  خدمات  جراحی  مراکز  و 
علل مراجعه گردشگران سالمت به دلیل بیماری های 
از  مختلف  جراحی های  قلبی،  بیماری های  زنان، 
جمله چشم، بینی، جراحی های عمومی بوده است.

شرکت  مدیرعامل 
مشهد  قطارشهری  بهره برداری 
یکپارچه سازی  دلیل  به  گفت: 
مشهد  قطارشهری  دو  خط  ایمنی  و  کنترل  سیستم 
نخواهند  سرویس دهی  هفته  این  جمعه  و  پنجشنبه 
در  مبین مقدم  وحید  امروز،  صبح  گزارش  داشت.به 
پیمانکار  درخواست  به  توجه  با  افزود:  خصوص  این 
دو  خط  ایمنی  و  کنترل  سیستم  یکپارچه سازی  برای 
مسیر  ادامه  تست  و  راه اندازی  راستای  در  قطارشهری 
میدان  ایستگاه  تا  شریعتی  میدان  ایستگاه  از  دو  خط 
شهروندان  به  جمعه  و  پنجشنبه  دو  خط  کاوه  شهید 
حداقل  کرد:  اضافه  داشت.وی  نخواهد  سرویس دهی 
نیاز برای یکپارچه سازی سیتم سیگنالینگ  زمان مورد 
با  لذا  است  ساعت   50 خط  ایمنی  و  کنترل  همان  یا 

در خط  تعداد مسافر  و جمعه  پنجشنبه  اینکه  به  توجه 
دو کمتر است، پنجشنبه 30 و جمعه 31 خردادماه خط 
دو قطارشهری سرویس دهی نخواهد داشت و در اختیار 
ایمنی  و  کنترل  سیستم  یکپارچه سازی  برای  پیمانکار 
داد:  ادامه  گرفت.مبین مقدم  خواهد  قرار  خط  این 
اقدام فوق مقدمه بهره برداری از ادامه مسیر خط دو از 
به صورت گذری  کاوه  تا میدان شهید  میدان شریعتی 
از ایستگاه های الندشت و کوهسنگی است.مدیرعامل 
به  اشاره  با  مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت 
اینکه خط یک همچنان فعال خواهد بود، گفت: خط 
ایمنی  و  کنترل  سیستم  یکپارچه سازی  از  پس  نیز  دو 
از  عادی  روزهای  صورت  به  تیرماه  اول  شنبه  صبح  از 
به  اقدام  شریعتی  میدان  ایستگاه  تا  طبرسی  انتهای 

سرویس دهی خواهد کرد.

در  هشت  منطقه  شهردار 
شهردار  اندیشی  هم  نشست 
دفاتر  مدیران  و  هشت  منطقه 
و  تسهیل  کاری  اولویت  گفت:  شهرسازی  پیشخوان 
است.به  رجوع  ارباب  و  شهروندان  رضایت  و  تسریع 
منطقه  شهردار  شیرازی  قربانعلی  امروز  صبح  گزارش 
پیشخوان  دفاتر  مدیران  با  مشترک  نشست  در   8
ویژه ای  اهیمت  رعایت عدالت  اظهار کرد:  شهرسازی 
در رضایت مندی شهروندان دارد و مردم مطمئن باشند 
و  است  یکسان  فرایندها  اجرای  شهروندان  همه  برای 
حقی از فردی ضایع نمی شود. وی در این نشست هم 
اندیشی که با هدف تسریع و تسهیل در پاسخگویی به 
اولویت کاری ما رضایت  افزود:  شهروندان برگزار شد، 
از دفاتر  ارباب رجوع  انتظار دارم  و  ارباب رجوع است 

پیشخوان راضی باشد. عدم رضایت از دفاتر پیشخوان 
به  نسبت  که  همانطور  نمی پذیرم  عنوان  هیچ  به  را 
همکاران خودم پذیرای این اتفاق نیستم.مهندس علی 
شیرازی در ادامه افزود: میدانم شما دغدغه کارتان را 
دارید و تالش می کنید کارها را به درستی انجام دهید، 
اما گاهی تعداد اندکی هستند که خواسته و ناخواسته 
جواب ارباب رجوع را به درستی نمی دهند و او مجبور 
می شود بین دفاتر و شهرداری ها رفت و آمد کند. اجازه 
را  است  من  دست  امانت  که  رجوعی  اباب  نمی دهم 
دفاع  شما  از  کار  در  که  طور  همان  کنید.  سرگردان 
خواهم کرد اما از کوتاهی نسبت به شهروندان به راحتی 
را  ارباب رجوع  و کار  ندارد  انگیزه  نمی گذرم کسی که 
تغییر  برای  فکری  است  بهتر  نمی دهد،  انجام  درست 

رویه کاری اش داشته باشد. 

شهر  شورای  رئیس  نایب 
منظور  به  گفت:  مشهدمقدس 
شهید  باچوخه  کشتی  گود  ساخت 
تا  پروژه  این  و  یافته  تخصیص  میلیاردریال   25 بابانظر 
پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.به گزارش 
امروز حمیدرضا موحدی زاده در حاشیه برگزاری  صبح 
سی امین هفته از مسابقات کشتی باچوخه شهید بابانظر 
در  نشاط شهروندان  و  حجم شور  این  دیدن  اظهارکرد: 
این مسابقات، موجب افزایش روحیه برای خدمت رسانی 
است. مشهد  شهرداری  و  اسالمی  شورای  در  بیشتر 

موحدی زاده گفت: کشتی سرآمد همه ورزش های محلی 
و بومی است و ریشه در تاریخ و فرهنگ کشور ما دارد و 
زمینه همبستگی، افزایش روحیه نشاط و ترویج اخالق 
فراهم  اندک  با صرف هزینه ای  را  و جوانمردی  پهلوانی 

می کند.وی ادامه داد: امروز جامعه ما به لحاظ مشکالت 
و فشارهایی که از خارج کشور وارد شده، به تجربه کنار هم 
بودن نیاز دارد است و امیدواریم با این تدبیر آینده بهتری 
پیش رو داشته باشیم.نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
بابانظر  شهید  گود  چوخه  با  کشتی  خصوص  در  مشهد 
اظهار داشت: این مسابقات جمعه هر هفته با استقبال 
گرم و پرشور پهلوانان و عالقمندان به این ورزشی سنتی 
برگزار می شود. وی در پایان با تاکید بر اینکه سالن های 
کشتی مناطق درشان مردم مشهد نیست و گنجایش و 
ظرفیت تعداد کمتری از شهروندان را دارد، عنوان کرد: 
چهار  منطقه  بهشت  بوستان  جنب  در  منظور  همین  به 
گود  توسعه  برای  مربع  متر  هزار   5 مساحت  به  زمینی 
کشتی با چوخه شهید بابانظر با اعتبار 25 میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده که بخشی از آن اجرا شده است.

به دلیل یکپارچه سازی سیستم کنترل صورت می گیرد؛

خط دو قطارشهری پنجشنبه و جمعه تعطيل است
در نشست هم اندیشی شهردار منطقه هشت و مدیران دفاتر پیشخوان شهرسازی مطرح شد:

اولويت کاری تسهيل و تسريع و رضايت شهروندان و ارباب رجوع است
نایب رئیس شورای شهر مشهدمقدس خبرداد:

تخصيص 25 ميليارد ريال برای ساخت گود کشتی باچوخه شهيد بابانظر

از  یکی  سوی  از  شده  مطرح  دادخواست  موجب  به 
شهر  شورای  مصوبات  از  یکی  ابطال  بر  مبنی  شهروندان 
مشهد در خصوص »اصالح ضوابط ارتفاع ساختمانها در 
کاربریهای مختلف« به دلیل غیز قانونی بودن آن، هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی الیحه دفاعیه 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  سوی  از  شده  ارائه 
مقدس، به استناد قوانین و مقررات مصوبه مورد شکایت، 
را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسالمی شهر 
است.به  کرده  اعالم  باطل  را  آن  و  داده  تشخیص  مشهد 
اداری  از سایت دیوان عدالت  به نقل  امروز  گزارش صبح 
کشور، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخه 
در  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  8؍3؍1397 
کاربریهای  در  ارتفاع ساختمانها  خصوص اصالح ضوابط 
مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به رئیس 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعالم کرده است که: 
در این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شده است 
از ضوابط شهرسازی  پروانه ساختمانی،  در هنگام صدور 
مندرج در طرح تفصیلی عدول نماید. لذا به استناد دالیل 

ذیل ابطال این مصوبه را خواستارم.
y دالیل درخواست ابطال

قانونی  اختیارات  از  خارج  بندهایی  چنین  تصویب   
شهر،  تفصیلی  طرح های  در  زیرا  می باشد،  شهر  شورای 
ضوابط ارتفاعی تمامی امالک و اراضی واقع در محدوده 
قانون   5 ماده  مطابق  و  می گردد  مشخص  شهر  خدماتی 
هرگونه  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  تأسیس 
به  می بایست  شهری  اراضی  ارتفاعی  ضوابط  در  تغییر 
تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و 
به  بر مبنای ماده 7 همان قانون موظف  نیز  شورای شهر 
رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون 
ماده 5 بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط ارتفاعی اراضی 
بنابراین  ندارند.  را  بدون مصوبه کمیسیون مذکور  شهری 
این  تغییر  در  حقی  شهرها  اسالمی  شورای  که  هنگامی 
ضوابط ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع 
قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخالف مفاد مواد 5 و 
7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و 
خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور تصویب شده است. از 
طرف دیگر، عالوه بر اینکه در متن مصوبه قید شده است 
مشهد،  شهر  تفصیلی  طرح های  در  مندرج  ضوابط  که 
از  نمونه  دو  به  را  قضات  نظر  می گردد  سازی«  »یکپارچه 
طرح های تفصیلی شهر مشهد یعنی طرح تفصیلی خازنی 

و طرح تفصیلی طاش جلب می نمایم:
 1- طرح تفصیلی خازنی: مطابق بند 6-1-3 الی 1-6-

مشهد  خازنی  تفصیلی  طرح   93 الی   91 صفحه  در   5-3
مقررات محدودیت ارتفاع ساختمانها قید گردیده است.

 2- طرح تفصیلی طاش: مطابق بند 3-2-6 مندرج در 
صفحه 53 و بند 3-3-5 مندرج در صفحه 67 و بند 4-3-

5 مندرج در صفه 79 طرح تفصیلی طاش حداکثر ارتفاع 
ساختمان قید شده است.

چنین  نیز  مشهد  شهر  تفصیلی  طرح های  سایر  در   
 7 ماده  مطابق  مشهد  شهرداری  و  دارد  وجود  ضوابطی 
قانون شورای عالی شهرسازی موظف به اجرای این ضوابط 
این ضوابط، موظف است  تغییر  به  نیاز  بوده و در صورت 
ارجاع  الذکر  فوق  قانون   5 ماده  کمیسیون  به  را  موضوع 
آشکار  مغایرت  به  توجه  با  شده  یاد  مراتب  به  نظر  نماید. 
تأسیس  قانون   7 و   5 ماده 1، 2،  با  عنه  معترض  مصوبه 
بند 1  بر اساس  ایران  و معماری  شورای عالی شهرسازی 
ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم." 

y الیحه دفاعیه رئیس شورای شهر مشهد
  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر 
مشهد مقدس طی الیحه دفاعیه، به هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری توضیح داده است که:
 با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و همچنین ورود 
فناوریهای نوین به عرصه های کار و زندگی، دیدگاه، رفتار 
تغییراتی شده است در  نیز دستخوش  انسانها  نیازهای  و 
ورودی  می کند،  تغییر  ساختمانها  ابعاد  و  شکل  شهرها 
با  الگوهای  از  اقامتی  و  )البی(  مسکونی  ساختمانهای 
ارتفاع باال ایده می گیرند واحدهای تجاری چند مترمربعی 
دارای  که  مترمربعی،  هزار  چند  مجتمع های  قربانی 
باشند  ارتفاع حتی چند ده متری  با  محوطه های مرکزی 
عظمت  با  و  شیک  بسیار  اداری  ساختمان های  شده اند، 
)با فضاهای مرتفع( هستند و ... بنابراین این محدودیت 
شدید ارتفاع طبقات مانند دهه های قبل توسط مالکان دور 
از انتظار است. مقاومت در برابر این تقاضاها و نیاز جامعه 
پرونده ها  بست  بن  و  ساختمانی  تخلفات  تشدید  موجب 
برای  قانونی  فرصتهای  از  می بایست  بنابراین  می شود، 
پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و خواسته های شهروندان 
استفاده نمود. در دادخواست تقدیمی سه ایراد به مصوبه 

بیان شده است:
 1- صالحیت شورای اسالمی شهر برای تعیین ضوابط 

شهرسازی )ارتفاع طبقات در ساختمان(
شهرسازی  ضوابط  از  عدول  مجوز  آوردن  فراهم   -2  
طرح های تفصیلی به هنگام صدور پروانه ساختمان برای 

شهرداری
 3- مغایرت مصوبه با ضوابط مصوب طرحهای جامع و 

تفصیلی خازنی و طاش

 در پاسخ به بند یک در خصوص صالحیت شوراهای 
اسالمی شهر الزم به توضیح است:

 اوالً: با توجه به مطلبی که در مقدمه بیان شد به منظور 
و  مختلف  اقشار  نیازهای  و  کارکردها  از  محلی  شناخت 
مختلف  عرصه های  فعاالن  و  شهروندان  با  مستمر  ارتباط 
شوراهای   ... و  اجتماعی  صنعتی،  اقتصادی،  تجاری، 
اسالمی می توانند مناسب ترین و کاربردی ترین پیشنهادها 
بناهایی که  امور شهر و حتی در خصوص  برای تمامی  را 
راستا  همین  در  باشند.  داشته  می شوند  احداث  شهر  در 
را  تفصیلی  و  جامع  طرح های  نهایی  تصویب  قانونگذار 
منوط به تأیید و ارسال آنها توسط شوراهای اسالمی شهرها 
کرده است. بند 34 ماده 80 قانون اصالح موادی از قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران »بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع 
شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس 
ربط  ذی  مراجع  به  ارسال  و  شهرداری  توسط  آن  ارائه  از 

قانونی جهت تصویب نهایی.«
 ثانیًا: با توجه به تباصر ذیل بندهای طرحهای تفصیلی 
)از جمله طاش که مورد استناد شاکی قرار گرفته است( 
در  پاسخگویی  بودن  مند  ضابطه  و  سازی  یکسان  برای 
ضوابطی  تصویب  شهرداری،  مختلف  مناطق  و  پرونده ها 
برای ارتفاع طبقات در کاربریهای مختلف اجتناب ناپذیر 

بوده است.
بندهای  ذیل  تباصر  اجرای  راستای  در  مصوبه  ثالثًا:   
ارتفاع مجاز  تعیین  و  تبیین  به  اقدام  طرح های تفصیلی، 
طبقات نموده است و کمترین مداخله ای در ارتفاع نهایی 
ساختمان ندارد. بنابراین ورود به ضوابط شهرسازی نه تنها 
در صالحیت، بلکه از تکالیف شوراهای اسالمی شهر است.
بند دو در  به  پاسخ  این الیحه  در  از  در بخش دیگری 
خصوص ادعای صدور مجوز جدول از ضوابط شهرسازی 

طرح های تفصیلی توسط شهرداری الزم به توضیح است:
 الف- با توجه به هدف مصوبه که در متن ماده واحده 
بیان شده است این مصوبه نه تنها مجوزی برای عدول از 

تفصیلی  و  جامع  مصوب  طرح های  شهرسازی  ضوابط 
نیست بلکه جمع بندی و یکپارچه سازی ضوابط مربوطه 
شهرداری  توسط  پاسخگویی  رویه  وحدت  ایجاد  جهت 
است. »... در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی 
ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی متعدد شهر مشهد 

مقدس در فرآیند صدور گواهی های ساختمانی ...«
مغایرت  ادعای  خصوص  در  سه  بند  به  پاسخ  در   
طرح های  شهرسازی  ضوابط  با  شده  تعریف  ارتفاع های 
ارسالی  مستندات  است:  توضیح  به  الزم  طاش  و  خازنی 
توسط شاکی در این خصوص ضوابط مصوب برای ارتفاع 
و تفصیلی خازنی و طاش  ساختمان در طرح های جامع 
به عرض رسیده  به مقدمه  توجه  با  اینکه  از  است، صرف 
)سال  قبل  دهه   5 از  بیش  به  متعلق  خازنی  جامع  طرح 
1352( و طرح طاش متعلق به دو دهه قبل، پاسخگوی 

نیاز و مطالبات مودیان عصر کنونی نیستند
   همان گونه که مشاهده می شود در تمامی بندهای 
خیابانها  بر  در  ساختمان  )نهایی(  ارتفاع  برای  صرفًا  فوق 
نیز  بند  هر  توضیحات  در  و  است  شده  تعیین  ضابطه 
و  شهری  منظر  و  نما  حفظ  جهت  به  می گردد  مشخص 
از  بیشتر  ارتفاع  دارای  ساختمانهای  اندازی  سایه  رعایت 
 45( جانبی  نشینی  عقب  می بایست  شده  تعیین  مقدار 
درجه و ...( را برابر ضوابط مربوطه رعایت نمایند. در هیچ 
یا  و  طبقات  ارتفاع  برای  ضابطه ای  فوق  بندهای  از  یک 
کاربریها مطرح نیست در حالی که مصوبه این شورا ضمن 
کاربری،  نوع  به  توجه  با  طبقه  هر  ارتفاع  حداکثر  تعیین 
همان طوری که در قسمتهای الف و ب پاسخ به بند 2 به 
ارتفاع  جمله  )از  مقررات  سایر  رعایت  بر  رسید  استحضار 

ساختمان( تاکید داشته است.
با  اینکه  وجود  با  می رساند:  استحضار  به  خاتمه  در    
توجه به دفاعیات و مستندات فوق مصوبه مراحل قانونی 
بند 5  اجرای  را گذرانده است، شهرداری مشهد  تصویب 
مصوبه را در خصوص اعمال ضوابط مربوطه در طرح های 
تفصیلی و تصویب آنها در مراجع ذیصالح را در اولویت قرار 

داده و تاکنون مصوبه را برای اجرا به مناطق ابالغ نکرده 
است. لذا با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نسبت 
و  نموده  عنایت  شاکی  دادخواست  رد  به  حکم  صدور  به 
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف 
واالی مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " 

y رأی هیأت عمومی
تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   
و  اداری  عدالت  دیوان  معاونین  حضور  با  31؍2؍1398 
و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و  رؤسا و مستشاران 
پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور 

رأی مبادرت کرده است.
عالی  شورای  تأسیس  قانون   2 ماده   4 بند  طبق 
نامه های  آیین  و  معیارها  تصویب  معماری،  و  شهرسازی 
و  شهرسازی  عالی  شورای  وظایف  جمله  از  شهرسازی 
تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از جمله وظایف 
از  و  می باشد  مذکور  قانون   5 ماده  در  مندرج  کمیسیون 
ماده 80  بند 34  طبق  شهر  اسالمی  شورای  دیگر  سوی 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت،  قانون 
کشور و انتخاب شهرداران بررسی و تأیید طرحهای هادی و 
جامع شهرسازی و تفصیلی پس از ارائه آن توسط شهرداری 
و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از 
مصوبه  تصویب  و  بوده  شهر  اسالمی  شورای  اختیارات 
قطعی و الزم االجرا برای شهرداری از اختیارات شورا خارج 
شورای  تأسیس  قانون   7 ماده  تبصره  طبق  مضافًا  است. 
ابهام و اشکال  ایران در موارد  عالی شهرسازی و معماری 
و اختالف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی 
شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی 
خواهد  االجرا  الزم  و  قطعی  عالی  شورای  نظر  و  مطرح 
بود، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از 
حدود اختیار شورای اسالمی شهر مشهد تشخیص شد و 
مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین 
ابطال  اداری مصوب سال 1392  دیوان عدالت  دادرسی 

می شود.

براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اصالحات درارتفاع باطل شد

شهری،  مدیریت  اولویت  گفت:  مشهد  شهردار 
شهر  مختلف  نقاط  در  خدمات رسانی  متوازن سازی 
کم برخوردار  مناطق  در  عمرانی  پروژه های  اجرای  با 

است.
به گزارش صبح امروز، محمدرضا کالئی در حاشیه 
حدفاصل  شمالی  ضلع  ساماندهی  عملیات  آغاز 
افتتاح  و  رجایی  شهید  و  باهنر  شهید  شهرک  مسیر 
طرق  به  بسکابادی  مسیر  آسفالت  و  بازگشایی  پروژه 
شهر  شورای  اعضای  از  جمعی  و  رییس  حضور  با  که 
مناطق  در  خدمات  توازن  افزود:  شد،  انجام  مشهد 
راهبردهای  جزء  شهر  مناطق  سایر  با  کم برخوردار 

مدیریت شهری و شورای پنجم است.
کیفی  ارتقاء  در  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
خدمات در مناطق مرکزی شهر که زائران بیشتر از این 
مناطق استفاده می کنند و همچنین آماده سازی فضا 
و  کم برخوردار  مناطق  در  راحت تر  و  بهتر  زندگی  برای 
و  حمل  اقدامات  بخشی  می تواند  که  شهر  پیرامونی 
نقلی و ترافیکی و بخشی عمرانی و فضای سبز باشد، 

توازن ایجاد کنیم.
اجرایی  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 

شهرک  حدفاصل  مسیر  شمالی  ضلع  ساماندهی 
شهید باهنر– شهید رجایی ادامه داد: حدود 40 سال 
شهرک های  ساکنان  عبور  محل  که  مسیر  این  که  بود 
شهید باهنر و رجایی است، نیاز به ساماندهی داشت 
که پس از اجرای ضلع جنوبی از معاونت فنی و عمران 
خواستیم که ساماندهی ضلع شمالی را نیز در دستور 
امروز  راستا  همین  در  گفت:  دهند.کالئی  قرار  کار 
شمالی  ضلع  ساماندهی  اجرایی  عملیات  آغاز  شاهد 
رجایی  شهید  و  باهنر  شهید  شهرک  حدفاصل  مسیر 
هستیم که امیدوارم ساماندهی این مسیر و همچنین 
بازگشایی و آسفالت مسیر بسکابادی به طرق که بخش 
کم  را  رجایی  شهید  شهرک  مرکزی  ترافیک  از  زیادی 
می کند شاعد عبور و مرور بهتری در این منطقه باشیم.
حدفاصل  مسیر  شمالی  ضلع  ساماندهی  پروژه   
شد  آغاز  مراسمی  طی  رجایی  و  باهنر  شهید  شهرک 
ضلع  ساماندهی  پروژه  احداث  روزشماره  تابلوی  و 
و رجایی  باهنر  شمالی مسیر حدفاصل شهرک شهید 

نیز روشن شد.
گفتنی است این پروژه ظرف 70 روز به بهره برداری 

خواهد رسید.

خبر
شهردار مشهد در حاشیه افتتاح و آغاز اجرای دو پروژه در منطقه 6 مشهد مطرح کرد:

اجرای پروژه های عمرانی در مناطق کم برخوردار برای توازن خدمات

شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رییس 
شورای شهر مشهد گفت: شاهد پروژه هایی 
کمک  شهر  متوازن  توسعه  به  که  هستیم 
اجرای  امیدواریم سال 98 شاهد  و  می کند 
گزارش  باشیم.به  پروژه هایی  چنین  بیشتر 
صبح امروز، محمدهادی مهدی نیا در مراسم 
افتتاح بازگشایی و آسفالت مسیر بسکابادی 
شهر  شورای  رییس  و  شهردار  حضور  با  که 
شد،  انجام  شهری  مدیران  از  جمعی  و 
یکی  معبر  این  احداث  و  بازگشایی  افزود: 
و  ساکنان  جدی  مطالبات  و  خواسته ها  از 
اهالی منطقه بوده که با پیگیری های کمیته 
نظارتی و تالش های شهرداری مشهد تحقق 
یافت.وی اضافه کرد: دو رویکرد در بحث راه 
و ایجاد راه جدید وجود دارد، در گذشته راه را 
محور توسعه می دانستند که نگاه صحیحی 
نیز  توسعه  محور  می تواند  راه  اما  بوده  نیز 
و  شده  نگهداری  و  محافظت  اگر  نباشد 
و  حمل ونقل  بحث  توسعه ای  بحث  جز  به 
گیرد.رییس  قرار  اولویت  در  ترافیکی  عبور 
کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
اینکه مکانیزم های کنترل ما  با بیان  مشهد 
باشد  شکلی  به  باید  جدید  معابر  حیطه  در 
که عالوه بر کنترل و نظارت، مسیر توسعه را 
هم هدایت کند، اظهار کرد: به صرف اینکه 
می شود  توسعه  تحریک  ایجاد  موجب  راه، 
نمی توان از ایجاد معبر و راه جدید و یا توسعه 
ادامه  کرد.مهدی نیا  اجتناب  شهری  معابر 
پهنه بندی  سند  تصویب  با  امیدواریم  داد: 

حریم که وفاقی بین استانداری، شهرداری 
مسیر  است،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و 
هدایت در پهنه های حریم را به شکلی انجام 
دهیم که دغدغه مندی های محیط زیستی و 

تحریک توسعه غیرضروری نیز کنترل شود.
y  اهمیت محور بسکابادی برای پدافند غیر

عامل
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رییس 
شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه پدافند 
است،  مهم  موضوعات  از  یکی  غیرعامل 
پدافند  به  مربوط  موضوعات  از  یکی  گفت: 
غیرعامل، برخورداری شهرها از چند مسیر 
بسکابادی  محور  است؛  تخلیه  و  خروجی 
عالوه بر اینکه مسیر حمل ونقلی بوده، یکی 
مواقع  در  شهر  فوری  تخلیه  گزینه های  از 

خطر نیز به حساب می آید.
y  ۳ میلیون و ۶۰۰ متر مربع امسال آسفالت

می شود
معابر  آسفالت  برای  برنامه ریزی  به  وی 
شهر مشهد در سال جاری اشاره کرد و افزود: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال 
معابر  از  مترمربع   600 و  میلیون   3 حدود 
شهر مشهد با اولویت بندی آسفالت خواهد 
ارائه  مدل  در  کرد:  اضافه  مهدی نیا  شد. 
شده برای اولویت بندی آسفالت معابر عالوه 
سنجش  استانداردهای  و  معیارها  اینکه  بر 
و  به لحاظ تخصصی  میزان خرابی آسفالت 
روش های روز دنیا بررسی می شود، اعضای 
در  که  نظارتی  کمیته های  و  شهر  شورای 
آنها  و خواسته های  با مردم  ارتباط مستقیم 

روکش  اجرای  اولویت بندی  در  نیز  هستند 
آسفالت معابر تاثیرگذار خواهند بود.

y  بخش زیادی از پروژه های عمرانی امسال در 
مناطق کم برخوردار اجرا می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک وسرپرست 
با  مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت 
اشاره به افتتاح و آغاز به کار دو پروژه عمرانی 
تاکیدات  با  گفت:  مشهد   6 منطقه  در 
زیادی  و شورای شهر مشهد بخش  شهردار 
مناطق  در  امسال  عمرانی  پروژه های  از 

کم برخوردار اجرا می شود.
خلیل ا... کاظمی نیز در این مراسم اظهار 
شهرک  ساکنان  خواسته های  از  یکی  کرد: 
و  شهردار  از  رجایی  شهید  و  باهنر  شهید 
شورای شهر بازگشایی مسیر بسکابادی بود 
که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.وی با بیان 
ظرف  و  آغاز  ماه  بهمن  از  پروژه  این  اینکه 
به  تومان  میلیارد  با هزینه 3  ماه  از 4  کمتر 

بازگشایی  کرد:  اظهار  رسید،  بهره برداری 
بسکابادی  کیلومتری   2 مسیر  آسفالت  و 
که با مشارکت شهرداری منطقه 6 مشهد و 
سازمان عمران شهرداری اجرا شده، شهرک 
شهید باهنر را از کنه بیست به محمدآباد و 
سپس طرق وصل خواهد کرد و این منطقه را 
از بن بست خارج می کند.معاون حمل و نقل 
و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران 
همچنین  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری 
در  که  شهر  شورای  و  شهردار  تاکیدات  با 
جنوبی  ضلع  آسفالت  و  ساماندهی  افتتاح 
مسیرحدفاصل شهرک شهید باهنر و شهید 
این  به درخواست ساکنان  پاسخ  رجایی در 
شمالی  ضلع  ساماندهی  خواستار  منطقه 
این مسیر شدند، امروز شاهد آغاز عملیات 
مسیر  شمالی  ضلع  ساماندهی  اجرایی 
شهرک  تا  باهنر  شهید  شهرک  حدفاصل 

شهید رجایی هستیم.

y  عذرخواهی معاون شهردار از مردم
از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی 
ضلع  بهره برداری  در  تأخیر  از  شهروندان 
در  تأخیر  دلیل  افزود:  داشتند  گله  جنوبی 
پی  بارندگی های  مسیر  این  از  برداری  بهره 
در پی فروردین و اردیبهشت بود که بابت این 
می کنیم  عذرخواهی  شهروندان  از  موضوع 
در  مشهد  شهردار  تاکیدات  به  توجه  با  و 
این  پروژه ها  اجرای  در  سرعت  خصوص 
قول را می دهیم که ضلع شمالی را با طول 
و  آیلند فضای سبز  آن  1.8 کیلومتر که در 
نورپردازی نیز در نظر گرفته شده است ظرف 
متر  برسانیم.1800  بهره برداری  به  روز   70

عملیات بهسازی و آسفالت در بولوار حر
سازمان  مدیرعامل  عظیمی،  همچنین 
این  درحاشیه  نیز  مشهد  شهرداری  عمران 
بسکابادی  شهید  محور  کرد:  اظهار  مراسم 
که انتهای بولوار حر را به مزرعه نمونه و طرق 
توسط  کیلومتر   2 طول  به  می کند  وصل 
این سازمان و مشارکت شهرداری منطقه 6 
مشهد اجرا و به بهره برداری رسید.وی گفت: 
بولوار  آسفالت  و  بهسازی  اجرایی  عملیات 
حر نیز حدفاصل شهرک شهید باهنر و شهید 
رجایی نیز به طول 1800 متر، امروز با روشن 

شدن تابلو روزشمار 70 روزه آغاز شد.
این  تا  بود  قرار  ابتدا  در  داد:  ادامه  وی 
مسیر فقط آسفالت شود اما بعد از بررسی ها 
بستر  و تحکیم  زیرسازی  باید  متوجه شدیم 
همین  در  نیز  اقدام  این  که  شود  انجام  نیز 

مدت عملیاتی خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران شورا از اجرای پروژه هایی در راستای توسعه متوازن مشهد در سال جاری خبرداد:

توسعه متوازن در حاشیه خبرخبر

سرویس درشهر

سرویس درشهر
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میدان
تعطیلی های لیگ برتر کم می شود

مارک ویلموتس در اقدامی جالب اردوی تیم ملی 
در تیر ماه را از 11 روز به 5 روز کاهش داده است تا 
یابی  دست  برای  بیشتری  زمان  بتوانند  پوشان  ملی 
باشگاهی  تیم های  اردوی  در  الزم  هماهنگی های  به 
حاضر شوند.اردوی تیر ماه به این بهانه برگزار می شود 
که مارک از بازیکنان داخلی شناخت بیشتری پیدا کند 
تا برای بازی های آتی انتخاب بهتری داشته باشد. به 
نظر می رسد مربی بلژیکی در خصوص آماده سازی تیم 
ملی دیدگاه متفاوتی نسبت به کارلوس کی روش دارد. 
در  حضور  سال   8 طی  کلمبیا  حاضر  حال  سرمربی 
فوتبال ایران بر این عقیده بود که بازیکنان تیم ملی به 
اندازه کافی در تمرینات تیم های باشگاهی تحت فشار 
قرار نمی گیرند و آماده نمی شوند! از اینرو هر گاه تیم 
ملی مسابقه ای پیش رو داشت، کارلوس کی روش با 
درخواست تعطیلی لیگ برتر تیم ملی را به اردوی بلند 
مدت می برد که این باعث اعتراض باشگاه ها می شد 
و البته کاری هم از دست کسی ساخته نبود چرا که 
سازمان لیگ برتر برنامه کارلوس کی روش را عینًا پیاده 
حرفه ای  فوتبال  در  که  است  حالی  در  این  می کرد. 
بازیکنان تنها 72 ساعت قبل از بازی هایی که در تقویم 
فیفا قرار دارند در اختیار تیم های ملی قرار می گیرند. 
در فوتبال حرفه ای این دیدگاه وجود دارد که بازیکنان 
و 72  آماده می شوند  باشگاهی  تیم های  تمرینات  در 
در  الزم  هماهنگی های  به  رسیدن  برای  زمان  ساعت 
تمرین تیم ملی کافی است.اردوی تیر ماه از قبل در 
بود  قرار  و  داشت  وجود  ملی  تیم  سازی  آماده  برنامه 
تیم ملی 11 روز تمرین کند اما مارک ویلموتس در یک 
برگزار  روز  طی 5  اردو  این  کرد  اعالم  درست  تصمیم 
می شود تا بازیکنان زمان بیشتری در اختیار باشگاه ها 
نظر  به  باشند.  الزم  هماهنگی های  به  رسیدن  برای 
رو  پیش  فصل  در  ویلموتس  مارک  دیدگاه  با  می رسد 
تعطیالت لیگ برتر کم تر شود. جالب اینکه سرمربی 
تیم ملی بدنسازی که به همراه خود به کادر فنی تیم 
ملی آورده به صورت پاره وقت با تیم ملی قرار داد دارد. 
تنها  و  دارد  قرارداد  بلژیکی  باشگاه های  از  یکی  با  او 
برای اردوها به ایران خواهد آمد. این بدین معنی است 
مارک ویلموتس مثل خیلی از مربیان تیم های ملی بر 
تیم های  تمرینات  باید در  بازیکنان  باور است که  این 
باشگاهی بدنسازی کنند و آماده شوند. از همه مهمتر 
حضور بازیکنان در بازی های باشگاهی به مراتب بهتر 
از حضور دراردوی های بلند مدت تیم ملی است به این 
خاطر که حضور در مسابقه بهتر از تمرین است!قطعًا 
بیرون  پویا  برتر  لیگ  یک  دل  از  خوب  ملی  تیم  یک 
خواهد داد و مارک ویلموتس با کاهش اردوی تیرماه به 
باشگاه ها این پیام را داد که در فصل آتی زمان تعطیلی 

لیگ برتر کم تر خواهد شد.

تنها 7 باشگاه در فصل جدید 
آمادگی  اعالم   VAR خرید  برای 
که  دلیل  این  به  شاید  کرده اند. 
برخی باشگاه ها تصور می کنند خرید این سیستم بر عهده 

فدراسیون فوتبال است.
از  استفاده  خواهان  جدی  صورت  به  داوران  کمیته 
سیستم کمک داور ویدئویی در فصل بعد است تا میزان 
یکی  با  باره  این  در  و  برسد  حداقل  به  داوری  اشتباهات 
است  داشته  مذاکره  هم  فیفا  تأیید  مورد  شرکت های  از 
و قرار شد باشگاه ها برای خرید VAR با این شرکت وارد 
کمیته  دپارتمان  مسئول  رفعتی،  شوند.داوود  مذاکره 
داوران که به تازگی به عنوان نماینده فوتبال ایران در جام 
این  در  است،  داشته  حضور  لهستان  در  جوانان  جهانی 
ما همکاری  با  باید  باشگاه ها  این مسئله  باره گفت: »در 

برگزار  لهستان  به  سفر  از  پیش  که  جلسه ای  در  کنند. 
از  با یکی  کردیم 7 باشگاه بیشتر حاضر نشدند حتی ما 
باشگاه ها تماس گرفتیم و به ما گفتند ما داریم می افتیم 
سیستم  این  سخت افزار  تهیه  داریم؟!   VAR به  کار  چه 
وظیفه فدراسیون نیست و بر عهده باشگاه هاست. بحث 
آموزش آن به داوران وظیفه ما است. ما به سازمان لیگ 
نامه می زنیم و جای لوکیشین دوربین ها را اعالم می کنیم 
تا آن را به باشگاه ها بدهند. ان شا...! از فصل آینده لیگ 
است.  زمان بر  اما  می کنیم  استفاده   VAR از  نوزدهم 
بحث سخت افزاری را ما مشغول انجام دادن هستیم. این 
سیستم باید تهیه شود. بحث مهمی که وجود دارد آموزش 
است که باید انجام شود. کالس آن را برگزار می کنیم، هر 
چند مدرسان کمی هستند اما این امتیاز را فیفا به ما داده 

است و ما در تابستان آن را انجام می دهیم. 

ایران  فوتبال  پوشان  ملی 
قرعه کشی  یک  سید  در 
جام  و  قطر  جهانی  جام  انتخابی 
روز  فیفا  رنکینگ  گرفتند.  قرار  چین  ملت های 
جمعه منتشر شد که در آن تیم ملی ایران باالتر از 
تیم های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر و ... در 
صدر این رده بندی در قاره آسیا و در جایگاه بیستم 
سیدبندی  در  اتفاق  این  که  گرفت  قرار  جهانی 
ملت های  جام  و  جهانی  جام  مقدماتی  قرعه کشی 

آسیا تاثیرگذار بود.
مقدماتی  مرحله  قرعه کشی  فیفا،  اعالم  بنابر 
ششم  و  بیست  روز  در  قطر   2022 جهانی  جام 
طبق  که  می شود  برگزار  دوحه  شهر  در  تیرماه 
رنکینگ فیفا، ملی پوشان فوتبال ایران با تیم های 

ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، امارات، عربستان 
و چین در سید نخست آسیا قرار گرفتند.در مرحله 
جام جهانی  مقدماتی  قرعه کشی  سیدبندی  دوم 
آسیا  در  چین   2023 جام ملت های  و  قطر   2022
قرعه کشی، هشت  از  بعد  که  دارند  حضور  تیم   40
گروه 5 تیمی شکل می گیرد و تیم ها رقبای خود را 

می شناسند.
تیم های  شده،  اعالم  برنامه ریزی  طبق 
دوم،  برتر  تیم  چهار  همراه  به  گروه  هر  صدرنشین 
به مرحله سوم و پایانی انتخابی جام جهانی 2022 
در قاره آسیا صعود می کنند که می توان سخت ترین 
حضور  با  را  ویلموتس  مارک  شاگردان  برای  گروه 
یا  ترکمنستان  تایلند،  ازبکستان،  یا  عراق  تیم های 

کویت و اندونزی متصور بود.

طور  به  لیگ  سازمان  رئیس 
جدید  فصل  کرد  اعالم  قطعی 
زمان  از  زودتر  روز  دو  برتر  لیگ 
در  بهاروند  حیدر  می شود.  آغاز  شده،  عنوان  قبلی 
گفت وگوی حضوری در برنامه ورزش از نگاه دو درباره 
بود  قرار  برنامه  نوزدهم گفت: »طبق  لیگ  آغاز  زمان 
به  ولی  شود  آغاز   98 مردادماه  دهم  روز  از  بازی ها 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  ذوب آهن  اینکه  دلیل 
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، زمان شروع لیگ برتر 

تغییر کرده است.
لیگ  در  ایران  ذوب آهن  آسیایی  بازی  خاطر  به 
نخستین  مردادماه  هشتم  تاریخ  در  آسیا،  قهرمانان 
البته  می شود.  برگزار  جدید  فصل  در  برتر  لیگ  بازی 
به  ملزم  برتر  لیگ  جدید  فصل  مسابقات  برگزاری 

اجرای مباحث امنیتی در ورزشگاه ها از جمله تجهیز 
تمام استادیوم ها به دوربین های مدار بسته و همچنین 
باشگاه ها در همه  از سوی  الکترونیکی  بلیت فروشی 

ورزشگاه ها است تا از حوادث جلوگیری شود.«
لیگ  سازمان  رئیس  بهاروند،  که  اظهاراتی  طبق 
به  ذوب آهن  احتماالً  که  کرد  پیش بینی  باید  داشته، 
آسیا،  قهرمانان  لیگ  حذفی  مرحله  در  حضور  دلیل 

افتتاحیه فصل جدید را برگزار می کند.

VAR هشتم مرداد؛ آغاز ليگ نوزدهمسيدبندی مقدماتی جام جهانی در آسيا مشخص شداعالم آمادگی 7 باشگاه برای خريد

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی 
پرسپولیس به پایان رسید. حاال همه تیم ها با ورود به 
ضعف شان  نقاط  تا  دارند  تالش  انتقاالت  و  نقل  بازار 
جدیدی  فصل  شروع  برای  را  خود  و  دهند  پوشش  را 
تیم های  اما  بین  این  در  کنند.  آماده  ایران  فوتبال  از 
متمول و باالی جدول حضوری پررنگ تر از دیگر تیم ها 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حضور  دارند.  بازار  این  در 
قدرتمندتر  حضوری  برای  تیم ها  این  دلیل  مهم ترین 
به  نگاهی  گزارش  این  است.  انتقاالت  و  نقل  بازار  در 
وضعیت پنج تیم برتر در بازار نقل و انتقاالت می اندازد.

y پدیده شهر خودرو؛ پدیده فوتبال ایران
هجدهم  لیگ  در  جوانانش  با  گل محمدی  یحیی 
توانست بازی های زیبایی به نمایش بگذارد. آن ها در 
پایان فصل رده چهارم جدول را به خودشان اختصاص 
دادند و توانستند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب 
کمبود  دلیل  به  هجدهم  فصل  ابتدای  پدیده  کنند. 
کرد.  نرم  دست وپنجه  زیادی  مشکالت  با  مالی  منابع 
مالکیت این تیم در میانه فصل به شهر خودرو منتقل 
شد. انتقالی که باعث شد تیم یحیی به ثباتی نسبی 
بخشد.  بهبود  را  جدول  در  جایگاهش  بتواند  و  برسد 
پدیده حاال به عنوان نماینده ایران در آسیا کار سختی 
اقدام  نخستین  در  می کند  سعی  و  دارد  رو  پیش 
بازیکنانش را حفظ و در مرحله بعد به تقویت این تیم 
فکر کند. همین موضوع هم باعث شد مدیران پدیده 
قاسمی نژاد،  چون  بازیکنانی  قرارداد  تدبیرشان  با 

مرادمند و صادقی را تمدید کنند.
y پرسپولیس؛ تقریباً هیچ

فوتبال  در  حکمرانی  سال  سه  از  بعد  پرسپولیس 
مربی  است.  شده  زیادی  حواشی  درگیر  حاال  ایران 
جام  و  لیگ  در  قهرمانی  از  بعد  سرخ ها  موفق 
و مدیران  ترک کرد  به مقصد کرواسی  را  ایران  حذفی 
پرداخت  را  مطالباتش  اگر  کرد  تهدید  را  پرسپولیس 
که  زمانی  درست  برنمی گردد.  ایران  به  دیگر  نکنند، 
مدیران پرسپولیس باید به دنبال تقویت تیم شان برای 
باشند،  آسیا  قهرمانان  لیگ  و  برتر  لیگ  در  حضور 
که  مشقتی  هر  با  آن ها  شده اند.  برانکو  مساله  درگیر 
شرایط  باید  حاال  و  کردند  جور  را  مربی  این  پول  بود 
شده  باعث  موضوع  همین  کنند.  مهیا  را  او  بازگشت 
و  وارد شود  انتقاالت  و  نقل  بازار  به  نتواند  پرسپولیس 
زمان برای قهرمان لیگ از دست می رود. طبق اعالم 
ایران لیست  از ترک  برانکو پیش  برخی خبرگزاری ها، 
بازیکنان مد نظرش را به مدیران پرسپولیس داده اما 
برخی از این بازیکنان جذب تیم های دیگر شده اند. از 
طرفی دیگر برخی بازیکنان پرسپولیس مثل بیرانوند، 

علیپور، خلیل زاده و رسن با پیشنهادهایی از تیم های 
خارجی مواجه شده اند و احتمال جدایی این بازیکنان 

وجود دارد.
y سپاهان اصفهان؛ شروع پرقدرت زردها

مهم ترین  لیگ  آخر  روز  تا  اصفهان  زردهای 
تعقیب کننده پرسپولیس در صدر جدول بودند. آن ها با 
اختالف سه امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفتند و در 
جام حذفی هم با شکست برابر پرسپولیس از رسیدن 
پایان  از  بعد  آن ها  بازماندند.  رقابت ها  این  فینال  به 
لیگ برتر و در سکوت خبری با بازیکنان مد نظرشان 
وارد مذاکره شدند و توانستند تاکنون مهم ترین انتقال 
لیگ را به نام خودشان ثبت و محمدرضا حسینی را از 
ذوب آهن جذب کنند. زردهای اصفهان جرج ولسیانی 
را  خودشان  دفاعی  خط  تا  گرفتند  خدمت  به  هم  را 
محمد  زینالی،  محمد  سپاهانی ها  کنند.  مستحکم تر 
محبی و مرتضی منصوری را هم به صورت قرضی به 

خدمت گرفته اند.
y استقالل؛ تیم همیشه پرسروصدای نقل و انتقاالت

هرچند استقالل رده سوم لیگ برتر را از آن خودش 
کرد اما بی شک در فصل نقل و انتقاالت رتبه اول را به 
به  با  خودش اختصاص خواهد داد. آن ها فصل قبل 
خدمت گرفتن بیش از 20 بازیکن رکوردی خارق العاده 
آغاز  با  تهران  آبی های  گذاشتند.  جا  به  خودشان  از 
فصل نقل و انتقاالت دوباره صدرنشین اخبار شده اند 
و هر روز خبر توافق آنها با یک بازیکن جدید به گوش 
می رسد. خرید اول و مهم آبی های تهران استراماچونی 

ایتالیایی بود. او که سابقه هدایت اینتر را دارد، بعد از 
اخراج شفر با مدیران استقالل وارد مذاکره شد و بعد 
از کش وقوس های فراوان هدایت این تیم تهرانی را بر 

عهده گرفت.
این  با  مذاکره  با  همزمان  اما  استقالل  مدیران 
استراماچونی بازیکنان مد نظرشان را هم جذب کردند. 
استقاللی  خبر  که  بود  بازیکنی  اولین  دشتی  علی 
شدنش به گوش رسید. دشتی که یکی از بازیکنان مد 
نظر برانکو هم بود ترجیح داد به استقالل برود و فصل 
نوزدهم را در این تیم توپ بزند. استقالل بعد از دشتی 
توافق  به  هم  رشت  سپیدرود  پدیده  بلبلی  محمد  با 
رسید؛ توافقی که با حرف و حدیث های زیادی همراه 
بود. فوالد خوزستان و استقالل تهران مدعی هستند 
که با این بازیکن قرارداد بسته اند و سپیدرود رشت هم 
ادعا می کند که با این قرارداد او نمی تواند بدون اجازه 
این باشگاه با تیمی دیگر وارد مذاکره شود. حاال بلبلی 
قراردادش با سپیدرود را فسخ کرده تا بتواند راحت تر 
تیم جدیدش را انتخاب کند. شرایط برای بلبلی کمی 
پیچیده شده و باید منتظر ماند و دید این بازیکن جوان 

چه سرنوشتی خواهد داشت.
اسپانیا  اسپانیول  باشگاه  ساله   19 بازیکن  لوزانو 
فصل  این  برای  استقالل  گزینه های  از  دیگر  یکی 
صفحه  کردن  دنبال  با  اسپانیایی  بازیکن  این  است. 
آبی  قلب های  از  استفاده  و  اینستاگرام  در  استقالل 
شایعه پیوستنش به استقالل را قوت بخشیده است. 
سیاوش یزدانی مدافع سپاهان و میالد باقری بازیکن 

مس کرمان دیگر بازیکنانی هستند که با استقالل به 
توافق اولیه رسیده اند و باید آنها را استقاللی دانست. 
ایسما، پاتوسی، منشأ و چشمی هم تاکنون از این تیم 
جدا شده اند. اما مهم ترین اتفاق در استقالل جدایی 
کاپیتان  که  می رسد  گوش  به  خبرهایی  بود.  رحمتی 
این  در  حضور  سال ها  از  بعد  استقالل  دروازه بان  و 
تیم با پدیده به توافق رسیده و سال آینده در این تیم 

مشهدی بازی خواهد کرد.
y تراکتورسازی؛ سورپرایزهای آقای زنوزی

بخش  به  واگذاری  از  بعد  تبریز  تراکتورسازی 
خصوصی حسابی در فصل نقل و انتقاالت ولخرجی 
گرفتن  خدمت  به  با  قبل  فصل  آن ها  است.  کرده 
و  دژاگه  اشکان  حاج صفی،  احسان  چون  بازیکنانی 
سورپرایز  را  هواداران شان  حسابی  شجاعی  مسعود 
پایان فصل جایگاهی  تراکتوری ها در  کردند. هرچند 
هنوز  زنوزی  اما  نکردند  کسب  لیگ  پنجمِی  از  بهتر 
و  ایرانی  گران قیمت  ستاره های  خرید  با  دارد  تالش 
خارجی فوتبال ایران را شگفت زده کند. تی تی ها مانند 
سپاهان و استقالل این فصل هم با قدرت شروع کردند 
با رشید  توانستند  اولین حرکت جدی خودشان  در  و 
سعید  برسند.  توافق  به  خانزاده  محمد  و  مظاهری 
بودند  بازیکن جوانی  دو  تیکدری هم  و محمد  مهری 
نشان  زنوزی  تا  پیوستند  تبریز  به جمع سرخ های  که 
این  تردید  بدون  دارد.  به جوانان  نیم نگاهی هم  دهد 
پایان کار زنوزی و تراکتور در بازار نقل و انتقاالت فوتبال 

ایران نیست و باید منتظر سورپرایزهای بیشتر باشیم.

نیم نگاهی به وضعیت مدعیان لیگ برتر در نقل و انتقاالت؛

تدبیر پدیده آسیایی

قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی قطر، روز 
طبق  می شود.  برگزار  قطر  در  تیرماه  ششم  و  بیست 
در  بلژیکی  ویلموتس  مارک  شاگردان  فیفا،  رنکینگ 
تیم ملی، با تیم های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، 
قرار  آسیا  نخست  سید  در  چین  و  عربستان  امارات، 
گرفته اند. در این مرحله 40 تیم حضور دارند که که در 
8 گروه پنج تیمی قرار می گیرند. از هر گروه تیم های 
اول در کنار چهار تیم برتر دوم به مرحلٔه پایانی انتخابی 
جام جهانی صعود می کند. در آن مرحله تیم ها در دو 
گروه 6 تیمی برای صعود به جام جهانی با هم رقابت 

می کنند.
y حریفان تکراری

تیم ملی برای صعود به جام جهانی روسیه در این 
هند  و  گوام  ترکمنستان،  عمان،  تیم های  با  مرحله 
جام جهانی  به  برای صعود  را  کار خود  و  بود  همگروه 
احتمال  این  کرد.  آغاز  ترکمنستان  داش آغوز  شهر  از 
هم  قطر  جهانی  جام  به  صعود  برای  که  دارد  وجود 
این 4 تیم  از  با هر کدام  ملی پوشان فوتبال کشورمان 

که 4 سال قبل همگروه بودند، دوباره همگروه شوند.
جهانی  جام  مقدماتی  پایانی  مرحلٔه  در  ملی  تیم 
روسیه هم با تیم های کره جنوبی، سوریه، ازبکستان، 
چین و قطر همگروه بود. ملی پوشان فوتبال کشورمان 
با توجه به اینکه در این مرحله از مقدماتی جام جهانی 
در  قطر  و  چین  جنوبی،  کره  تیم های  با  همراه  قطر 
جمع  از  مرحله  این  در  دارند،  قرار  رقابت ها  یک  سید 
جهانی  جام  به  صعود  پایانی  مرحلٔه  در  که  تیم هایی 
با  تقابل  شانس  فقط  کردند،  رقابت  آن ها  با  روسیه 
ازبکستان و سوریه را دارند. البته با توجه به اینکه این 

تیم ها  این  از  یکی  دارند، فقط  قرار  در سید 2  تیم  دو 
شانس همگروهی با ایران را دارند و نمی توانند سه تیم 
با هم در این مرحله همگروه شوند. سخت ترین گروهی 
که شاگردان ویلموتس امکان دارد در این مرحله در آن 
قرار بگیرند، می تواند با حضور عراق، بحرین، کویت و 

اندونزی تشکیل شود.
y چالش جدید

به  صعود  برای  ایران  فوتبال  چالش های  از  یکی 
جنوبی  کره  مقابل  رفت  بازی  به  روسیه  جهانی  جام 
برمی گردد.  جهانی  جام  مقدماتی  پایانی  مرحلٔه  در 
تاریخ بازی تیم ملی مقابل کره جنوبی روز تاسوعا بود 
و بازی در غروب آن روز و شب عاشورا برگزار شد. در آن 
روزها مخالفت های زیادی با برگزاری این بازی صورت 
و  بازی در شب عاشورا برگزار شد  نهایت  اما در  گرفت 
را  میهمان خود  آزمون  با تک گل سردار  ملی هم  تیم 
شکست داد. حاال شاگردان ویلموتس در دومین بازی 
خود در مرحلٔه مقدماتی جام جهانی باید در روز عاشورا 
به میدان بروند. دیداری که احتماالً زمان برگزاری آن 
هنوز  است.  فوتبال  فدراسیون  برای  جدید  چالش 
نوزدهم  روز  تیم ملی که در  بازی دوم  مشخص نیست 
شهریور ماه برگزار می شود، با چه تیمی است و در کجا 
برگزار می شود اما اگر ایران در آن بازی میزبان باشد، 

چالش جدی پیش روی فوتبال ایران است.

بازیکن ایرانی تیم فوتسال شنزن چین قراردادش را با این تیم فسخ کرد 
و به ایران بازگشت.قدرت بهادری یکی از چند بازیکن ایرانی بود که فصل 
در  زاده  حسن  اصغر  علی  با  همراه  و  رفت  چین  فوتسال  لیگ  به  گذشته 

به عنوان  پایان فصل موفق شد  تیم در  این  بازی شد.  تیم شنزن مشغول 
قهرمانی لیگ چین برسد.بهادری که از شرایط زندگی در کشور چین راضی 
نبود، قراردادش را با شنزن فسخ کرد و راهی ایران شد. این در حالی بود که 

بهادری تا پایان جام باشگاه های آسیا با شنزن قرارداد داشت.این بازیکن 
ایرانی مذاکراتی با سرمربی تیم گیتی پسند ایران داشته است و در صورت 

نهایی شدن مذاکرات، فصل آینده در این تیم اصفهانی بازی خواهد کرد.

پنجشنبه  رضوی  خراسان  سرعت  تشویقی  سواری  دوچرخه  مسابقات 
شد.35  برگزار  مشهد  )ع(  االئمه  ثامن  ورزشی  مجموعه  پیست  در  شب 
دوچرخه سوار در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در بخش 200 
متر و سه هزار متر با هم رقابت کردند.در پایان این مسابقات در رده سنی 
جوانان امیر حسین و عماد محمدی از تیم کالسیک ایران رتبه های نخست 

تیم  از  آبادی  محمد  داوود  و  آوردند  دست  به  را  متر  هزار  سه  رشته  دوم  و 
هیات دوچرخه سواری نیشابور سوم شد.در رده سنی نوجوانان و در سه 
نخست  مقام  به  ایران  تیم کالسیک  از  فدایی  حسین  نیز محمد  متر  هزار 
هیات  تیم  از  قدمگاهی  علیرضا  با  همراه  نظافتی  سپهر  و  یافت  دست 
دوچرخه سواری نیشابور به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.در 200 

متر رده سنی جوانان هم سینا غالمی از تیم آسمان آبی بر سکوی نخست 
ایستاد و عماد محمدی از تیم کالسیک ایران و ابوالفضل امین الرعایا از تیم 
هیات دوچرخه سواری نیشابور دوم و سوم شدند.در رده سنی بزرگساالن 
هم فرزاد روح الهی از تیم آسمان آبی، حسن حصاری از تیم شهرفیروزه و 

محمد یغمایی از تیم آسمان آبی مقام های برتر را به دست آوردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: مسابقات چندجانبه قهرمانی 
رسید. پایان  به  رضوی  خراسان  تیم  قهرمانی  با  کشور  شرق  کراس  موتور 
رضا ترشیزیان اظهار کرد: مسابقات موتورکراس چندجانبه منطقه ای شرق 
درود  موتور کراس  پیست  در  موتورکراسان شرق کشور  با حضور  که  کشور 
حسن  محمد  کرد:  بیان  نیشابور  جوانان  و  ورزش  اداره  شد.رئیس  برگزار 

رنجبر از خراسان جنوبی، حجت حسینی از خراسان رضوی، اکبر بروشکی 
سهیلی  علیرضا  و  رضوی  خراسان  از  زاده  برزو  حسن  رضوی،  خراسان  از 
این دوره مقام کسب کنند.ترشیزیان  توانستند در  پیشکسوتان  در کالس 
زاده، محمد خانی  برزو  بیان کرد: در کالس 450 سی سی جوانان علی 
را کسب  تا سوم  اول  مقام های  ترتیب  به  از خراسان رضوی  نجوی  پوریا  و 

خراسان  از  بیدی  جواد  کرمان،  از  نادری  محسن  کرد:  اظهار  کردند.وی 
رضوی، محسن خدبور از خراسان جنوبی به ترتیب مقام های اول تا سوم 
جوانان  و  ورزش  اداره  کردند.رئیس  خود  آن  از  جوانان   250 کالس  در  را 
و  میرزائی  جواد  محمد  صادقی،  دانیال  احمدی،  علیرضا  گفت:  نیشابور 
آرمان غالمی در کالس 85 به ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.

خانه تکواندو گناباد با حضور رئیس این فدراسیون به بهره برداری رسید.
سید محمد پوالدگر در حاشیه مراسمی که به همین مناسبت در شهرستان 
گناباد برگزار شد، گفت: با توجه به وجود استعدادهای فراوان در رده های سنی 
مختلف و فعالیت بیش از هزار تکواندو کار در گناباد از این شهر می توان به عنوان 
در  زیادی  ظرفیت های  از  گناباد  داد:  ادامه  کرد.وی  یاد  کشور  تکواندوی  شهر 

ورزش تکواندو و قابلیت برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در این رشته ورزشی 
برخوردار است و در صورت فراهم بودن امکانات و بسترهای الزم از هیچ حمایتی به 
ورزشکاران این شهرستان دریغ نمی کنیم.رئیس فدراسیون تکواندو کمبود امکانات 
سخت افزاری را مشکل مهم توسعه کیفی این ورزش در استان ها دانست و گفت: 
ورزش تکواندو از ظرفیت های بالقوه و بالفعل زیادی در رده های سنی مختلف و در 

بخش بانوان و مردان برخوردار است و با توجه بیشتر مسئوالن شاهد توسعه هر 
چه بیشتر این ورزش خواهیم بود.پوالدگر افزود: استعدادیابی و توجه به رده های 
سنی پایه اولویت برنامه های فدراسیون تکواندو در سطح کشور است و این مساله 
موجب شده با وجود مشکالت سخت افزاری و کمبود زیرساخت ها و امکانات الزم 

به توفیقات بسیاری در سطوح ملی و بین المللی دست یابیم.

زاویه اخبار

چالش جديد تيم ملی؛ بازی در روز عاشورا بازيكن مشهدی قراردادش با تيم »شنزن« چين را فسخ کرد

پايان مسابقات دوچرخه سواری خراسان رضوی در مشهد

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات موتور کراس شرق کشور

خانه تكواندوی گناباد به بهره برداری رسيد

گرفتن تعهدی عجیب از مربیان 
دوومیدانی!

مربیان دوومیدانی که عازم مسابقات برون مرزی 
تعهد  آن ها  از  فدراسیون  که  هستند  مدعی  شدند 
ادعایی  ورزش  وزارت  پاداش  قبال  در  که  گرفته 
مدعی  دوومیدانی  مربیان  باشند.برخی  نداشته 
شدند که فدراسیون دوومیدانی در اقدامی عجیب از 
قهرمانی  مسابقات  به  ورزشکاران  همراه  که  مربیانی 
ادعایی  هیچ  که  می گیرد  تعهد  می شوند  اعزام  آسیا 
در خصوص پاداشی که وزارت ورزش برای آن ها قائل 

است نداشته باشند.
تیم های  سازمان  عضو  و  مربی  ربانی  محسن 
ملی دوومیدانی در گفت و گو با ایسنا، در مورد این 
موضوع اظهار کرد: سال گذشته دو روز قبل از اعزام 
نامه ای  فدراسیون  قطر،  آسیا  قهرمانی  مسابقات  به 
که  بود  این  نامه  آن  متن  کنیم.  امضا  که  داد  ما  به 
هیچ ادعایی در قبال سکه هایی که رئیس جمهور در 
البته  باشیم.  نداشته  می دهد  آوران  مدال  از  تجلیل 
من و هادی سپهرزاد این نامه را امضا نکردیم، من و 
سپهرزاد در آن مسابقات ورزشکار داشتیم که ورزشکار 
سپهرزاد مدال هم گرفت. چرا باید امضا می کردیم؟ 
همین تعهد را از مربی هایی که به مسابقات نوجوانان 

آسیا هنگ کنگ رفته بودند نیز گرفته بودند.
وی ادامه داد: فدراسیون مدعی شد که آن پول ها 
را می خواهد خرج توسعه پایدار دوومیدانی کند و به 
مربیان دیگر و کارمندان فدراسیون بدهد، اما ما که 
هیچ توسعه پایداری ندیدیم. قرار بود پول اجاره سالن 
هزینه  انقالب  آفتاب  چمن  برای  را  انقالب  آفتاب 
انقالب  آفتاب  ماه  یک  ندیدیم.  هیچی  اما  کنند، 
برگزار  نشانان  آتش  استخدام  آزمون  و  بود  تعطیل 
شد اما هنوز داورانی که در این مسابقات بودند پولی 
نگرفته اند و قرار بود این هفته در خصوص طلبشان به 
فدراسیون بروند.جعفر ابراهیمی یکی دیگر از مربیان 
قهرمانی  مسابقات  عازم  که  دوومیدانی  ملی  تیم 
نوجوان آسیا در هنگ کنگ شده بود در این باره ادعا 
کرد: قبل از اعزام به مسابقه از ما خواستند که فرمی 
پاداش  مورد  در  ادعایی  گونه  هیچ  که  کنیم  امضا  را 
و  بختیاری  آقای  من،  باشیم.  نداشته  ورزش  وزرات 
این مسابقات  به  که  بودیم  مربیانی  فهیمی  داریوش 
معتقد  فدراسیون  کردیم.  امضا  را  نامه  این  و  رفتیم 
است چون ما به مسابقه اعزام شده ایم نباید پاداش 
مدال ورزشکارمان را بگیریم.جمشید بختیاری مربی 
تیم ملی پرتاب ها نیز این موضوع را تأیید کرده است.
مسئوالن  اخیرًا  که  داده  رخ  حالی  در  اتفاق  این 
فدراسیون دوومیدانی اعالم کردند قرار شده پاداش 
مربیان در بازی های آسیایی جاکارتا به رئیس، دبیر و 

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی نیز تعلق گیرد.

سوژه
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 مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است
رئیس مجلس در دیدار "ماریل دوسارنز" رئیس کمیسیون سیاست 
با وجود مذاکرات متعددی که وجود  خارجی مجلس فرانسه گفت: 
برای  ایران  رئیس جمهور  به  فرانسه  رئیس جمهور  وعده  اما  داشت، 
حفظ برجام محقق نشد، در واقع باید گفت: مکانیزم اینستکس روی 
نیست،  فراهم  بانکی  بین  روابط  که  شرایطی  در  است.  مانده  کاغذ 
ایجاد  کشور  دو  شرکت های  بین  اقتصادی  فعالیت  می توان  چگونه 
کرد، شرکت توتال اولین شرکت فرانسوی بود که بعد از خروج ترامپ از 
برجام ایران را ترک کرد. ماریل دوسارنز: در این دیدار می خواهیم تعلق 
خاطر فرانسه به برجام را یادآوری کنیم، نیت و تالش ما این است که 
اینستکس راه اندازی شود. تالش هایی در حال انجام است که برجام 

حفظ شود. /تسنیم

 کودکان 1۵ کشور در ایران کار می کنند
شریعتمداری وزیر کار گفت: ویژگی خاصی که پدیده کار کودک در 
ایران را از سایر کشور ها جدا می کند این است که در قرنطینه اولیه در 
مراکز کودکان کار در می یابیم که بیش از پنجاه درصد )برخی آمار ها 
کشور های  از  کار  کودکان  را  آن ها  می کند(  بیان  را  درصد  هفتاد  تا 
دور  کشور های  برخی  حتی  و  بنگالدش  پاکستان  عراق  افغانستان 
به حقوق کودکان  توجه  اختصاص می دهد. هر چند  به خود  دست 
حضور  اما  است،  بشری  جامعه  در  تعهد  یک  و  نمی شناسد  ملیت 
و  پیچیدگی  بر  ایران  در  جهان  کشور  پانزده  حدود  از  کار  کودکان 
پدیده  این  با  مقابله  برای  متنوع  راه های  اتخاذ  ضرورت  نتیجه  در 
می افزاید. همکاری وزارت کشور و خارجه در باره کودکان کار مهاجر به 
عنوان یک پدیده جانبی مهم در دستور کار و برنامه عملیاتی ما است.

 اصالحات باید با لیست حداکثری وارد انتخابات 
مجلس شود

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات گفت: اصالح طلبان باید 
امید هم  نقد شامل فراکسیون  این  و  نقد کنند  را  اوضاع  با صراحت 
می شود. در این نقد باید همراه مردم باشند. این نقد کردن باید نشان 
بدهد که اصالح طلبان درد مردم را احساس می کنند و با این احساس 
را  باشد  احساس  این  که پشت  منطقی  آن  اما  مردم همراه هستند، 
تبیین و به مردم ارائه می کنند. باید به مردم بگوییم ما اصالح طلبان 
نارضایتی  می تواند  برنامه  این  و  داریم  ایجابی  رویکرد  با  برنامه هایی 
شما را برطرف کند اگر این بار پای صندوق های رأی بیایید و به لیست 

حداکثری ما رأی بدهید.

 هیئت رئیسه مجلس قرائت گزارش برجامی را 
متوقف کرد

ذوالنوری رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: اعضای کمیسیون 
گزارش  در  که  می کنند  بازدید  هسته ای  تاسیسات  از  دلیل  این  به 
شش ماهه مجلس از نحوه اجرای برجام آخرین وضعیت این مراکز را 

ذکر کنند، اما زمانی که این گزارشات در صحن علنی پارلمان قرائت 
نمی شود چرا باید از این مراکز بازدید کنیم. تاکنون کمیته هسته ای 
مجلس 2 گزارش شش ماهه تدوین و تقدیم هیئت رئیسه پارلمان کرده 
مجلس  در  را  گزارش ها  این  قرائت  مجلس  هیئت رئیسه  گویا  است. 

متوقف کرده است.

 تهیه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با 20 محور 
و ۵3 امضا

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  زاده  محمود  جالل 
نکردن  اجرا  توسعه،  ششم  برنامه  به  بی توجهی  صادرات،  ممنوعیت 
مدیران  گیری  بکار  کشاورزی،  محصوالت  تضمینی  خرید  قانون 
میل  و  حیف  و  محصوالت  واردات  در  تخلف  سمت ها،  در  متخلف 
مثل  اساسی  کاال های  و  مایحتاج  تامین  در  توانائی  بیت المال، عدم 
کشاورزیۀ  محصوالت  واردات  و  صادرات  در  شدید  انحصار  گوشت، 
حمایت نکردن از تولید کنندگان، باغداران و زنجیره تولید و کاهش 
محور های  جمله  از  را  کشاورزی  محصوالت  کیفیت  و  کمیت  شدید 
بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  کرد.  ذکر  استیضاح  این 
هستند،  جدی  کشاورزی  جهاد  وزیر  استیضاح  در  نمایندگان  اینکه 
امید،  جمله  از  مجلس  مختلف  فراکسیون های  از  نمایندگان  افزود: 

اصولگرایان و مستقلین این استیضاح را امضا کردند.

 داوطلبان منتظر تعویق زمان کنکور نباشند
وزیر علوم گفت: به منظور کمک به داوطلبان کنکور مناطق سیل 
زده کشور ظرفیتی اضافه بر ظرفیت تصویب شده در نظر گرفتیم تا اگر 
نمره حدنصاب دانشگاه های انتخابی را کسب کنند در آزمون پذیرش 
خواهند شد. داوطلبان منتظر تعویق زمان برگزاری کنکور 98 نباشند، 
ما بار ها این موضوع را از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیما اعالم 
کردیم که زمان برگزاری کنکور امسال به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد

 حکومت حق ندارد بگوید برای شکم انقالب نکردیم
و  طلب  اصالح  سیاسی  فعاالن  از  غفاری،  هادی  حجت االسالم 
مبارزان انقالبی در برنامه دستخط گفت: حرفی که یکی از ائمه محترم 
جمعه بیان کرد که بعد به ایشان زنگ زدم و اعتراض کردم که "ما برای 
شکم انقالب نکردیم"، گفتم این چه حرفی است بیان می کنید. حکومت 
حق ندارد بگوید برای شکم انقالب نکردیم. مردم خود می توانند بگویند، 
اما امام جمعه حق ندارد بگوید. آقای گودرزی که شهید مطهری را ترور 
کرد مدت ها هم حجره بود. من روز آخری بود که احتمال داشت قاتل 
و  گرفتم  اجازه  بچه ها  از  رفتم.  او  پیش  کنند  اعدام  را  مطهری  شهید 
مالقات او رفتم. با او سال ها رفیق بودم. به او گفتم خیلی جنایت کردید 
که با این ریخت و لباس آقای مطهری را زدید. گفتم در قبال این جنایات 
امشب توبه و انابه ای کنید. دو رکعت نماز بخوانید. گفت: چه می گویی؟! 
برو. بین من و فاطمه زهرا همین امشب فاصله است. من را شما صبح 

بکشید، صبح در بغل فاطمه زهرا هستم.

 قرارداد 10 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای 
مداحی و تلقین میت در بهشت زهرا

براساس اطالعات سامانه شفافیت شهرداری تهران، این سازمان 
برای »انجام امور مداحی و تلقین میت و سیستم صوتی )اکو( سر 
مزار، چادر، صندلی، میز بر اساس ضوابط سازمان در سطح نواحی 
یک  با  را  تومانی  میلیارد   10 قراردادی  سازمان«  سه  و  دو  و  یک 

پیمانکار منعقد کرده است.
 

 صفارهرندی: امکان ندارد که آمریکا با ایران بجنگد
ندارد  امکان  کرد:  تاکید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
بازدارندگی  قدرت  واین  شوند  جنگ  وارد  ایران  با  آمریکایی ها  که 
ایران،  تهدید  امروز  است.  اسالمی  انقالب  ثمرات  و  دستاورد ها  از 
معنایی ندارد، چرا که از قدرت و نفوذ ایران در منطقه اطالع دارند و 

جرات تعرض به ایران را ندارند.
 

 رفیق دوست: اگر آمریکا به ایران حمله کند، 
اسرائیل گروگان ماست

تا از همین طیف بخش  رفیق دوست گفت: ما موافقیم که چند 
خصوصی متخلف را هم بگیرند و اعدام کنند. کما اینکه باید دولت 
سمت  نکند  جرات  کسی  که  دهد  نشان  را  خودش  اینجا  آنچنان 
از  او  که  روز هایی  همان  بود،  جنگ  دوران  سپاه  وزیر  بروند.  تخلف 
روز ها  آن  نظامی  تحریم های  تا  می رفت  دیگر  کشوری  به  کشوری 
تاکید  او  کند.  تامین  را  ایران  نظامی  تجهیزات  کمبود  و  زده  دور  را 
جنگ  در  کشور  شرایط  اما  است،  سخت  قطعا  نظامی  جنگ  دارد 
پنج  کلمه  در  را  کشور  حل  راهکار  او  می شود.  سخت تر  اقتصادی 
پاگیر  و  دست  قانون های  که  می خواهد  و  می داند  »تولید«  حرفی 
در  خصوصا  داخلی  گذاران  سرمایه  و  تولیدکنندگان  پای  جلوی  از 
خوی  هم  هنوز  گویی  که  رفیق دوست  شود.  برداشته  فعلی  شرایط 
از  صحبت  وقتی  است  کرده  حفظ  را  خود  بودن  نظامی  خصلت  و 
احتمال جنگ بین ایران و آمریکا می شود با قاطعیت می گوید جنگ 
نخواهد شد، اما این را هم تاکید می کند که اگر جنگ شود، اسرائیل 

گروگان ماست.
 

 پشت پرده »پرستو سازی« از میترا استاد به روایت 
"عبدی"

استاد  میترا  خواندن  پرستو  از  هدف  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
کرد  خاطرنشان  و  دانست  اطالعاتی  دستگاه های  کردن  لکه دار  را 
عباس  است.  غیراخالقی  به غایت  عملی  زن،  یک  کردن  متهم  که 
عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به سناریوی پرستوسازی 
نوشت:  نجفی  محّمدعلی  توسط  استاد،  میترا  قتل  ماجرای  در 
حتی  که  است  ناجوانمردانه ای  و  غیراخالقی  رفتار  این  »متأسفانه 
توهین به شعور و فهم آقای نجفی هم هست. این برداشت، محصول 
روزنامه  در  خود  یادداشت  ادامه  در  عبدی  است«.  سیاسی  نگاه 

اصالح طلب اعتماد آورده است: »این برداشت در درجه اول هدفش 
لکه دار کردن دستگاه های اطالعاتی است، ولی پیش از آن یک زن 
را متهم کرده که عملی به غایت غیراخالقی است«. فعال سیاسی 
نیرو های  ارتباط  بر  مبنی  نجفی  سخنان  به  اشاره  با  اصالح طلب، 
امنیتی با میترا استاد، می نویسد: »حتی اگر این ادعا ها نیز درست 
باشد، آن را نمی توان به منزله پرستو بودن خانم استاد دانست که 
دالیل  می تواند  چیزی  چنین  است.  غیرموجه  و  سنگین  اتهامی 
دیگری داشته باشد. حتی اگر هم باشد تاثیری در مسئولیت آقای 

نجفی ندارد«.
 

 توصیه معنادار عطاءا...! مهاجرانی به "ترامپ 
انگلیس"

کرد  توصیه  جانسون  بوریس  به  توئیتی  در  مهاجرانی  عطاءا...! 
حساب  در  مهاجرانی  عطاا...!  کند.  مطالعه  ایران  درباره  بیشتر 
جانسون  بوریس  ویژه  به  انگلستان،  نوشت:مقامات  خود  توییتری 
که شاهین نخست وزیری را ترامپ بر سرش نشاند! کتاب خاطرات 
تونی  یعنی  بالیر،  تونی  به  که  بلر  بخواند.تونی  بار  دو  را  بلر  تونی 
دروغگو موسوم شد. کمک به صدام در جنگ علیه ایران را اشتباه 
 A journey( استراتژیک آمریکا و انگلیس می داند. اشتباهی ویرانگر
انجام می دادم،  را فکر می کردم  نوشته است:آنچه  بلر  p388(تونی 
اما به خدا قسم، آرزو می کنم که کاش آن کار ها را انجام نداده بودم! 

)435 .A journey. P(
 

 داوری: خودکشی نکردم
عبدالرضا داوری از چهره های نزدیک به احمدی نژاد و از اعضای 
دفتر او، شایعه ی خودکشی خود را که دیروز منتشر شده بود تکذیب 
کرد. او – در کانال تلگرامی خود نوشت: »به دروغ شایعه کرده اند که 
اینجانب صبح خودکشی کرده ام. اگر می خواهید حذف فیزیکی مرا 

کلید بزنید و از هم اکنون عادی سازی کنید، بسم ا...!
ما گر ز. سر بریده می ترسیدم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم…
یا علی

عبدالرضا داوری
25/خرداد/98«

 
 کنایه سنگین صفایی فراهانی به کارگزاران

دوم  همسر  قتل  حواشی  درباره  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
هم حزبی  ادعای  که  کسانی  برای  من  گفت:  نجفی  محمدعلی 
بودن با نجفی را دارند بسیار متاسف شدم که به این گونه از او اسم 
می کنند. مخلوط  سیاسی  مسائل  با  را  شخصی  مسائل  و  می برند 

محسن صفایی فراهانی در گفت وگویی با خبرآنالین درباره حواشی 
قتل همسر دوم محمدعلی نجفی گفت: من بسیار متاسف شدم که 
شخصیت باتجربه و متواضعی مثل آقای نجفی دچار چنین مشکلی 

کشور  گریبان گیر  این قدر  مدیریتی  مشکل  که  شرایط  این  در  شد. 
شده است، یک مدیر باتجربه را این گونه از دست دادیم. وی افزود: 
این اتفاق دو ضایعه بود، یک ضایعه ُبعد انسانی این اتفاق است که 
باعث مرگ یک انسان شد و ضایعه دوم محروم شدن کشور از داشتن 
یک مدیر باتجربه بود که دیگر نمی توان از او استفاده کرد. نماینده 
داد:  ادامه  نجفی  از  خود  شناخت  به  اشاره  با  ششم  مجلس  سابق 
من از این اتفاق و پرونده اطالعات دقیقی ندارم و نمی توانم خیلی 
بر اساس  و  از نجفی  بر اساس شناخت خودم  ولی  اظهارنظر کنم، 
با  نزدیک  از  که  نشر کاری  و  و حشر  او داشته ام  با  که  برخورد هایی 
وی داشتم، می گویم این اتفاق برای خودم به شدت عجیب است، 
هنوز نتوانستم باور کنم که نجفی توانسته باشد چنین کاری را انجام 
نتواند  که  باشد  شده  تنگ  برایش  آن قدر  شرایط  آن که  مگر  دهد، 

اوضاع را کنترل کند.
 

حمایت یک مقام رسمی از حضور زنان در 
ورزشگاه ها

قهرمان  دختران  از  تجیل  مراسم  در  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
دانشگاه الزهرا گفت: زنان ما ثابت کردند که هر زمان در ورزشگاه ها 
برای دیدن فوتبال حضور پیدا کردند بخاطر رعایت فضائل اخالقی 
چالشی ایجاد نشده است. سید رضا صالحی امیری در این مراسم 
اگر ما بخواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم بی شک  اظهار کرد: 
زنان  کنیم.  پیدا  دست  توسعه  قله  به  نمی توانیم  زنان  حضور  بدون 
نمی توانیم  ما  آن ها  حضور  بدون  هستند.  توسعه  این  پرچمدار 
رشته های  تمام  در  ما  زنان  دارم  باور  من  باشیم.  داشته  پیشرفتی 
ورزشی در سطح آسیا، المپیک و جوانان و رویداد های جهانی باید 

حضور داشته باشند تا ما بتوانیم افتخارات خوبی را کسب کنیم. 
  

 آیت ا...! خاتمی: افتخار می کنیم 
»آخوندحکومتی« هستیم

انقالب برای دور  به ترفند ضد  با اشاره  امام جمعه موقت تهران 
کردن طالب و روحانیون انقالبی از انقالب با تعبیر آوردن به »آخوند 
زمان  امام  نائب  سرباز  می کنیم  افتخار  ما  کرد:  اظهار  حکومتی« 
)عج( و آخوند حکومتی هستیم چرا که تنها گذاشتن نائب امام زمان 

تنها گذاشتن امام زمان )عج( است.
 

NBA توئیت عجیب احمدی نژاد برای قهرمانان بسکتبال
توانست عنوان قهرمانی مسابقات  رپترز  تورنتو  تیم  روز گذشته   
در  قهرمانی  بار  اولین  برای  کانادایی ها  تا  کند  آن خود  از  را   NBA
احمدی  محمود  رپترز  قهرمانی  از  پس  بگیرند.  جشن  را  لیگ  این 
نژاد در توییتی ضمن تبریک به تیم پیروز فینال NBA نوشت: "اگر 
رئیس جمهور بودم همه شما را به ایران دعوت می کردم. " همچنین 
لنارد«  »کوای  به  را  لیگ  بازیکن  امتیازآورترین  کسب  نژاد  احمدی 
منبع: تابناک ستاره بی چون و چرای تیم تورنتو تبریک گفت.  
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