گفتگو با حجت باغانی از هنرمندان بی حاشیه در مشهد
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عواملفروشوشهرستانها 1000تومان
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در صفحه  6بخوانید

دومین نشست خبری شهردار مشهد بعد از  100روز برگزار شد:

استمرار اصالحات
در مشهد

گزارش ویژه

مثلث اقتصادی
استاندار در بوته نقد
بهارستانیها

نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی
در نشست مشترک با استاندار ضمن اعالم نظرات خود،
از طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی حمایت کردند.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس ...

2

تحلیل روز

تکاپوی دیپلماتیک
فرانسه برای حفظ برجام
مشاور ارشد امانوئل ماکرون در امور دیپلماتیک با هدف
کاستن تنش ها به ایران سفر کرد

در این شماره می خوانیم

درخواست پلیس از
بدرقهکنندگان حجاج

2

4

رییس هیات هندبال خراسان رضوی:

سربداران شرایط بهتری
نسبت به گذشته دارد

لق» زارعی
«دهن ِ
ِ
حاشیه ساز شد

طراح :جلیل صابری

جنجال اصولگرایانه
بر سر فرمان انتخاباتی
مصباح یزدی

ادب مرد به از دولت اوست

در صفحه  5بخوانید

صبح امروز از بازار خرید و فروش «مو» گزارش میدهد:

از تاراج گیسوتا سالمت مو
////

7

در صفحه  4بخوانید

شهردار مشهد اصالحات هندسی را
راهگشای روان سازی ترافیک در شهر مشهد
عنوان کرد و گفت :اصالحات هندسی از جمله
چهار بولوارجناباز و تقاطع شهید فرامرز عباسی
موثر بوده و انجام اصالحات هندسی در معابر
مشهد ادامه خواهد یافت.به گزارش صبح امروز
محمدرضا کالئی روز گذشته در دومین نشست
خبری که بنا بر وعده قبلی شهردار در موعد
مقرر و بعد از  100روز کاری برگزار شد ،در پاسخ
به سوالی یکی از خبرنگاران درباره بازداشت دو
عضو شورای شهرستان مشهد اظهارکرد :این
مسئله مربوط به شورای اسالمی شهر مشهد
نبوده بلکه مربوط به شورای شهرستان بوده
است و ارتباطی با شورای شهر مشهد و
مرتبط با شهرداری مشهد نیست.
وی ادامه داد :این که کار
اجرایی در کشور سخت است و
همیشه هم بخش

زیادی از کارها مربوط به مدیریت حواشی و
موضوعات غیر مرتبط اصلی است ،اما در این
دوره به نسبت  20سال اخیر که فضای عمومی
مشهد را رصد کرده ام ،همه نهادهای حاکمیت
با یکدیگر هماهنگی دارند.کالئی درباره فاصله
طبقاتی بین مردم در مناطق کم برخوردار و
برخوردار گفت :فاصله طبقاتی در مشهد را باید
از ابعاد اجتماعی ،کالبدی فرهنگی و اقتصادی
بررسی و رفع کنیم.وی ادامه داد :برای بهبود
وضعیت سیما و منظر شهری ،سرانه ها ،
زیرساخت های شهری و فضای کسب اقداماتی
در حال انجام است البته شرایط اقتصادی
کشور این فاصله را تشدید می کند.
وی درباره عملکرد مدیران
شهرداری و پیاده شدن از قطار
مدیریت شهری در صورت
همراه نبودن اظهار
کرد :پافشاری دارم که
ما عقد اخوت با هیچ
فرد ینداریم و...
در صفحه  5بخوانید
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تکاپویدیپلماتیکفرانسهبرایحفظبرجام

سیاست 2

مشاور ارشد امانوئل ماکرون در امور دیپلماتیک با هدف کاستن تنش ها به ایران سفر کرد

روز یکشنبه همزمان با پایان یافتن مهلت  60روزه ایران
به سایر اعضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،این
کشور خلوص اورانیوم غنیشده خود را از محدوده برجام
باالتر برد .بر اساس این توافق ،ایران نباید باالتر از سطح
 3.67درصد اورانیوم غنیسازی کند .اما اکنون سطح
غنیسازی ایران به پنج درصد نزدیک شده و چنانچه
اروپاییها در تامین منافع اقتصادی ایران از برجام تعلل
کنند ،احتماال به  20درصد هم خواهد رسید .اروپاییها
صریحا ایران را به «نقض» برجام متهم کردند .با این
حال ،هنوز هم به امکان زنده ماندن این توافق امیداورند.
از این رو ،به منظور پیدا کردن راهی برای متقاعد کردن
ایران به عقبنشینی از اقدامات هستهای جدید خود،
تحرکات دیپلماتیک جدیدی را آغاز کردند .در آستانه
اجرای گام دوم کاهش تعهدات هستهای ،امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه ،با همتای ایرانیش ،حسن
روحانی ،تماس گرفت و به مدت بیش از یک ساعت با
او درباره مسائل مرتبط با برجام صحبت کرد .طبق
روایت فرانسه ،در این تماس ،ماکرون و روحانی ،شرایط
از سرگیری گفتگوها میان همه طرفها تا  15ژوئیه را
بررسی کردند .رئیسجمهور فرانسه همچنین همتای
ایرانی خود را به ادامه دادن پایبندی به برجام دعوت
کرد .اما ظاهرا این تماس نتوانست ایران را به انصراف
از اجرای گام دوم کاهش تعهدات هستهای متقاعد کند.

در نتیجه ،روز بعد از تماس ،ایران غنیسازی فراتر از
محدودیتهای توافق هستهای را اعالم کرد .با این حال،
اروپا مایوس نشد و همچنان برای نجات برجام تالش
میکند .در ادامه این تالشها ،روز سهشنبه مشاور ارشد
رئیسجمهور فرانسه در امور دیپلماتیک ،با هدف کاستن
از تنشها میان تهران و واشنگتن به مدت دو روز به ایران
سفر کرد .این سفر در حالی انجام میشود که ایران روز
دوشنبه تهدید کرد که غنیسازی را به سطح  20درصد
برساند .مشاور ماکرون چندی پیش هم به تهران سفر
کرده بود ،اما نتوانست به کاهش تنشها کمک کند.
یک مقام در کاخ ریاستجمهوری فرانسه مدعی شد که
در حال حاضر هم ایران و هم آمریکا به افزایش فشارها
عالقه دارند ،اما نهایتا هر دو طرف به آغاز گفتگوها عالقه
خواهند داشت .وی افزود« :چیزی که در یک وضعیت
بحرانی نظیر وضعیت فعلی مهم است ،این است که
نقاط میانی پیدا شود که ما را از تنش شدید به مذاکرات
منتقل کند .این چیزی است که برای تحقق آن تالش
میکنیم».
فرانسه تحرکاتش برای تنشزدایی را با ایران و
آمریکا هماهنگ میکند .اندکی پیش از عزیمت مشاور
رئیسجمهور فرانسه به تهران ،ماکرون برای دومین بار
ظرف یک هفته با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
درباره ایران تلفنی گفتگو کرد .پس از این تماس ،کاخ
سفید اعالم کرد دو رئیسجمهور درباره تهدید ایران
در زمینه افزایش غنیسازی اورانیوم صحبت کردند.
سخنگوی کاخ سفید طی بیانیهای مدعی شد« :آنها
(ترامپ و ماکرون) ،تالشهای جاری برای تضمین

«کاندیدای اصلح» پایداریها ،پرونده اختالفات قدیمی را باز کرد
ِ
دعوای اصولگرایان بر سر کاندیدای اصلح و صالح باز هم
آغاز شده است ،یک سوی ماجرا پایداری ها هستند که حرف از
کاندیدای اصلح می زنند و سوی دیگر سنتی هایی چون باهنر که
صالح مقبول را بر اصلح غیرمقبول ارجح می دانند.
به گزارش خبرآنالین ،دعوا دوباره باال گرفت؛ هنوز سفره
وحدت اصولگرایان برای مجلس یازدهم پهن نشده آتش اختالف
دامنگیرشان شد .اختالفی که یکسر آن باز هم جبهه پایداری است
که زودتر از همه پرونده انقلتها را روی میز گذاشته است.
yyفرمان انتخاباتی مصباح یزدی دردسرساز شد
ماجرا به چند روز قبل برمیگردد ،زمانی که نقلقولهایی از
پدر معنوی جبهه پایداری در شورای مرکزی جبهه پایداری درباره
انتخاب «اصلح» مطرح شد .هرچند استفاده از کلیدواژه «انتخاب
اصلح» برای اولینبار نیست که مطرح میشود و تقریبا میتوان آن را

اینکه ایران سالح هستهای به دست نمیآورد و نیز
تالشها برای پایان دادن به رفتار بیثباتکننده ایران در
خاورمیانه را بررسی کردند».
آمریکا به رغم خروج یکجانبه از برجام ،نگران خروج
ایران از این توافق است .به همین دلیل ،مایل است
تالشهای اروپا برای حفظ توافق هستهای موفق شود.
همزمان با گام دوم کاهش تعهدات ایران ،یک مقام آگاه
آمریکایی به نشریه آمریکایی «پالتیکو» گفته تیم ترامپ
به تحقق سه امر امیدوار است -1 :اروپا تحریمهایی علیه
ایران اعمال کند تا آن را از تعلیق تعهدات بیشتر در برجام
منصرف کند -2 .سازوکار مالی که اروپاییها برای کمک
به ایران جهت دستیابی به کاالهای غیرتحریمی برقرار
کردهاند ،موفق شود -3 .مانورهای اخیر نظامی آمریکا
در خاورمیانه برای منع ایران از تشدید تنشهای نظامی
کافی باشد .این مقام آمریکایی در پاسخ به این پرسش
که چرا دولت ترامپ خواهان موفقیت سازوکار «ابزار
حمایت از تبادالت تجاری» (اینستکس) است ،گفت:
«اساسا ما میخواهیم آنها (ایران) در توافق (هستهای)
باقی بمانند».
این تغییر غیررسمی در موضع آمریکا زمانی اتفاق
افتاد که ایران گزینه خروج تدریجی از برجام را در پیش
گرفت .سید عباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران ،روز دوشنبه در یک نشست
خبری تصریح کرد همه گزینهها از جمله بحث خروج از
برجام میتواند در گامهای بعدی ایران مطرح باشد ،ولی
فعال تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا فرانسه میتواند

جنجال اصولگرایانه بر سر فرمان انتخاباتی مصباح یزدی

به عنوان کلید رمزی برای برهم زدن وحدت تلقی کرد اما اینبار گویا
غوغایی به پا کرده است.
درست در زمانی که از هر گوشه زمزمههایی درباره شورای
وحدت یا «شاجا» به گوش میرسید آیتالله مصباح یزدی در جلسه
شورای مرکزی جبهه پایداری از انتخاب اصلح حتی اگر در میان
اصالحطلبان باشد سخن به میان میآورد .او در این جلسه گفت ه
است؛ «باید اصلح را بشناسیم ،سهمخواهی چیست؟ باید بنایمان
بر این باشد که افراد اصلح را بشناسیم .مسأل ه سهمخواهی یعنی
دنیاطلبی! سهمخواهی چیست؟ اگر من میدانم فردی از یک گروه
دیگر اصلح است [به او رأی ندهم بلکه به همگروهی خود رأی بدهم.
اما] چرا او را انتخاب نکنم؟! فرض کنید حتی در بیناصالح طلبان
فردی بود که من دانستم که او اصلح از کاندیدای اصولگراها ست؛
چه حجتی دارم که به او رأی ندهم؟! من باید به اصلح رأی بدهم .اگر
ائتالف برای این باشد که بنشینند واقعا در بین خودشان اصلحها را

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رای شماره  139860306013000508مورخ  1398/3/7هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین خسروی به شناسنامه شماره  5کد ملی  0919859658صادره
گناباد فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  326/72مترمربع از پالک شماره  1205فرعی از یک اصلی واقع در
اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد میالد طحان بیلندی مالک رسمی محرز
گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/19 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
*****************************************************
 512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رای شماره  139860306013000510مورخ  1398/3/7هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن دهقانی نوقابی به شناسنامه شماره  851کد ملی 0919896960
صادره گناباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  280/59مترمربع از پالک شماره  996فرعی از  4اصلی واقع در
اراضی نوقاب -بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای سید علی صدر مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/19 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
***********************************************************
 512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رای شماره  139860306013000491مورخ  1398/3/5هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی شرکتی به شناسنامه شماره  238کد ملی 0919384730
صادره گناباد فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل  78/55مترمربع پالک شماره 504
فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای قاسم شرکتی مالک
رسمی  -2نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
و برابر رای شماره  139860306013000492مورخ  1398/3/5هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه استادی جویمند به شناسنامه شماره  3486کد ملی
 0918674565صادره گناباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل  78/55مترمربع پالک
شماره  504فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده مع الواسطه از آقای قاسم
شرکتی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/4 :تاریخ انتشار
نوبت دوم98/4/19 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

برای تنش فعلی میان ایران و غرب راه حلی پیدا کند؟
تنشها میان ایران و آمریکا در یک سال گذشته به
طور تصاعدی افزایش یافته و در حال حاضر به مرحله
حساسی رسیده است .بدیهی است که با توجه به
حساسیت امور ،نمیتوان به سادگی راه حلی پیدا
کرد .با این حال ،در عالم سیاست هیچ چیز ،غیرممکن
نیست .در تماس اخیر روسای جمهور ایران و فرانسه،
ظاهرا ماکرون به روحانی پیشنهاد داده است که تهران
و واشنگتن در قالب گروه  5+1گفتگوها را از سربگیرند.
روحانی هم با این پیشنهاد مخالفت نکرده ،اما ورود به
این گفتگوها را به رفع تحریمهای آمریکا مشروط کرده
است .در حال حاضر ،رفع تحریمها شرط اصلی ایران
برای هرگونه مذکرات با آمریکاست .ایران تاکید میکند
که آمریکا باید قبل از مذاکرات تحریمها را رفع کند و
به برجام بازگردد .اما ناظران ،احتمال بازگشت ترامپ
به برجام و رفع تحریمها قبل از مذاکرات و یا در حین
مذاکرات را بعید میدانند .این امر به دو دلیل است :اوال
اگر ترامپ بدون امتیازگیری از ایران به برجام بازگردد،
جایگاه او میان حامیانش ،خصوصا محافل نزدیک
به اسرائیل ،به شدت تضعیف خواهد شد .گروههای
متنفذی در واشنگتن وجود دارند که از سیاست
سختگیرانه ترامپ علیه ایران به شدت حمایت و با هرگونه
عقبنشینی در برابر ایران مخالفت میکنند .حتی
میتوان تصور کرد که دموکراتها هم در صورت بازگشت
ترامپ به برجام از او انتقاد کنند .آنها احتماال به ترامپ
خواهند گفت که به چه دلیل از این توافق خارج شده و
سپس بدون هیچ دلیل به آن بازگشته است.

انتخاب کنند .اگر فرض کنید یکی دو مورد اختالف شد -چون راه
دیگری برای تشخیص وجود ندارد -با اکثریت آراء انتخاب شود .اگر
بنا براین استأهالً و سهالً!»
فرمان انتخاباتی مصباح یزدی موضوعی نبود که اصولگرایان
بتوانند از کنار آن به راحتی عبور کنند .عباس سلیمینمین از فعاالن
اصولگرا گفت« :اینکه گروهی روی نظر خود بایستند که از نظر من
اصلح این افراد هستند و دیگران باید آن را بپذیرند به هیچ وجه قابل
قبول نیست و در واقع با پیروان چنین تفکری نمیتوان هیچ کار
مشترکی انجام داد و به اجماع رسید».
محسن غرویان ،استاد حوزه علمیه قم نیز با بیان اینکه تجریه
نشان داده که مردم انتخاب افراد موردنظر پایداریها را به عنوان
انتخاب اصلح قبول ندارند ،گفت :بر همین اساس شاهد بودیم
بسیاری از اعضای جبهه پایداری از لیست منتخب مردم حذف
شدند و مردم به پایداری ها رای ندادند.

مهمترین واکنش اما از سوی محمدرضا باهنر صورت گرفت .او
در آخرین نشست خبری خود با رسانه بحث اصلح غیرمقبول و صالح
مقبول را به میان آورد و تلویحا پالس انتخاباتی خود به ایده آیت الله
مصباح درباره کاندیداهای انتخاباتی را بیان کرد .آنجا که گفت« آیت
الله مصباح معتقد است باید از اصلح حمایت شود حتی اگر رأی
نیاورد که ما موافق این موضع نیستیم؛ زیرا فعالیت سیاسی باید به
نتیجه ختم شود .ما در انتخابات صالح مقبول را بر اصلح غیر مقبول
ترجیح میدهیم».
yyپایداری اختالفات را علنی کرد
اما دعوا به همینجا ختم نشد و کار به جایی رسید که جبهه
پایداری دوباره در پاسخ به منتقدان اصولگرای خود به انتشار
صحبتهای آیتالله مصباح یزدی در حساب کاربریاش در توئیتر
دست زد .جبهه پایداری در توئیتی با هشتگهای #مصباح،
#جبهه پایداری#،اصلح #،ائتالف و اعتماد نوشت؛ «عالمه مصباح

()4/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1755

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر
رای شماره  139860306005001755مورخ  98/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای سجاد حصاری فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 120/09مترمربع از پالک شماره  99فرعی از  9اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از
مالک رسمی اقای محمدحسن صفاری مقدم ابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه
و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/04/04تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***********************************
()4/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1757

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  139860306005001757مورخ  98/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد جواد عشقی فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  60093/60متر مربع از پالک شماره  106اصلی واقع در اراضی عزیزاباد بخش  13حوزه ثبت ملک
نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن عشقی فرزند جمال محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله
 15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص
ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/04/04تاریخ انتشار
نوبت دوم 98/04/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***********************************
 512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ثانیا ،سابقه مذکرات هستهای کره شمالی و آمریکا
نشان داد که حتی اگر سران کشوری با رهبران
آمریکا دیدارهای صمیمی داشته باشند ،احتمال
رفع تحریمها قبل از امضای توافق وجود ندارد .کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی ،چندین بار با ترامپ
دیدار کرد و ترامپ «عاشق» او شد ،اما هیچکدام از
تحریمهای آمریکا علیه کره شمالی تعلیق یا رفع نشد.
با این همه ،رسیدن به یک راه حل میانی بعید نیست.
هماهنگی فرانسه و آمریکا در مسئله ایران ،ممکن است
به راه اندازی اینستکس و کارآمد شدن آن منجر شود.
خصوصا که االن آمریکا هم از راهاندازی این سازوکار
حمایت میکند .بنابراین ،ماکرون با حمایت آمریکا
میتواند از طریق راه اندازی اینستکس ایران را به
ماندن در برجام متقاعد کند.
به نظر میرسد که تنشها میان ایران و آمریکا از

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  1398/3/9 -139860306006000675هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
اقای عباس موذن زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  277صادره از تربت حیدریه درششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  51/13مترمربع (پنجاه و یک متر و سیزده صدم مترمربع) قسمتی از پالک  374متصل به  205فرعی واقع در
اراضی حسنی سفلی پالک  233اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/3 :نوبت دوم 1398/4/19 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه -محمد کاظم باقرزاده
***********************************

مرحله میانجیگریها عبور کرده و ایران و غرب به طور
مستقیم با یکدیگر تعامل میکنند .دو ماه پیش زمانی که
آمریکا به خلیج فارس نیروی نظامی اعزام کرد ،رهبران
کشورهای اروپایی عضو برجام تالش خاصی برای
تنشزدایی میان ایران و آمریکا انجام ندادند .کشورهای
واسطه (نظیر عراق ،قطر ،ژاپن ،سوئیس و عمان) برای
میانجیگری پیشقدم شدند ،ولی نتوانستند کاری کنند.
االن ،اروپا به رهبری ماکرون ،متولی پرونده ایران شده
و چون ماکرون روابط نزدیکی با آمریکا و ایران دارد،
احتمال موفقیت فرانسه در تنشزدایی یا حداقل انتقال
پیام میان ایران و آمریکا بیشتر شده است .درست است
که ماکرون با انتقال پیام میان ایران و فرانسه ،عمال نقش
میانجیگر را ایفا میکند ،اما به هر حال نباید فراموش
کرد که فرانسه عضو برجام هست و لذا یکی از طرفهای
منازعه هستهای است.

در دیدار شورای مرکزی جبهه پایداری :باید اصلح را بشناسیم،
سهمخواهی چیست؟ /اگر ائتالف برای شناخت اصلح باشد ،اهال و
سهال /تکرار تجربه دوره گذشته عاقالنه نیست؛ مؤمن از یک سوراخ
دوبار گزیده نمیشود /اگر بنا شد که قولی بدهند بعد بزنند زیرش
دیگر برای چه اعتماد کنیم؟»
اما توئیت دیگر جبهه پایداری مشخصا اظهارات باهنر را نشانه
رفت .پایداری اینبار خطاب به باهنر نوشت« :جناب آقای محمدرضا
باهنر درحالی بیان کرده آیتالله مصباح معتقد است باید از اصلح
حمایت شود حتی اگر رأی نیاورد که اساسا این ادعا برخالف دیدگاه
عالمه مصباح یزدی است که به دفعات فرمودند معرفی اصلحی که
َ
امکان رأیآوری آن فراهم نیست ،کار لغوی است».
به نظر می رسد «کاندیدای اصلح» مدنظر اصولگرایان اینبار هم
قرار است پرونده اختالفات قدیمی را باز کرده و پایداری ها بازهم
رودروی قدیمی ترهای جریان اصولگرا بایستند.

()4/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1787

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  139860306005001787و  139860306005001793مورخ  98/04/01هیات اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقایان سعید آتشگاهی و رضا آتشگاهی فرزندان
محمدابراهیم هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  730متر مربع از پالک باقیمانده  145فرعی از
 45اصلی واقع در اراضی کناررود بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی شرکت لوک محرز گردیده است.
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این
اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/04/04تاریخ انتشار
نوبت دوم 98/04/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
***********************************
 512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  1398/3/26 -139860306006000849هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فاطمه بنی اسدی آبرودی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه  14صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  123/98مترمربع (یکصد و بیست و سه متر و نود و هشت صدم مترمربع) قسمتی از پالک  14/1924و  15فرعی
واقع دراراضی منصوریه پالک  242اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت
اول ،1398/4/3 :نوبت دوم1398/4/19 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه -محمد کاظم باقرزاده
****************************************************

 512/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()0979

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  139860306005001916مورخ  98/04/04هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه بهادر فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 146/97مترمربع از پالک شماره  117فرعی از  238اصلی واقع در اراضی سروستان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری
از مالک رسمی اقای مرادعلی مهدیان پور محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/04/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
****************************************************************************************

 512/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2142

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده است
جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور  -1بخش یک پالک  3276اصلی خانم سمیرا نجف ابادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/60
مترمربع واقع در اراضی شهر خریداری از مالک رسمی اقای علی نجف ابادی برابر رای شماره  -2 139860306005002142بخش  2پالک  233اصلی آقای علی نجف ابادی نسبت به ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  169/90مترمربع واقع در اراضی سیان خریداری از مالک رسمی اقای غالمعلی تفضلی برابر رای شماره . 139860306005002141لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/04/19تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/03
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مفقودی

کارت هوشمند رانندگی
به شماره  2643644مربوط
به محمد صالح عباس پور
سه دهی فرزند عبدالکریم به
شماره ملی 0769662951
مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
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مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها  :ساعت 17:00 :و 22:10
يكشنبه ها  :ساعت 18:30 :
دوشنبه ها  :ساعت 16:20و 22:10
سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها  :ساعت  18:3 0:و 21:45
پنج شنبه ها  :ساعت 13:45 :و 22:10
جمعه ها :ساعت 13:50 :و 22:10
مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت17:15 :
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت  20:15 :يكشنبه
ساعت)19:45 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت  13:10:يكشنبهها
و چهار شنبه ها ساعت 14:30 :ودوشنبه ها
ساعت 12:20:جمعه ها ساعت 09:45 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 12:25 :و دوشنبه و
پنجشنبههاساعت11:25 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 18:30 :و پنجشنبهها
ساعت  17:45 :و برقراري روزهاي سه شنبه
ساعت 21:45:از تاريخ 98/4/25
مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت08:45 :
مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت 19:30:
چهارشنبهها ساعت15:10 :
مشهد  -ساري  :چهارشنبه ها ساعت 17:10 :
پرواز مسير مشهد  -اردبيل روزهاي پنج شنبه
ساعت12:55:

sobhe.emrooz.news@gmail.com

نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای
اسالمی در نشست مشترک با استاندار ضمن اعالم
نظرات خود ،از طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی
حمایت کردند.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای
اسالمی در نشست مشترک اعضای مجمع با استاندار
اظهار کرد :رویکرد آقای رزم حسینی در حوزه اقتصاد
مقاومتی قابل تقدیر است و امیدواریم نتایج ملموسی
در زندگی مردم داشته باشد.
حمید بنایی افزود :تاکنون اقدامات خوبی توسط
معین های اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است اما برای
اطالع مردم باید گزارش هایی از نتایج این اقدامات
منتشر شود.
محمود نگهبان سالمی ،نماینده خواف و رشتخوار
در مجلس شورای اسالمی هم گفت :در حوزه مثلث
توسعه اقتصادی هم کارهای خوبی انجام شده است
اما انتظار می رود که مشکالت اساسی استان توسط
بخش خصوصی پیگیری شود که یکی از آن ها تامین
آب مورد نیاز صنایع است.
بهروز بنیادی ،نماینده مردم کاشمر در مجلس
شورای اسالمی هم در ادامه گفت :باید مراقبت
های الزم انجام گیرد تا در نتیجه اجرای مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی ،از مشکالت سایر حوزه ها غفلت
نشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
نیز گفت :در مدل توسعه اقتصادی که در قلعه گنج
اجرایی شد ،بر اساس ظرفیت های مهارتی و سرمایه
هر شخص ،یک مشارکت اقتصادی تعریف شده و یک
استارتاپ شکل می گیرد.
سید امیرحسین قاضی زاده افزود :درخواست
داریم که مراقبت های الزم انجام گیرد تا شرکت های
بزرگ کارهای خود را با کمک دستگاه های اجرایی
پیش نبرند.
عبدالله حاتمیان ،نماینده درگز در مجلس شورای
اسالمی نیز گفت :در جلسات مربوط به الگوی مثلث
توسعه اقتصادی در شهرستان ها نمایندگان مجلس
را دعوت کنید تا حضور داشته و در جریان تصمیمات
باشند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی هم
در ادامه گفت :مدل توسعه استاندار خراسان رضوی
ما را امیدوار کرده است و امید دارم که دوره آقای رزم
حسینی یکی از دوره های طالیی استان ما خواهد
شد.
حجت االسالم بحرینی افزود :از نظر نمایندگان
برای تکمیل طرح مثلث توسعه اقتصادی باید استفاده
شود .اگر به این موضوع توجه نشود ،ممکن است
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مثلثاقتصادیاستانداردربوتهنقدبهارستانیها
تالش ها در این زمینه بی نتیجه باقی بماند.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسالمی هم
گفت :اگر الزم است موضوعات و مسائل استان در
کمیسیون های مجلس بررسی شود ،با نمایندگان
مجلس در میان بگذارید تا پیگیری الزم را انجام دهیم.
هاجر چنارانی افزود :بر سر راه معین اقتصاد
مقاومتی شهرستان فیروزه مشکالت عدیده ای ایجاد
شده است .دنیا بر محور اقتصاد گردشگری می چرخد
اما برخی بر سر راه سرمایه گذاری در این حوزه سنگ
اندازی می کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در
ادامه گفت :بنای همه نمایندگان استان در مجلس
شورای اسالمی حمایت جدی از طرح اقتصادی
آقای استاندار است چرا که اولویت اصلی را به اقتصاد
مقاومتی داده اند.
جواد کریمی قدوسی افزود :در همه حوزه ها
مشکالت عدیده ای وجود دارد و تمرکز بر حوزه
اقتصادی نباید باعث غفلت از مشکالت دیگر بخش
ها شود.
وی با بیان اینکه مبنای تمام تصمیمات مسئوالن
باید قانون باشد ،ادامه داد :باید به گونه ای برنامه ریزی
شود که پس از اتمام دوره فعالیت آقای رزم حسینی،
امکان ادامه اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی توسط
مدیران آینده وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :طرح مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی حرکتی ارزشمند و روحیه حضرتعالی قابل
تمجید است چرا که التهابات سیاسی را کاهش می
دهد اما متناسب با وضعیت خراسان رضوی باید با
شرایط تطبیق پیدا کند.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی هم
گفت :گفتمان اقتصادی آقای استاندار فضای استان
را از ناامیدی خارج کرده است اما برای تحقق کامل
اهداف مدنظر باید مراقبت های الزم انجام گیرد.
حسین مقصودی افزود :پیشنهاد می کنم که یک
کنرسیوم تشکیل شود تا در حاشیه شهرهای بزرگ و
در اراضی متعلق به منابع طبیعی شهرک های اقماری
ایجاد گردد تا از تصرف زمین ها جلوگیری شود.
رمضانعلی سبحانی فر ،دیگر نماینده سبزوار در
مجلس شورای اسالمی هم در ادامه تصریح کرد :از
پاسخگویی آقای استاندار درباره موضوعات مختلف به
ویژه مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی صمیمانه تشکر
می کنم و امیدوارم همین روال تداوم پیدا کند.
yyبرگزاری جلسات مشترک با نمایندگان مجلس به
همگرایی بیشتر در استان کمک میکند
استاندار خراسان رضوی گفت :برگزاری جلسات
مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسالمی به

همگرایی در استان کمک می کند.
علیرضا رزمحسینی در حاشیه نشست مشترک
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با
استاندار در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خوشخبتانه
امروز جلسه بسیار خوبی با حضور نمایندگان برگزار و
مطابق برنامه ریزی قبلی با رئیس مجمع نمایندگان
خراسان رضوی ،برخی مسائل استان مورد بررسی قرار
گرفت.
وی افزود :در جلسه امروز گزارشی از موضوعات
اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی و اقدامات انجام گرفته
در زمینه تحقق سیاست های الگوی مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی توسط معاونین استانداری ارائه
شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نمایندگان
مجلس هم در جلسه مذکور مشکالت حوزه های
انتخابیه و نقطه نظرات خود را درباره مسائل استان
مطرح کردند ،ادامه داد :مباحث مطرح شده را دسته
بندی خواهیم داد تا توسط بخش های مربوطه در
سطح استانی و ملی پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات مشترک
به همگرایی در استان کمک می کند ،بیان کرد:
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نمایندگی از
مردم انتظارات درست و بحقی دارند که باید به دستگاه
ها منتقل گردد؛ عالوه بر این مدیران اجرایی هم
انتظاراتی دارند که باید با همراهی نمایندگان در سطح
ملی پیگیری شود و در این جلسات امکان بیان آن ها
فراهم می شود.
رزم حسینی گفت :برخی از نمایندگان استان در
این جلسه ،یک سری انتقادات هم مطرح کردند و به
نظر می رسد که برای جلوگیری از بروز ذهنیت ها باید
ارتباط بیشتری بین مدیران و نمایندگان برقرار شود.
استاندار خراسان رضوی درباره دستاوردهای
الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی هم گفت:
تاکنون تفاهم نامه های  79معین اقتصاد مقاومتی در
استان به امضا رسیده است که از این تعداد  73درصد
در مرحله مطالعات و شناسایی ظرفیت های منطقه
ای قرار دارند.وی ادامه داد :متوسط مدت انعقاد
قراردادها کمتر از  2ماه است و برای ارزیابی عملکرد
معین ها باید چند ماه دیگر منتظر ماند اما با این حال
مرحله به مرحله گزارش اقدامات انجام شده را به مردم
ارائه خواهیم داد.
رزمحسینی با اشاره به رصد اقدامات معین های
توسعه اقتصادی توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی
خاطرنشان کرد :جزئیات الگوی مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی در اختیار تمامی نمایندگان استان
در مجلس شورای اسالمی قرار خواهد گرفت تا در

سامانه پیامکی
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8

مدت  15روز ،نظرات نمایندگان جمع بندی شده و در
طرح لحاظ شود.
وی گفت :قطعا طرح مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی بدون اشکال نیست و برای تکمیل آن از
هرگونه نظر تخصصی نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی استقبال می کنیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نهاد مردمی
اقتصاد مقاومتی باید جایگزین دولت دیوان ساالر
شود ،اظهار کرد :برای آنکه سیاست های الگوی مثلث
توسعه به صورت مستمر اجرایی شده و با تغییر مدیران
خللی در فرآیند اجرای این طرح ایجاد نشود ،باید
برنامه ریزی الزم انجام گیرد.
وی درباره درخواست نمایندگان مجلس شورای
اسالمی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت
کاالهای مصرفی مردم گفت :دستگاه های اجرایی
استان اختیارات چندانی برای تنظیم بازار ندارند اما
در عین حال تمام تالش مان را در این زمینه انجام
خواهیم داد.
رزمحسینی به ظرفیت قانون بودجه سال  98برای
تهاتر بدهی شهرداری ها به بانک ها با مطالبات از
دولت هم اشاره کرد و گفت :شهرداری مشهد تنها
شهرداری در کشور به شمار می رود که سال گذشته
با همکاری معاونت عمرانی استانداری موفق به تهاتر
 4400میلیارد تومان از مطالبات خود با بدهی های
بانکی شد.
yyبرنامه ریزی برای ایجاد  ۷۶هزار فرصت شغلی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی گفت :تا مهرماه امسال حدود  ۵هزار
میلیارد تومان پروژه بزرگ اقتصادی در شهرستان های
استان به بهره برداری خواهد رسید.
علی رسولیان نیز در ادامه نشست مشترک
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با
استاندار اظهار کرد :الزم می دانم از نمایندگان به
دلیل همراهی شایسته در پیشبرد اهداف مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی تقدیر کنم چرا که گفتمان جدیدی
را در استان ایجاد کرده است.
وی افزود :در شرایطی که با موجی از ناامیدی در
بین مردم مواجه بودیم ،الگوی مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی و برنامه ریزی ها برای بهبود معیشت خانوار
با کمک معین های توسعه گرا ،سطح امید را در بین
اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان افزایش داده
است .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون با  79معین
اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه همکاری منعقد شده
است ،ادامه داد :در قالب مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی ،مسئولیت توسعه مناطق  12گانه استان به

شرکت های موفق شهرستانی ،استانی و سازمان های
مهم ملی واگذار شده است.
وی گفت 40 :معین اقتصاد مقاومتی دیگر هم
شناسایی شده اند که در صورت عدم تمایل هر یک از
معین های فعلی برای ادامه کار یا نداشتن صالحیت
برای مشارکت در مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی،
جایگزین خواهند شد.
رسولیان با بیان اینکه معین های اقتصاد مقاومتی
به صورت کامال داوطلبانه مسئولیت توسعه استان را
برعهده گرفته اند ،اظهار کرد :وظایف معین ها در
زمینه شناسایی ظرفیت های منطقه ای ،برگزاری
دوره های آموزش کسب و کار و بسترسازی برای ورود
تسهیل گران در قالب یک دستورالعمل تعریف شده
است.
وی بیان کرد :برای آنکه مشارکت مردم را هم در
طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی داشته باشیم،
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده
است و به صورت روزانه مسائل مربوط به معین ها
توسط این نهاد پیگیری می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی اضافه کرد 747 :تفاهم نامه سرمایه گذاری هم
به ارزش  38هزار میلیارد تومان در شهرستان ها توسط
ارکان حاکمیت و متقاضیان سرمایه گذاری به امضا
رسیده است که با اجرای آن ها  76هزار فرصت شغلی
ایجاد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،از تدوین
برنامه عملیاتی حوزه اقتصادی استان در سال  98خبر
داد و گفت :بر اساس این برنامه که متناسب با برنامه
ششم توسعه کشور تدوین شده است ،حجم صادرات
غیرنفتی استان باید به  2میلیارد و  300میلیون دالر
و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به  180میلیون
دالر سرمایه گذاری خارجی برسد.
رسولیان بیان کرد :بر اساس برنامه عملیاتی حوزه
اقتصادی ،در سال جاری باید  76هزار و  799فرصت
شغلی ایجاد شود و نرخ بیکاری استان به  8.5درصد
کاهش پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی گفت :سال گذشته  813هزار میلیارد
تومان خالص تسهیالت پرداختی توسط بانک ها بوده
است که امسال این رقم بر اساس برنامه ریزی انجام
گرفته ،باید به  15هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه در طی دو ماه ابتدای سال جاری
رشد صادرات استان مطلوب بوده است ،ادامه داد :تا
مهرماه امسال حدود  5هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ
اقتصادی در شهرستان های استان آماده بهره برداری
خواهد شد.
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صبح امروز از بازار خرید و فروش «مو» گزارش میدهد:

عاطفه خوافیان
بازار مو این روزها بازار پررونق و شلوغی
است ،بازاری که با رواج اکستنشن (افزودن
طول و حجم مو) در سالهای اخیر داغتر از
همیشه شده است؛ آنقدر که پای آگهیهای
خرید و فروش مو از مغازهها و آرایشگاههای
کوچک و بزرگ سطح شهر به دنیای مجازی
هم کشیده شده باشد و با یک جستجوی
کوتاه در اینترنت بتوان به افرادی رسید که یا
مو میخرند یا میفروشند!
تجارت مو در ایران ،در ده سال گذشته
به واسطه باال گرفتن تب و تاب اکستنشن در
میان زنان ایرانی رنگ و بوی جدیدی به خود
گرفته است.
ایران گرچه دستی در تولید موی
مصنوعی ندارد اما در چند سال اخیر موج
فروش موهای طبیعی در فضای مجازی
رونق یافته و آگهی های فروش موی طبیعی
روی سایت های درج آگهی به وفور یافت می
شود .کافی است کلمه فروش موی طبیعی را
در گوگل سرچ کنید تا چندین و چند آگهی
فروش در آنها بیابید.
تجارت مو در ایران ،در ده سال گذشته
به واسطه باال گرفتن تب و تاب اکستنشن
در میان زنان ایرانی رنگ و بوی جدیدی به
خود گرفته است .ایران گرچه دستی در تولید
موی مصنوعی ندارد اما در چند سال اخیر
موج فروش موهای طبیعی در فضای مجازی
رونق یافته و آگهی های فروش موی طبیعی
روی سایت های درج آگهی به وفور یافت می
شود .کافی است کلمه فروش موی طبیعی را
در گوگل سرچ کنید تا چندین و چند آگهی
فروش در آنها بیابید.
شاید اگر بدانید موهای شما چند صد
هزار تومان یا چند میلیون تومان ارزش دارد،
بعد از این هرگز موهایتان را بدون پول به
دست آرایشگر نسپارید.
آگهی های فروش موی طبیعی این را می
گویند که موهای بلند شما می تواند بیش از
 500هزار تومان یا حتی بیشتر از اینها قیمت
داشته باشد.
ت نیازمندهای اینترنتی
با سر زدن به سای 
مانند شیپور یا دیوار یا برخی از پیچهای

اینستاگرام با انبوه تبلیغات فروش مو مواجه
خواهيد شد .در این سایتها بسیاری از
فروشندههای مو با عکسهایی از موهایی که
گاه بافته شده و به سقفی یا دیواری آویزان
است و گاه با کشی ظریف بسته و روی گلها
و ترنجهای قالی گذاشته و با کپشنهای
مانند «فروش موی طبیعی ،بدون رنگ ،بدون
موخوره پرحجم و سالم با باالترین قیمت به
دلیل نیاز مالی شدید» یا «دانشجوی پول
الزم ،فروش موی دختر  18ساله کامال
طبیعی ،بلند و مراقبت شده ،لطفا آقایان
تماس نگیرند» و  ...دنبال جذب مشتری
هستند.
گویا بعد از آگهیهای فروش کلیه و
پالسمای خون و ...حاال نوبت به فروش
اینترنتی موی سر رسیده است .فشار
اقتصادی گاهی سبب میشود کسی
کلیهاش را برای فروش بگذارد و گاهی در
قالب کوچکتر موهایش را! در واقع فروش مو
را باید رونمایی از چهره جدید فقر دانست.در
حالی که روز به روز به تعداد زنانی که گیسوان
خود را به تیغ قیچی میسپارند ،زیاد شده
است ،که اصطالح «گیس بریده» در گذشته
فحش محسوب میشد .در گذشته نه چندان
دور آخرین حد تنبیه زنان بریدن گیسوانشان
بود و وقتی زنی پا را از گلیم فراتر میگذاشت
یا ناموس خانواده را خدشهدار میکرد به او
گیس بریده میگفتند .زیرا گیسبریدگی
یک نوع مجازات زن یا دختری بوده که
قوانین سنتی طایفه و خانواده را زیر پا
میگذاشت .اگر جانش را بر او میبخشیدند،
طره گیسوانش را با خنجر کین میبریدند
به نشانه رسوایی.در پی خرید و فروش مو
در آرایشگاه های زنانه و استفاده از این مو
در قالب روش های زیبایی مانند اکستیشن
به سراغ متخصص پوست و مو و مدیر گروه
پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفتیم تا
نظر ایشان را در این خصوص جویا شویم.
مدیر گروه پوست و مو دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ابراز میکند :خرید واستفاده
از موی دیگران می تواند موجب انتقال برخی
از بیماریهای پوستی شود.
مدیر گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی
مشهد  ،در گفتگو با وب دا ،با اشاره به

اینکه موی فرد می تواند در عین اینکه ظاهر
سالمی دارد حاوی برخی از عفونت های
قارچی و یا انگل زنده شپش باشد ،ابراز کرد:
اضافه کردن موی سر یک فرد به فرد دیگر می
تواند باعث انتقال بیماری شود که مشکالتی
برای فرد ایجاد می کند.
دکتر مسعود ملکی با بیان اینکه اصوال
اکستیشن مو و مژه و کاشت ناخن در مواردی
که فرد دچار بیماریهای پوستی و یا سوختگی
شده است به بیمار کمک کند تا ظاهر بهتری
برخوردار شود ،ابراز میکند :اما متاسفانه در
این کار افراط هایی صورت گرفته و افرادی با
ظاهر سالم اقدام به این اعمال زیبایی می
کنند که مشکلی را برای آنها به همراه داشته
است.مدیر گروه پوست و مو دانشگاه علوم
پزشکی مشهد با اشاره به اینکه استفاده از
چسب های مختلف برای متصل کردن مو،
مژه و کاشت ناخن حساسیت های را با خود
به همراه می آورد ،توضیح میدهد :ترجیحا

جشنواره خوارزمی مقدمهای برای اجرایی نمودن استعدادها
معاون آموزش متوسطه
آموزش و پرورش خراسان رضوی
در آستانه آغاز مرحله استانی
جشنواره نوجوان خوارزمی گفت:جشنواره نوجوان
خوارزمی مقدمه ای برای وسعت بخشیدن و اجرایی
نمودن استعدادهای دانش آموزان است.به گزارش
روزنامه"صبح امروز" رضا صابری توالیی افزود :هدف
از برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی این است که
دانش آموزان دوره متوسطه اول بتوانند ایده ها و طرح
هایشان را به نمایش بگذارند و این جشنواره مقدمه ای
است برای اینکه بتوانیم استعدادهای دانش آموزان را
وسعت داده و به آن ها شکل اجرایی دهیم .وی تصریح
کرد :این جشنواره یکی از رویدادهای بزرگ علمی و
پژوهشی در مقطع متوسطه اول در سطح کشور است که

در استان خراسان رضوی قدمتی بیش از  ۱۱سال دارد.
توالیی اظهار کرد :این جشنواره با هدف بهره گیری
از روش های آموزش فعال ،پژوهش محور و مبتنی بر
خالقیت و در راستای گسترش مهارت ورزی ،توسعه و
تعمیق یادگیری ،بهرهبرداری از کارگاه ها و آموزشگاه ها
در سطح مدارس استان برگزار می شود.وی بیان کرد:
بیش از  ۴۳۱هزار دانش آموز دختر و  ۳۶۱هزار دانش
آموز پسر در نواحی ،مناطق و شهرستان های استان در
مرحله آموزشگاهی این جشنواره حضور یافتند و این
جشنواره در شش رشته پژوهش ،دست سازه ،زبان و
ادبیات فارسی ،مسابقات آزمایشگاهی ،زبان انگلیسی
و بازارچه کسب و کار دانش آموزی در پنج مرحله
آموزشگاهی ،منطقه ای ،قطبی ،استانی و کشوری
برگزار می شود.

 ۸۸کیلوگرم مواد مخدر در مرز دوغارون کشف شد
سردار جان نثار ،فرمانده مرزبانی خراسان رضوی:
طی چهار عملیات جداگانه  ۸۸کیلو و  ۳۵۰گرم مواد مخدر
در درگیری مرزداران معبر مرزی دوغارون در شرق این استان
با اشرار و قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
مواد کشف شده از نوع حشیش و تریاک است.
این مواد در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر که در مواجهه
با مرزبانان جمهوری اسالمی ایران به آن سوی مرز ایران و
افغانستان متواری شدند و در حین پاکسازی محل درگیری

درخواست پلیس از بدرقهکنندگان حجاج

اینکه شوینده های استخرهای شنا درصد
زیادی باعث خشکی پوست می شوند از
همین رو بهتر است بعد از استفاده از استخر
از شامپوی کرمدار استفاده شود.
مدیر گروه پوست و مو دانشگاه علوم
پزشکی مشهد با بیان اینکه احتمال ابتال به
عفونت های قارچی در استخرهای شنا وجود
دارد ،تبیین میکند :قارچ کف پا ،زگیل پا و
زگیل تناسلی از جمله بیماریهایی است که در
سایه استفاده زیاد از استخرهای شنا ایجاد
می شود.
yyآفتاب؛ مهم ترین عامل آسیب رسان به
پوست
وی ادامه میدهد :شایع ترین سرطان در
بین زنان و مردان ،سرطان پوست است که با
قرار گرفتن در معرض آفتاب شدید ایجاد می
شود؛ از همین رو افراد در ساعاتی مانند یک
ساعت قبل از اذان ظهر و دو ساعت بعد از
اذان ظهر در معرض آفتاب شدید نباشند .

مدیرکل امور توانبخشی
روزانه و توانپزشکی سازمان
بهزیستی کشور گفت :در برنامه
غربالگری اوتیسم برای کودکان  ۶ماه تا  ۲ساله
خالء وجود دارد که بهتر است وزارت بهداشت به
دلیل دسترسی به این گروه سنی در مراکز درمانی و
بهداشتی ،این وظیفه را برعهده گیرد.
افروز صفاری فرد روز سه شنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا افزود :از وزارت بهداشت خواسته ایم تا
غربالگری اوتیسم کودکان کمتر از  ۲سال را برعهده
بگیرد اما در یک موازی کاری ،وزارت بهداشت نیز
روی کودکان  ۲تا  ۵سال تمرکز کرده است در حالی
که بهزیستی این کار را به خاطر دسترسی به این
کودکان در مهدهای کودک ،سالها است که انجام

کشف انواع کاالی قاچاق در حوزه استحفاظی
هنگ مرزیتایباد

میدهد.
وی تاکید کرد :خالء غربالگری اوتیسم از ۶
ماهگی تا دو سال است و اکنون در حال رایزنی با
وزارت بهداشت هستیم تا این مهم را برعهده بگیرد.
مدیرکل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی
سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد :قبل از بارداری
یا در دوران بارداری نمیتوان اوتیسم را تشخیص
داد و  ۶ماهگی تا  ۲سالگی بهترین دورهای است که
میتوان غربالگری اوتیسم را انجام داد و این بیماری
را تشخیص داد.
به گفته صفاری فرد ،در حال حاضر هزار و ۳۰۸
مرکز روزانه توانبخشی تحت پوشش بهزیستی
در کشور فعالیت دارند که  ۹۱مرکز آن به اوتیسم
اختصاص یافته است.

خبر
کشف و ضبط شد.در این رشته عملیات دو دستگاه خودرو
نیز توقیف و دو قاچاقچی دستگیر شدند.
پیکر چوپان غرق شده در آبگیر با تالش غواصان آتشنشانی
مشهدپیداشد
معاون عملیات آتشنشانی مشهد گفت :پیکر بی جان
نوجوان  ۱۸سالهای که در یک آبگیر در حوالی روستای چنارک در
حومه مشهد غرق و مفقود شده بود ،با تالش تیم ویژه غواصی
سازمان آتشنشانی مشهد پیدا شد.به نقل از روابط عمومی
و فرهنگی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد ،آتشپاد دوم مهدی رضایی گفت :عصر امروز در پی
تماس مردمی با سامانه  ۱۲۵مبنی بر وقوع این حادثه ،ستاد
فرماندهی با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله تیم ویژه
غواصی ایستگاه شماره  ۶آتشنشانی مشهد را بهمحل حادثه
در فاصله  ۴۰کیلومتری جاده مشهد به میامی اعزام کرد.
معاون عملیات آتشنشانی مشهد خاطرنشان کرد:
نجاتگران غواص آتشنشانی مشهد بهمحض حضور در محل
مشاهده کردند ،نوجوانی  ۱۸سالهای که به شغل چوپانی
مشغول بوده به قصد شنا وارد آبگیری به عمق تقریبی ۷
متر شده و بهدلیل عدم آشنایی با فنون شنا غرق و در درون
آبگیر مفقود شده ،که با حضور غواصان ایستگاه شماره ۶
آتشنشانی مشهد پیکر بیجان این نوجوان پس از دقایقی
تالش غواصان از عمق این آبگیر پیدا شده و به سطح آب
منتقل شد .گفتنی است؛ تحقیقات در خصوص چگونگی این
حادثه عوامل انتظامی در جریان است.
کامیون حامل کاالی قاچاق در سبزوار توقیف شد
فرمانده انتظامی سبزوار:
در پی کسب خبری مبنی بر عبور یک دستگاه کامیونت
حامل کاالی قاچاق از جاده تهران  -مشهد ،پیگیری موضوع

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار
گرفت.
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی پس از
تکمیل تحقیقات میدانی ،کامیونت مورد نظر را شناسایی و با
هماهنگی مراجع قضایی این خودرو را متوقف کردند.
ماموران در بازرسی از این خودرو هفت بسته البسه
مختلف ،پنج طاقه پارچه و انواع لوازم آرایشی و دارو به ارزش
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال کشف کردند.
کشفپارچههایقاچاقمیلیاردی
فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور از كشف يك ميليارد
و  755ميليون ريال پارچه قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
به نقل از پايگاه خبري پليس ،سرهنگ حسين دهقانپور
در تشریح این خبر گفت :در پی کسب خبری مبنی بر فروش
پارچه هاي قاچاق توسط افرادی سودجو با خودرو سواري در
یکی از مناطق شهر نيشابور ،پیگیری موضوع در دستور کار
تیمی از ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود :كارآگاهان
دايره مبارزه با قاچاق كاال پلیس آگاهی شهرستان در مراجعه
به محل مشاهده کردند  4فرد سودجو به وسیله سه دستگاه
خودرو سواری در حال فروش پارچه هاي قاچاق مي باشند كه
با هماهنگي مقام قضائي در بازرسي از این خودروها  5هزار
و  700متر پارچه به ارزش يك ميليارد و  755ميليون ريال را
كشف كردند .
فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور با اشاره به توقيف 3
دستگاه خودرو سواری پژو و معرفي  4فرد متخلف به مراجع
قضائی ،تصریح كرد :مبارزه جدي با قاچاق كاال از اولويت هاي
پليس است ،ضمن اين كه شهروندان می توانند هرگونه اخبار
و گزارش در این خصوص را به مرکز فوریت های پلیسی 110
گزارش دهند.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از همراهان
زائران خواست که تا حد امکان از حضور در فرودگاه
برای بدرقه زوار پرهیز کرده و مراسم خداحافظی را در
منزل انجام دهند.
سردار حسن مهری در گفت وگو با ایسنا با اشاره
به آغاز فرآیند سفر حجاج به کشور عربستان اظهارکرد:
عملیات حج تمتع  ۹۸از روز گذشته آغاز و در مجموع
در  ۱۷ایستگاه پروازی کشور اجرا خواهد شد و بر
اساس برنامه ریزی ها اقدامات الزم برای بدرقه حجاج
و سفرشان و همچنین بازگشت آنان انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مأموران پلیس فرودگاه در این ایام
در آماده باش کامل خواهند بود ،خاطرنشان کرد:
بیشترین حجم پرواز زائران از فرودگاههای امام خمینی
(ره) است و در همین راستا ترمینال تازه تأسیس
«سالم» برای این امر اختصاص یافته است.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با بیان اینکه
مأموران پلیس فرودگاه نسبت به حمل داروهای
ممنوعه و نیز موادمخدر حساس بوده و با آن برخورد
خواهد شد ،گفت :ممکن است تعداد انگشت شماری
از زائران بخواهند حتی مقدار اندکی موادمخدر حمل
کنند که باید بدانند با توجه به تجهیزات و امکاناتی
ً
که در فرودگاه وجود دارد حتما کشف خواهد شد ،به
طوریکه در سالهای اخیر حتی یک مورد نیز حمل
مواد مخدر به کشور عربستان نداشتیم ،اما اگر فردی
این مواد را به همراه داشته باشد و در کشور عربستان
از مواد از وی کشف شود ،مطابق قوانین همان کشور با
وی برخورد خواهد شد که بسیار نیز سختگیرانه است.
وی افزود :در مورد داروهای ممنوعه نیز باید توجه
شود که مطابق قوانین کشور عربستان داروهای کدئین
دار و در مجموع حدود  ۱۰قلم دارویی که لیستش در
اختیار زائران قرار گرفته شده است ،ممنوع بوده و نباید
از سوی زائران حمل شود.
سردار مهری در مورد استفاده از واحد سگهای
موادیاب در عملیات حج نیز به ایسنا گفت :واحد
«سپکا» در هر فرودگاهی که ما عملیات حج را داریم
بسته به تعداد سفرها حضور خواهد داشت و البته
از این واحد تنها برای کنترل بار مسافران استفاده
میشود.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از همراهان زائران
خواست که تا حد امکان از حضور در فرودگاه برای
بدرقه زوار پرهیز کرده و مراسم خداحافظی را در منزل
انجام دهند .همچنین زائران نیز توجه داشته باشند که
بهتر است با یکی دو نفر از نزدیکان خود به فرودگاه
مراجعه کنند .چرا که مراجعه افراد زیاد به فرودگاه برای
بدرقه سبب افزایش حجم جمعیت و نیز ترافیک در
محل خواهد شد.

دکتر ملکی با اشاره به اینکه شدت اشعه
ماورای بنفش در فصل تابستان بیشتر از
هر فصل دیگری است ،عنوان میکند :در
شهرهایی مثل شهرکرد که فاصله زمین تا
سطح دریا زیاد است و بام کشور محسوب می
شوند به دلیل ضررهای اشعه ماورای بنفش
سرطان پوست در این شهر شایع تر از بقیه
کشور است.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان  ،دامداران
و ماهیگیران نیز در معرض نور افتاب هستند
باید در ساعاتی که اشعه افتاب شدیدتر است
یا از منزل بیرون نیایند و یا اینکه با نقاب،
کاله افتاب گیر و یا لوسیون ضد افتاب از
پوست خود محافظت کنند ،ابراز میکند:
بیماریهایی نیز به دلیل آفتاب ایجاد یا تشدید
می شود که به عنوان مثال می توان به
کهیرهایی که بر اثر نور افتاب ایجاد می شود
و یا بیماریهای فوتودرماتوز که در برابرافتاب
بدتر می شود ،اشاره کرد.

نبود غربالگری اوتیسم در کودکان زیر2سال

حوادث
سارقان شب رو خیابان ایثارگران و محدوده بلوار ابوطالب
مشهدبهآخرخطرسیدند
جانشین فرماندهی انتظامی مشهد از دستگیری  ۲متهم
سرقتهای سریالی شبانه در خیابانهای ایثارگران و محدوده
بلوار ابوطالب مشهد خبر داد.به نقل از پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ محمد طبسی گفت :در پی گزارش سرقت خودرو و
سرقتهای سریالی وسایل و قطعات وسایل نقلیه در محدوده
بلوار ابوطالب ،بلوار شهید موسوی قوچانی و خیابان ایثارگران
مشهد طرح تشدید مقابله با سرقتهای شبانه در دستور
کار پلیس قرار گرفت.جانشین فرماندهی انتظامی مشهد
افزود :تیمهای دایره تجسس کالنتری شهید هاشمینژاد
مشهد همزمان با اجرای این طرح ضربتی یک دستگاه
خودروی سواری پراید سرقتی را ردزنی و با هماهنگی مقام
قضایی منزل مسکونی عامالن سرقت را در بلوار شهید
قرنی بهطور ضربتی مورد پاکسازی قرار دادند.وی اظهار کرد:
پلیس در این عملیات خودروی پراید سرقتی و مقادیر زیادی
قطعات و لوازم خودروهای سواری کشف و دو متهم پرونده را
در حال استعمال مواد مخدر دستگیر کرد.طبسی بیان کرد:
تحقیقات پرونده برای کشف دیگر اقدامات مجرمانه متهمان
و دستگیری مالخر اموال مسروقه ادامه دارد.

خبر
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افرادی که چهره سالم ،مو و ابرو مناسبی
دارند کمتر از اعمال زیبایی استفاده کنند
چرا که هر کدام از این اعمال خطراتی را برای
سالمتی فرد می تواند به همراه داشته باشد.
دکتر ملکی با بیان اینکه عالوه براین
افرادی که در فصل تابستان از استخرهای
شنا استفاده می کنند باید مراقب خشکی
پوست خود باشند ،بیان کرد :برای پیشگیری
از عفونت به آب استخرها کلر اضافه می شود
که این آب می تواند ضمن خشکی پوست
و تغییر رنگ مو ،مشکالتی را برای تنفس و
چشم افراد به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بعضی از استخرهای
شنا با سیستم ازون نظافت می شود که بهتر
است عموم مردم از این استخرها استفاده
کنند ،بیان میکند :افرادی که دچار خشکی
پوست شدید هستند ،قبل و بعد از استفاده از
استخر از کرم های مرطوب کننده و لوسیون
های مرطوب کننده استفاده کنند ضمن

جامعه
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به گزارش صبح امروز
سردار "ماشاالله جان نثار"
فرمانده مرزبانی استان خراسان
رضوی در تشریح این خبر بیان داشت  :در راستای
اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و همچنین
حمایت از تولیدات داخلی ،مرزبانان این استان در
هفته گذشته با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ،موفق
شدند مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق را در پست
کنترل و مراقبت مرزی هنگ مرزی تایباد کشف کنند.
وی با اشاره به جلوگیری از قاچاق هرگونه کاال در
راستای تحقق شعار سال ((رونق تولید))  ،خاطر نشان
کرد  :ارزش این کاالها بر اساس برآورد کارشناسان
یک میلیارد ریال اعالم شده است و در این رابطه
چندین متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده مرزبانی استان اقالم قاچاق مکشوفه
را اینگونه برشمرد :برنج ،روغن ،رب ،سیگار ،سم
شیمیایی ،پنل ضبط صوت ،الماسه ،پماد دارویی و
 ...اقالم قاچاقی بودهاند که توسط مرزبانان خراسان
رضوی کشف شدهاند.
سردار "جان نثار" در پایان یادآور شد  :مرزبانان
با عزمی راسخ با افراد سودجو و فرصت طلب برخورد
خواهند کرد و جلوگیری از قاچاق این حجم از کاالها
نشانگر تالش و زحمات شبانه روزی مرزبانان غیور و
انقالبی در راستای برخورد قاطع با قاچاق کاال بوده
و امید است روز به روز شاهد پیشبرد این امر باشیم.

خراسان رضوی رکورد دار تب کریمه کنگو

رییس اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت ضمن
اعالم ابتالی  ۵۴تن در کشور به تب کریمه
کنگو از ابتدای امسال و جان باختن پنج تن
از آنها ،روشهای انتقال این ویروس را توضیح
داد و نسبت به رعایت موازین بهداشتی جهت
جلوگیری از انتقال آن تاکید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز و به نقل از ایسنا دکتر
بهزاد امیری  ،بیماریهای زئونوز را بیماریهای
قابل انتقال بین انسان و حیوان معرفی کرد و
گفت :زئونوز بیماریهای عفونی هستند که
قابلیت انتقال بین انسان و حیوانات بویژه مهره
داران را دارند .حدود  ۶۰درصد از بیماریهای
شناخته شده در انسان از طریق حیوانات به
وجود آمده و حدود  ۷۵درصد بیماریهای
نوظهور و جدید در انسان منشأ حیوانی دارند.
این بیماریها قابلیت انتقال به دو روش مستقیم
و غیر مستقیم به انسان را دارند.
وی در ادامه بیماری تب کریمه کنگور را یک
بیماری ویروسی خونریزی دهنده معرفی کرد
و گفت :نام تب کریمه کنگو از آن جهت به آن
نسبت داده میشود که شروع عالئم این بیماری
ویروسی با تب همراه است و اولین بار در شهر
کریمه کشور روسیه این بیماری شناخته شده
است .در کشور ما نیز این بیماری از سال ۷۸
مشاهده شده و تا کنون  ۱۴۲۴مورد ابتالی به
این بیماری گزارش شده است و  ۱۹۰مورد آن
منجر به مرگ شده است.
رئیس اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال

بین انسان و حیوان وزارت بهداشت در ادامه
استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان
رضوی ،کرمان ،اصفهان ،فارس و مازندران را به
ترتیب دارای بیشترین موارد ابتالء به تب کریمه
کنگو معرفی کرد و افزود :در طی  ۲۰سال گذشته
در استان سیستان و بلوچستان به تنهایی ۸۵۱
مورد شاهد ابتالء به این بیماری بودهایم .این
بیماری در فصول گرم سال بروز و شیوع بیشتری
پیدا میکند؛ چراکه فصل شروع فعالیت کنهها
است .وی در خصوص نحوه انتقال این ویروس به
انسان گفت :این ویروس از چهار طریق به انسان
منتقل میشود؛ هنگامی که کنه برای خونخواری
از یک دام به بدنش میچسبد ،ویروس به دام
منتقل شده و اگر انسان در تماس با خون و
ترشحات خونی دام قرار گیرد ،شانس ابتالء به
بیماری در او به وجود میآید .در همین زمینه

یکی از گروههای پرخطر ،کارکنان کشتارگاهها
هستند .روش دیگر انتقال به شکل مستقیم از
کنه به انسان و روش چهارم انتقال از انسان ناقل
به انسان سالم است.
امیری درباره روشهای پیشگیری از ابتالء
به تب کریمه کنگو نیز گفت :مهمترین رکن آن
است که دامها قبل از ذبح تحت نظارت سازمان
دامپزشکی باشند و همچنین مردم از خرید
گوشت غیربهداشتی خودداری کنند .مصرف
گوشت اگر درست طبخ نشده باشد و همچنین
مصرف جگر خام شانس ابتالء به این بیماری را
افزایش میدهد .همچنین گوشت دام پس از
ذبح بهتر است به مدت  ۲۴ساعت در دمای چهار
درجه سانتی گراد در یخچال نگهداری شود تا
میزان  phآن کاهش یافته و اگر ویروسی در آن
هست از بین رود.
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دومین نشست خبری شهردار مشهد بعد از  100روز برگزار شد:
شهردار مشهد اصالحات هندسی را راهگشای
روان سازی ترافیک در شهر مشهد عنوان کرد و گفت:
اصالحات هندسی از جمله چهار بولوارجناباز و تقاطع
شهید فرامرز عباسی موثر بوده و انجام اصالحات
هندسی در معابر مشهد ادامه خواهد یافت.
به گزارش صبح امروز محمدرضا کالئی روز گذشته
در دومین نشست خبری که بنا بر وعده قبلی شهردار در
موعد مقرر و بعد از  100روز کاری برگزار شد ،در پاسخ
به سوالی یکی از خبرنگاران درباره بازداشت دو عضو
شورای شهرستان مشهد اظهارکرد :این مسئله مربوط به
شورای اسالمی شهر مشهد نبوده بلکه مربوط به شورای
شهرستان بوده است و ارتباطی با شورای شهر مشهد و
مرتبط با شهرداری مشهد نیست.
وی ادامه داد :این که کار اجرایی در کشور سخت
است و همیشه هم بخش زیادی از کارها مربوط به
مدیریت حواشی و موضوعات غیر مرتبط اصلی است ،اما
در این دوره به نسبت  20سال اخیر که فضای عمومی
مشهد را رصد کرده ام ،همه نهادهای حاکمیت با یکدیگر
هماهنگی دارند.کالئی درباره فاصله طبقاتی بین مردم
در مناطق کم برخوردار و برخوردار گفت :فاصله طبقاتی
در مشهد را باید از ابعاد اجتماعی ،کالبدی فرهنگی و
اقتصادی بررسی و رفع کنیم.
وی ادامه داد :برای بهبود وضعیت سیما و منظر
شهری ،سرانه ها  ،زیرساخت های شهری و فضای کسب
اقداماتی در حال انجام است البته شرایط اقتصادی
کشور این فاصله را تشدید می کند.
وی درباره عملکرد مدیران شهرداری و پیاده شدن از
قطار مدیریت شهری در صورت همراه نبودن اظهار کرد:
پافشاری دارم که ما عقد اخوت با هیچ فرد ینداریم و اگر
احساس کردیک فردی نسبت به عملکرد کوشا نیست
اهل مماشات نبوده و نیستیم.
کالئی ادامه داد :اگربخواهیم برنامه محورعمل کنیم
و پوپولیسم نباشیم باید از این بگذریم که کار می کنیم و
دیده نمی شود.
وی درباره استفاده از ظرفیت های درونی شهرداری
گفت :اگر چه به بدنه شهرداری اطمینان دارم و تالش
می کنیم زمینه شکوفایی بدنه را فراهم کنیم ،استعداد
های زیادی وجود دارد که البته هنوز نتوانسته ایم از این
ظرفیت استفاده کنیم.
شهردار مشهد به بخش های مختلف پروژه میدان
شهدا اشاره کرد و گفت :ایستگاه های قطار شهری در
تراز منفی  40متر در حال ایجاد است و عملیاتی نشدن
تراز منفی یک میدان به دلیل آماده نشدن ایستگاه های
قطارشهری است.
وی ادامه داد :با وجود مشکالت فراوان ،قول داده ایم
تا پایان سال  99پروژه خط  3قطارشهری پیش ببریم.
وی درپاسخ به سوالی درباره حمایت از فضای کسب

و کار گفت :خود را متولی اقتصاد شهر مشهد می دانیم و
اگر شهر بنا باشد رونق اقتصادی پیدا کند قطعا مدیریت
شهری متولی است و باید آن را پیگیری کند ،کسب و
کار های مبتنی بر سوغات یکی از مواردی است که باید
با طراحی و برندسازی بر مبنای نیاز بازار باید گام های
بعدی را بردارد.
شهردار مشهد ادامه داد :با مجموعه های مختلف
صحبت کرده بودم و تقریبا توافق نسبی با مجموعه
ماهان و شرکت های جانبی انجام شده است و موضوع
جذب گردشگر از مبدا که یکی از مشکالت ما در
کشورهای همسایه است ،بعد از مذاکره ای  6ماهه  ،به
عنوان حمایت کننده گردشگر وارد کار خواهند شد.
yyمخالفت شهردار با پولی شدن ورود به هسته مرکزی
مشهد
وی درباره طرح ترافیک هسته مرکزی مشهد و اخذ
عوارض و اعمال محدودیت با ورود اظهار کرد :عالقه
مندیم که فضای اطراف حرم مطهر امن و آرم و ترافیک
روان باشد و بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده شود،
در حال حاضروضع موجود مناسب ارزیابی نمی شود.
وی با بیان این که ضرورت تغییر در آن جدی است،
افزود :مشکل باید با چند نهاد هم زمان رفع شود ،که
شامل شورای همتای استان ،راهمنایی و رانندگی،
مجموعه مدیریت شهری و آستانقدس رضوی است
که باید هماهنگ باشد و تاکنون گفت و گویی بین
این نهادها برقرار نبوده است و هر کدام نیز مطالعاتی
جداگانه انجام داده اند و توافق حتی برای مطالعه نبوده
است اما اکنون گفت و گوهایی را با آستانقدس داشته ایم
و نظارت را به هم نزدیک کرده ایم
وی تاکید کرد :من هم موافق اخذ عوارض نیستم اما
ناچار به محدودسازی هستیم البته این که شورای شهر
چه تصمیمی بگیرند امر دیگری است ،مهم ترین توافق
ما با آستانقدس و نیروی انتظامی این است که محدوده
پیرامون حرم مطهر را مجهز به تعدادی پارکینگ شود که
اولین پروژه در میدان شهدا خواهد بود و ظرف چند روز
آینده عملیات اجرایی آغاز خواهد شد و پارکینگ بعدی
در خیابان وحدت قرار دارد و در مرحله واگذاری مناقصه
است و یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد :زمینی را آستانقدس درحوالی میدان
بسیج برای این امر ختصاص خواهد داد و مهم ترین
مسئله تامین پارکینگ در محدوده میدان شهید گمنام
است که گفت و گو ها از سوی آستانقدس با رئیس
جمهور انجام شده است و با وزارت نفت نیز مذاکره شده
است که زمین را در اختیار قرار گیرد .
کالئی تاکید کرد :من هم با پولی شدن مخالفم اما
با محدودیت خیر ،با این حال باید حمل و نقل در این

خبر
بهمن ایرانی /دومین نشست خبری شهردار برابر وعده قبلی مبنی
بر برگزاری نشست خبری در  100روز در حالی برگزار شد که در تماس
تلفنی شهردار با معاون فرهنگی اش بکار بردن الفاظ رکیک از سوی
معاون فرهنگی نسبت به خبرنگاران به مهم ترین حاشیه این نشست
خبری تبدیل شد.به گزارش صبح امروز خبرنگار ایرنا از مهدی زارعی
کالت معاون فرهنگی اجتماعی شهردارمشهد به دلیل پاسخگو نبودن
تلفن و این که هر زمانی که تلفن اش پاسخ داده شده روابط عمومی
معاونت به جای زارعی پاسخ داده است ،گالیه کرد.در ادامه شهردار
پیشنهاد کرد در همین جلسه خبرنگار با زارعی معاون فرهنگی شهرداری
تماس بگیرد ،به درخواست شهردار ،خبرنگار با گوشی خود با معاون
فرهنگی اش تماس گرفت که وی پاسخ تلفن را نداد.در ادامه کالیی با
تلفن خود با مهدی زارعی معاون فرهنگی اش تماس گرفت و در حالی
که تلفن روی بلندگو بود انتقاد خبرنگاران را به وی منتقل کرد.اما مهدی

استمراراصالحاتدرمشهد

محدوده تغییر پیدا کند که باید شرایط برای تغییر و
استفاده از حمل و نقل تغییر پیدا کند ،در حال حاضر
 65درصد خودروها از زیر گذر برای عبوراستفاده می
کنند که باید با چاره اندیشی به معابر دیگر منتقل شود.
 4yyراهبرد در حاشیه شهر
وی درباره حاشیه نشینی در مشهد گفت :در شهر
مشهد  3میلیون و  400هزار نفر زندگی می کنند که
حدود  700هزار نفر تا  2.5میلیون نفرزائر به جمعیت
شهر اضافه می شود ،ما متن و حاشیه نداریم بلکه طیفی
از مسئله های اجتماعی با میزان برخورداری ها داریم4 ،
راهبرد داریم اول این که به دنبال توسعه مشهد هستیم با
فراهم آمدن زمینه های الزم برای شکوفایی استعدادها،
و تالش می کنیم استعدادهای شهروندان را در فرصت
های برابر برای شکوفایی زمینه سازی کنیم.
راهبرد دوم ما اینکه شهر مشهد که دارای پتانسیل
اقتصادی باالیی دارد اما برای این جمعیت پیش بینی
نشده است و باید رونق اقتصادی شهر را تقویت کنیم،
سوم زیرساخت های شهری است برای زیست پذیری
باید از رشد اقتصادی چشم پوشی کنیم ،به عنوان مثال
برنامه کمربند سبز شمالی برای ما اهمیت دارد این که
در حاشیه کشف رود به طول  25کیلومتر فضای سبز را
توسعه دهیم ،این فضای حاشیه شهر را تغییر می دهد و
کیفیت فضایی و آب و هوایی و سیما و منظر را در مناطق
پیرامونی تغییر می دهد ،چهارم باید در بخش هایی
عدالت و خدمات اجتماعی با حداقل مداخله را داشته
باشیم و کاالها یا خدماتی که بخش خصوصی انگیزه الزم
را ندارد ما گسترده تر ارائه کنیم ،تمام ریز پروژه ها تحت
تاثیر این  4راهبرد است.
شهردار مشهد درباره حمایت شهرداری از تیم های
ورزشی اظهار کرد :ایجاد کمپ ورزشی با همکاری مالک
پدیده در دست اقدام است همچنین برنامهریزی برای
ساخت یک سالن ورزشی سرپوشیده  ۶هزار نفره و ایجاد
یک مجموعه وزرشی برای جانبازان و معلولین در حال

انجام است.
وی درباره اخذ وجه اضافی در پارک ملت مشهد
گفت :مدیریت شهری هماهنگ کننده است ،در این جا
باید سایر نهادها هم همکاری داشته باشند که به اندازه
کافی انجام می شود اما به اندازه کافی اثر ندارد همکاران
ما هم از اول پیگیر موضوع بودند ،اما از آن جا که رکن
چهارم دموکراسی که رسانه ها هستند فرایندها تسریع
می شود به همنی دلیل از نقش رسانه ها استقبال می
کنیم.
کالئی درباره فعالیت و رانت های شرکتی که شهردار و
یکی از معاونان در گذشته عضو هیئت مدیره این شرکت
بوده است ،گفت :در این موضوعات زیادی حساس
هستم و روز اول که وارد شهرداری شدم به دستگاه های
نظارتی مراجعه کردم ،با این شرکت خداحافظی کرده ام
و دیگر ارتباطی با این شرکت ندارم.
وی درباره عملکرد معاون فرهنگی شهرداری گفت:
فعالیت در  3زمینه فرهنگ شهروندی ،حمایت از اهالی
فرهنگ و اندیشمندان و هنرمندان و توسعه فضاهای
فرهنگی را انتظار داریم ،هم چنین در زمینه فرهنگ
شهروندی فقط در زمینه تفکیک زباله از مبداء و احترام
به خط عابر پیاده تمرکزشود.
yyبازنگری طرح اطراف حرم هیجانی بود
وی درباره سرانجام بازنگری درطرح بافت پیرامونی
حرم مطهر رضوی(طاش) با سابقه این طرح اشاره
واظهار کرد :من هم با طرح هایی با آن شکل که برویم
خراب کنیم و بسازیم ،موافق نیستم و در ابتدای دهه 90
که انتقادات باال گرفت بازنگری این موضوع در دستور
کار قرار گرفت و بازنگری تحت تاثیر هیجان بود و هر چند
در طرح راهبردی بازنگری نکات مثبت هم وجود دارد.
وی ادامه داد :اگرچه انتقادات نسبت به طرح وجود
دارد ،و بسیاری از حقوق مکتسبه را رعایت نکرده است
و ما نمی توانیم از حقوق مکتسبه بگذریم ،گفت و گو
هایی انجام شد که طرح اصالح شود و مدیریت شهری

شکایتی را مطرح کرد و در دیوان عدالت اداری مطرح
شد و حکم توقف دریافت شد ،من موافق این شکایت و
شکیات کشی نیستم و راهبرد ما گفت و گوست و نمی
توانیم اینتتظار داشته باشیم که مسئله حل شود این
گفت و گو شروع شده است.
کالئی تصریح کرد :در دوره شورای چهارم دعواهای
خاصی بین شهردار و شورای عالی شهرسازی رخ داده
بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است ،در جلسه ای که
هفته گذشته و در سفر وزیر در دفتر تولیت آستانقدس
برگزار شد و وزیر راه و شهرسازی و  6مدیراین وزارتخانه
حضور داشتند طرح راهبردی بازنگری بررسی شد و
اکنون وزارت راه و شهرسازی پذیریفته است نسبت به
اصالحاتی تا پایان تابستان اقدام کند.
شهردار مشهد درباره سیاست شورا مبنی بر ماندگاری
ساکنان از همسایگگی امام رضا به جای اخراج و پیش
بین هزنیه کرد  1400میلیارد تومان اوراق مشارکت در
سال  98اظهار کرد« :سال گذشته با گفتوگوهایی که
انجام شد ،رییس جمهور دستور داد تا اعتبارات الزم
با اولویت اجرای زیرساختها پرداخت شود» ،بر این
اساس قرار بود سال  700 ،97میلیارد تومان و امسال
 ۱۴۰۰میلیارد تومان اوراق منتشر شود که نیمی از آن
را شهرداری پرداخت خواهد کرد .تقریبا در سال  ۹۷و
ابتدای سال  ۹۸به اندازه  ۱۵سال قبل فضای سبز در
اطراف حرم ایجاد کردهایم .بیشتر موافق حضور و زندگی
مردم در منطقه ثامن و ایجاد فضای اقامتی هستم تا
فضای اقتصادی و تجاری.
شهردارمشهد که نشست خبری اش را توئیت کرده
بود و از مردم خواسته بود سواالت شان را بپرسند ،درباره
پیام یک شهروند درباره ترافیک صدمتری در محدوده
میدان های خیام و فهمیده اظهار کرد :در محور صد
متری دو راهبرد داریم .اول اینکه این محور شهر را به دو
قسمت متن و حاشیه تقسیم کرده است که باید با برراری
اتصاالت عرضی آن مشکل را حل کنیم .همچنین سعی
کردیم با اصالح طر حهای هندسی از بار ترافیک آنجا کم
کنیم.
yyتاکید بر هویت مشهد با معجزه گفت و گو
وی هم چنین درباره تغییر گفتمان در مشهد اظهار
کرد :معتقدیم شهر مال همه مردم است و همه باید
خدمات بگیرند و اگر مشهد ویژگی هایی دارد ما هم بر
آن تاکید داریم ،این روشن است که شهر مشهد متعلق
به حضرت رضاست و این را نباید دستاویز برای اهدافی
قرارداد ما هم بره هویت و حفظ هویت مشهد تاکید
داریم.شهردار مشهد گفت :مشکالت مسیرچهل بازه،
مسئله پادگان لشکر  77و پروژه های بافت اطراف حرم
مطهر رضوی با گفت و گو رفع شده است ،حدود 800

هزار نفر در برنامه های جشن ما مه موسیقی در ان وجود
داشته طی 3ماهه اول سال جاری استفاده کرده اند ،این
برنامه ها به روال عادی تبدیل شدهاست وخواسته های
مردم شهر پذیرفته شده است ،البته با شرایطی است که
ویژگی های شهر مشهد را حفظ کنیم و تاکنون رویداد یا
برنامه ای نخواستیم اجرا کنیم و اجرا نشده باشد چون
معتقدیم گفت و گو معجزه می کند.
وی ادامه داد :ارتفاعات جنوبی با مساحت  19هزار
هکتار است و معتقدیم باید تله کابین از پارک خورشید
به قله زو ایجاد شود و معتقدیم تنها حضور مردم است که
از ارتفاعات جنوبی حفاظت می کند و اگر مردم حضور
نداشته باشند.
کالئی انتشارصحبت های معاون شهرسازی مبنی
بر مخالفت با جاده کمربند جنوبی را تقطیع شده عنوان
کرد و گفت :مسیری از مصوبات الزم را دارد اما مالحظات
از جمله مسیر کوهنوردان و آبراهه ها و خطر سیالب مد
نظر قرار نگرفته است که در ستاد تدبیر توافق کردیم
مطالعات را برای رفع نگرانی ها انجام دهیم و حکم را هم
دانشگاه فردوسی قرار دادیم که  11نقطه نظر دریافت و
طرح در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
کالئی درباره فساد در شهرداری گفت:هماهن طور
که در نشست خبری قبل اعالم کردم ما  15دستگیری
داشته ایم و این روند را ادامه دادیم و چند مسیر را برای
پیشگیری از تخلفات از جمله شهرداری الکترونیک و
کاهش ارتباط مردم با کارکنان شهرداری اجرا کردیم هم
چنین برخورد روش دیگری بوده که با حدود  700نفر
از همکاران برخوردهای ریز تا درشت صورت گرفته است.
وی درباره پروژه آبادگران اظهارکرد :این پروژه برای
شهر مشهد مضر بوده است و براسا قانون مصوبات و
مجوزها را گرفته است و به لحاظ فنی مخالفیم و مصداق
کوهخواری بوده است .
وی درباره اراضی آبشار و پادگان گفت :من امیدواریم
و پیگیری می کنم و تالش می کنم و خیلی هم به نتیجه
امیدوارم اما موضوعی پیچیده است و اگر چه با ارتش و
اثر گذاران گفت و گو کردیم دو انتظار حفظ سوله های
تاریخی و پارک  72هکتاری را درخواست دارم ،این
مجموعه یک تونل زیر زمینی دارد که حدود سال 1310
ساخته شده که خیلی اهمیت دارد.
شهردار مشهد درباره تغییرات در اطالع هندسی
گفت :اصالح هندسی براساس مطالعات ترافیکی انجام
می شود و در برخی موارد مانند بولوار جانباز و شهید
فرامرز عباسی نیز به خوبی جواب داده است.
وی درباره ایستگاه های دوچرخه نیز گفت :این
انتقاد را نیز بنده نیز دارم که هم سیما و منظرشهر را
خدشه دار کرده و به حمل و نقل شهری نیز کمکی
نکرده است البته شائبه هایی در جریان واگذاری
ایستگاه های دوچرخه مطرح شده است که از سوی
دستگاه هیا نظارتی و قضائی در حال پیگیری است
که به از سوی دستگاه قضائیی به ما اعالم شد موقت
تصمیم گیری نشود.

ادب مرد به از دولت اوست

لق» زارعی حاشیه ساز شد
«دهن ِ
ِ

زارعی معاون فرهنگی شهردار مشهد با لحنی که به نظرعصبی می رسید،
گفت :زمانی که در جلسه هستم نمیتوانم جواب خبرنگاران را بدهم من
حتی جواب زن و بچه خود را نمیدهم .در ادامه با لحنی خاص گفت:
«اقای شهردار ...لق خبرنگاران» ،که شهردار بالفاصله تلفن را قطع کرد
و زماین که با اعتراض برخی خبرنگاران روبروشد ،گفت :معاون تحت
فشارکاری زیادی قرار دارند ،منم هم اشتباه کردم که بدون اطالع صدای
او را روی بلندگو گذاشتم.وی پس از درخواست خبرنگاران مبنی بر
توضیح رسمی از سوی معاونت فرهنگی در خصوص این رفتار ناشایست
گفت :پیگیر موضوع هستم و آقای زارعی پاسخ رسمی خود در خصوص
این اقدام اعالم خواهد کرد.
شهردار در پایان نشست از خبرنگاران عذرخواهی کرد و گفت:
من باید پاسخگوی این رفتار باشم ،البته معاون فرهنگی نیز رسما از
خبرنگاران عذرخواهی خواهد کرد.

yyاستعفایی که تکذیب شد
اگر چه چند ساعت بعد از این ماجرا خبرهایی مبنی بر استعفای
زارعی معاون فرهنگی شهردار منتشر شد اما مجید خرمی مدیر روابط
عمومی شهرداری مشهد این شایعه را تکذیب کرد.
 yyعذرخواهی معاون فرهنگی شهردار از خبرنگاران
چند ساعت بعد از شایعه ،حوالی عصر مهدی زارعی ،معاون فرهنگی
شهرداری مشهد در واکنش به حاشیه نشست خبری شهردار مشهد،
ضمن عذرخواهی از خبرنگاران بیانیهای منتشر کرد .متن این بیانیه به
شرح زیر است« :گاهی تقدیر برآدمی چندان سخت میگیرد که عنان
از کف ات رها میشود؛ و آن چه در دل نیست بر زبان میآید و موجب
شرمساری میگردد .میدانم دوستان و عزیزان خبرنگارمان رنجیده
خاطرند از سهوی که رویداده است .قصدم نه تطهیر رفتار نکوهیده ام،
که بنیان بهانه ایست که سرنوشت به شیوهی آزمون بر رفتار من نوشت.

فرزند کوچکم را در بند بیماری فکند و مرا عاجز از همیاری و درمان وی
وا نهاد تا رنج پدری و اندوه نا توانی برمن غالب شود و آن پیش آید که
نباید ...لذا بدین وسیله از خبرنگاران ،شهردار محترم و همهی دوستان
خدمتگزار در جامعهی مطبوعات کشور که هماره دل در گرو نشر آگاهی
و توسعه وطن دارند پوزش میطلبم که آدمی محل خسران است و اشتباه.
صمیمانهترین عذر مرا بپذیرید و مرا عفو نمایید .مهدی زارعی» اگر چه
کالئی شهردار در پایان همان نشست خبری خبرنگاران عذرخواهی کرد
و عصر دیروز مهدی زارعی در بیانیه ای که منتشر کرد ضمن عذرخواهی
بیماری فرزندش را برای این بی اخالقی بهانه کرد .با این وجود فضای
مجازی به این موضوع پرداختند.
دربیانیه خانه مطبوعات خراسان رضوی تاکید شد؛
yyشهردار مشهد سریعا معاون فرهنگی خود را عزل کند
خانه مطبوعات خراسان رضوی در بیانیه خواستار عزل معاون فرهنگی

شهردار مشهد در پی توهین بی سابقه به خبرنگاران شد.به گزارش مهر،
پس ازتوهین بی سابقه معاون فرهنگی شهردار مشهد به خبرنگاران و
استفاده از جمالت بی ادبانه و زشت ،خانه مطبوعات خراسان رضوی در
بیانیه ای خواستار عزل سریع وی شد.در این بیانیه آمده است :مطالبه
گری وظیفه خبرنگاران و پاسخگویی انتظاری منطقی وبحق ازمسئوالن
است .خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی ضمن محکومیت
توهین معاون فرهنگی شهردار مشهد به ساحت اصحاب رسانه ،ضمن
دفاع از هویت صنفی همکاران خبرنگار که در همه مشکالت و بحران
ها در خط مقدم قرار دارند و همواره پیگیر مطالبات مردم از مسئوالن
هستند ،از شهردار محترم مشهد می خواهد که در برخوردی قاطع با
معاون فرهنگی خود ،نسبت به عزل هر چه سریع تر وی اقدام کند تا
مرهمی بر زخم های خبرنگاران باشد و نشان دهد که پاسخگو نبودن،
توهین وعدم رعایت ادب در قاموس شهرداری وجود ندارد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

گفتگو با حجت باغانی از هنرمندان بی حاشیه در مشهد

خبر

خبر

هنرزادهمحدودیت

بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون:

ممکن است کارگردانی یک اثر با
موضوع امام رضا(ع) را تجربه کنم

مریماصغری

محمدعلی بهمنی:

خبرنگار

maryamasghari.lyrics@gmail.com

حجت باغانی ،از هنرمندان بیحاشیه و
گوشهگیر مشهدی که به گفته خودش نگران بود
که همه فراموشش کرده باشند .او متولد آبان 64
در مشهد و فار غالتحصیل بازیگری از دانشگاه
فرهنگ و هنر است .باغانی ّ
مدرس آزاد تئاتر و
موسیقی ،شاعر و ترانه سرا ،نقاش و تصویرساز
است و سابقه آهنگسازی و بازیگری در بیش از
سی نمایش ،فیلم سینمایی و مستند را دارد .او
برگزارکننده چند نمایشگاه نقاشی و تصویرسازی
بوده که برنده و برگزیده مسابقات مختلف هنرهای
تجسمی در بخش کاریکاتور و تصویرسازی شده
است .باغانی در زمینه دوبالژ نیز دستی بر آتش
دارد و سرپرستی گویندگان و تدریس ّ
فنبیان و
دورههای صداپیشگی در آموزشگاههای مختلف
را انجام میدهد .همچنین از او کتابهای باغ
سپیدار ،کالنتر ،آدم فضایی منتشر شدهاست و
چند کتابی هم در دست نشر دارد.
باغانی در خانوادهای مذهبی و در حاشیه شهر
مشهد متولد شد .از کودکی به هنر عالقمند اما
با مخالفت و شماتت اطرافیان مواجه بود .امکان
خرید ساز یا لوازم ّاولیه نقاشی و ّ
حتی شرکت در
دورههای آموزشی هنر را نداشت و به گفته خودش
تنبک را از ضرب آهنگ ریتمی روی زانویش با
آهنگهای رادیو شروع کرد .از ابتدا به شعر گفتن
عالقه داشت و در سن کودکی چند شعر طنز او
در یک نشریه کوچک مرتبط به آموزش و پرورش
چاپ شدّ .اولین سازش را در دبیرستان خرید و
این آغاز راه ورودش به دنیای شعر و موسیقی بود.
در حال حاضر در نواختن بالغ بر  13نوع ساز
ّ
تبحر دارد و در این زمینه تدریس نیز میکند.
yyدر کارهای شما ردّی از اقتباس یا الگوبرداری هم
وجود دارد؟
اقتباس به طور ناخودآگاه در ضمیر انسان
مینشیندّ ،اما من ترجیح میدهم اگر قرار است
دریافتی از محیط اطرافم داشته باشم ،با دیدن
ّ
و شنیدن شخصی خودم باشد .به همین علت
کتاب نمیخوانم ،فیلم نمیبینم ،موسیقی گوش
نمیدهم و نمیخواهم ذهنم آلوده افکار دیگران
ً
شود .غالبا از اینکه مورد قضاوت قرار بگیرم که
ّ
ایده متعلق به خودم و زاده افکار شخصیام نبوده
است ،رنجیده خاطر میشوم.

عکس:صدفنیشابوری

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در
خصوص فعالیتهای سینماییاش در موضوعات
تاریخی و مذهبی اظهار کرد :من در طی این
بیست و چند سال همواره به عنوان بازیگر
فعالیت کردهام .بازیگری حرفه سخت و پر
مسئولیتی است .در همان مجموعه روایت عشق
نیز وظایف سنگینی به عنوان یکی از بازیگران
اصلی مجموعه بر عهده داشتم .این مسئولیتها
باعث شده که نتوانم وارد حوزه کارگردانی شوم.
اما این موضوع هیچگاه بعید و دور از ذهنم نبوده
است و ممکن است در آینده تولید و کارگردانی
یک اثر با موضوع امام رضا(ع) را تجربه کنم.
محمد صادقی افزود :چنانچه به یک نوشته
خوب برخورد کنم که حتی تاریخی نباشد و در
حوزه معاصر با موضوعیت و محور امام رضا (ع)
تنظیم شده باشد ،ممکن است این تولید محقق
شود.
این چهره پیشکسوت خاطرنشان کرد :به
قطع ،نوشتهای که ارزشمند باشد این انگیزه را
در من ایجاد خواهد کرد و کاری که تولید میشود
ماندگار و بابرکت خواهد بود .خشت اول و پایه از
نظر من نوشته خوب است که چنانچه نویسندهای
بتواند چنین خروجی ارائه دهد ،افرادی از جمله
من را برای ساخت آن نوشته میتواند جذب کند.
صادقی تاکید کرد :متن خوب و بودجه
خوب در کنار هم و مکمل هم هستند که به
نظر من میتوانند تخته پرش و یا یک پایه
خوب برای ساخت یک فیلم خوب را ایجاد
کنند.
وی در خصوص اینکه جشنواره فرهنگی و
هنری بینالمللی امام رضا (ع) باید بر تولید
چه آثار هنری تمرکز کند تا اثربخشی بیشتری
حاصل شود ،خاطرنشان کرد :به نظر من در
حوزه تولیدات سینمایی و تلویزیونی ،فیلمهایی
که انسانها را تشویق و ترغیب به سمت و
سوی اخالق مداری میکند و در عین حال
سرگرمکننده است ،میتواند انسانها را به لحاظ
احساسات و تفکر دچار تحول کند و بسیار خوب
و ارزشمند است.
صادقی گفت :از نظر من آثار فرهنگی و هنری
باید به مردم اخالق بیاموزد و آنها در این زمینه
تشویق کند .ما در جامعه کنونی شاهد روزمرگی
هستیم و میبینیم که افراد جامعه از اخالق در
حال فاصله گرفتن هستند که این اتفاق بسیار
بدی است.
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yyمافیای هنر را در مشهد چگونه میبینید؟
حتی در نانوایی هم اگر شاطر آشنای ما باشد از
راه که برسیم ،بدون صف کارمان را راه میاندازد.
با این مثال اگر تعریف ما از مافیا افرادی باشد که
با توجه به رفاقت و پیشینهای که با هم دارند برای
هم درآمدزا هستند و از طریق روابط به پیشرفت
کار هم کمک میکنند ،قطعا مافیا وجود دارد و
اصال مگر میشود که نباشد؟
yyپس اگر روابط چنین جایگاهی دارد ،ضوابط در هنر
چه کاری انجام میدهد؟
در واقع اگر رابطه نداشته باشیم عمالً کاری از
دستمان بر نمیآید ،مثالً ما میخواستیم یک سالن
برای تئاتر بگیریم ،طبق ضوابط دور دنیا را دور
زدیم و طبق اصول و قوانین هر کاری که کردیم به
هیچ نتیجهای نرسیدیم و در نهایت مجبور شدیم از
طریق روابط آن ها را دور بزنیم و بتوانیم یک سالن را
که برای اجرا حق مسلمما است بگیریم.
yyدر نقشهای متفاوتی که در سینما یا تئاتر بازی
کردید ،شخصیتی هم بوده که به خود حجت باغانی
نزدیکتر باشد؟
در فیلمی به نام اعتراف که ساخته آقای
ّ
شخصیت مردی را
محمود محمدیاننامقی است
بازی کردم که به ّ
شدت به خود من شبیه است.
حتی همین کت و شلواری که اآلن پوشیدهام را
میپوشد .البته دو سال است که از تصویربرداری
و تدوین آن میگذرد و هنوز منتشر نشده است.
ی شما گذاشته
yyهنر چه تاثیری در زندگی شخص 
است؟
در واقع صددرصد تاثیر منفی روی زندگی من

فرهنگ و هنر6

گذاشته است .هنر تمام دغدغه من بوده ،در
حالیکه بازه اقتصادی کافی برایم نداشت و تامینم
نمیکرد و خلق وخوی من را به واسطه اینکه
نمیتوانم آنچه میخواهم را ارائه بدهم ،کمی تلخ
و تند و البته منزوی کرده بود و مجموع این مسائل
مشکالتی را در زندگی شخصی و روابطم ایجاد
کرده است .به نوعی من دنیایم را وقف هنر کردم و
ّ
حتی سه زندگی مشترک قبلیام بهواسطه هنر به
بنبست رسید.
yyقضاوت مردم تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد؟
در واقع کارکردن در شاخههای مختلف هنری
باعث افتخار من نبوده و نیست .چرا که قضاوت
ً
مردم گاها با جمله "همه کاره و هیچ کاره" همراه
بوده است .من در این رابطه یک نوع دلخوری و
احساس طلبکاری دارم .چراکه افرادی مثل من که به
صورت رایگان همه تواناییهایمان را در اختیار مردم
گذاشتیم تا ببینند ،بشنوند ،لذت ببرند و به آگاهی
برسند ،نتیجه و بازخوردی را که باید نمیگیریم.
yyموافق با جریان اکتسابی بودن هنر هستید؟
روحیه هنرمند روحیه تابوشکن و ساختار
شکنی است و در واقع هنرمند واقعی قصد
دارد پایش را فراتر از شرایط بگذارد و شرایط را
آنگونه که میخواهد تغییر بدهد .هنر اصوالً
دور از انتظار است .من خواستم هنر کار کنم،
پس خیلی راحت ممکن بود که به طور تخصصی
مجسمهساز شوم و هیچ کار دیگری انجام ندهم یا
فقط بازیگری و یا فقط موسیقی! ّاما این خواسته
خودم بودهاست و به دنبال کسب تجربه بودم.
آدمهای بزرگ مثل حکیم عمر خیام یا لئوناردو

داوینچی که پیشینیان ما در الگوهای مختلف
ً
بودهاند ،در هنرهای مختلف گاها نامربوط
فعالیت داشتند و شاید آنها هم آن روزها مثل من
و امثال من در دنیای خودشان ّ
جدی گرفته نشده
و درک نشدهاند.
yyفکر میکنید اگر از ابتدای مسیرتان از حمایت
خانواده برخوردار بودید امروز در جایگاه موفقتری
قرار داشتید؟
مطلقا خیر .چرا که به نظر من هنر زاده محدودیت
است و تنها در محدودیتها است که اهداف ارزشمند
میشوند و جایگاه بهتری در ذهن پیدا میکنند .من
استاد نداشتم ،از حمایت خانواده برخوردار نبودم و
برای رسیدن به جایی که هستم خودم تالش کردم و
به این مساله افتخار میکنم.
yyپسرتان را ترغیب به فعالیت در یکی از زمینههای
هنری خودتان میکنید؟
به هیچ عنوان در سرنوشت او تصمیمگیری و
دخالت نمیکنم و ترجیح میدهم او هم راهی
که خودم رفتهام را تجربه کند و در صورت تمایل و
انتخاب ،ادامه دهد .اما با توجه به اینکه بردیا هم
ً
عالقهمند و هم مستعد است قطعا اگر به کمک
من نیاز داشته باشد دریغ نمیکنم.
yyوظیفه مردم و جامعه در قبال هنرمند چیست؟
به نظر من هنرمند موظف نیست که سطح کار
خودش را بهخاطر سطح فهم مردم پایین بیاورد و
این مردم هستند که باید بیشتر بدانند و بیشتر
درک کنند .هنر باید مردم را وادار به مطالعه کند
و اگر ما را به دیدگاه خاصی نرساند به رسالت
خودش عمل نکرده است.
yyو حرف آخر؟
متاسفانه بعضیها هنرمند نیستند و تنها از
ابزار هنر برای بیزینس استفاده میکنند .از مردم
جامعه تقاضا دارم از زاویه مناسب به هنر بنگرند
و هنرمند و هنرمند نما را تمیز دهند و در نهایت
اینکه کارهایی که تصمیم دارم در سالهای آتی
ارائه بدهم باید در سطح باالیی قرار بگیرند .تا
امروز  ۳۴سال صبر کردم و هنوز هم عجله ای
ندارم چرا که از هنر به دنبال کسب درآمد نیستم.
من برای حفظ کاراکتر هنری خودم ارزش قائلم
و ثابت قدم پای هنر ایستادهام و به خاطرش
میجنگم .تمام عمرم را برای رسیدن به هدفم
گذاشتم و فکر میکنم در حال حاضر که بنا به
شرایط ،دنیا رو به افول شعور و آگاهی میرود باید
هدف به آگاهی رساندن و باال بردن سطح درک
مردم از هنر باشد.

شاهد ترانههای موفقی در شان بزرگان
دینی بودهایم

محمدعلی بهمنی ترانهسرا و شاعر نامدار ایرانی
درباره ترانهسرایی در حوزه رضوی گفت :ترانه معموالً
ً
همراه ترنم است و نهایتا میتواند در بخش میالد
ً
حضرات معصومین (ع) معنا داشته باشد .بعضا شاهد
ترانههای موفقی نیز در شان بزرگان دینی بودهایم.
این شاعر و ترانهسرای برجسته که در سال جاری
عضو هیئت داوران جشنواره شعر رضوی (با گرایش شعر
سپید و ترانه) است ،با اشاره به شعر معروفش که با این
مطلع «شرمندهام که همت آهو نداشتم /شصتوسه
سال راه به این سو نداشتم» آغاز میشود گفت :من تا
 63سالگی برای زیارت به مشهد نرفته بودم .برای داوری
جشنواره شعری با موضوع امام رضا (ع) به این شهر
ً
دعوت شده بودم و اتفاقا شرمنده بودم .نیمههای شب
با همسرم به حرم رفتیم .در کمال تعجب دیدم با وجود
آنکه زمستان بود و سرمای سختی وجود داشت ،سراسر
حرم سرشار از آدمهایی بود که برای زیارت آمده بودند.
ی که آن ایام به آن مبتال بودم
در حالت شرمندگی و بیمار 
زیر لب خطاب به حضرت اظهار شرمساری کردم .بعد
از زیارت در صحن منتظر همسرم بود .ناگهان این شعر
به ذهنم آمد و چون کاغذ همراهم نبود نگران بوده که
آن را فراموش کنم .آنجا در بارگاه رضوی به این درک
رسیدم که شعر است که شاعر را میسراید نه برعکس.
در شرایطی که شاعر بنشیند و از سر فراغت شعری
بگوید کار به سرانجام نمیرسد .شعر مرغوب به فرد الهام
میشود نه اینکه محصول تالش شاعر باشد.
بهمنی درباره شعرهای سفارشی گفت :معموالً
شعرهای سفارشی ضعیف هستند و ماندگار نمیشوند
مگر اینکه سفارشدهنده فرد ،نهاد و جشنواره نباشد
بلکه همان موضوع باشد که خودش را به شاعر تحمیل
کرده است.وی به نقش مطالعه در مرغوب شدن اشعار
شاعران مذهبی اشاره کرد و عنوان کرد :درست است که
ماجرای شعر خوب در قالب الهام اتفاق میافتد اما نباید
فراموش کرد مطالعه بیشتر ،بینش وسیعتری به شاعر
اعطا میکند .الهامات شاعرانه نیز در ظرفی بزرگتر برای
چنین شاعری اتفاق میافتد و میتوان انتظار شعری
شعری مرغوبتر و خالقانهتر را داشت.
ترانهسرا و شاعر نامدار ایرانی که طی روزهای آتی
میهمان ویژه اختتامیه جشنواره ملی شعر رضوی در
استان فارس خواهد بود درباره جشنوارههای ادبی
اظهارنظر کرد :اینکه شاعری به جشنوارهای دعوت شود
و صرفا برای آن جشنواره و به نیت دریافت جایزه شعر
بگوید کاری غیر شاعرانه ،اضافی و بچهگانه است .البته
اگر شاعر از لحاظ ذهنی با محتوایی که قرار است بگوید
سنخیت داشته باشد نمیتوان از او در این بخش گلهای
داشت و کارش مورد تأیید است.
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رییس هیات هندبال خراسان رضوی:

گفتوگو

سوژه

سربدارانشرایطبهترینسبتبهگذشتهدارد

پرسپولیس سال راحتی نخواهد داشت

کاپیتان خراسانی پیشین پرسپولیس گفت:
پرسپولیس باز هم میتواند قهرمانی را تکرار کند اما به
شرطی که خودمان به خودمان ضربه نزنیم.
حسین بادامکی ,درباره حضور گابریل کالدرون
در تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت :او یک مربی
شناخته شده است اما در عین حال فکر میکنم که
کار سختی در پرسپولیس داشته باشد .کالدرون تجربه
باالیی دارد و امیدوارم با گذر زمان بتواند با شرایط فنی
فوتبال ایران و همچنین فرهنگ ما آشنایی بیشتری
پیدا و افتخارات پرسپولیس در سالهای گذشته را تکرار
کند.
وی با اشاره به حفظ بدنه اصلی تیم پرسپولیس
افزود :این یک امتیاز بزرگ برای کالدرون است.
بازیکنان پرسپولیس چند سال در کنار هم هستند و
شرایط بسیار خوبی دارند و فکر میکنم اگر کارهای
تاکتیکی مربی با حضور این بازیکنان اجرا شود ,جواب
خواهد داد.کاپیتان پیشین پرسپولیس درباره حرف و
حدیثهایی که پیرامون لیست خروجی باشگاه وجود
دارد ,عنوان کرد :هر مربی تفکر خاص خودش را
دارد .برخی بازیکنان شاید از لحاظ فنی خوب باشند
اما در تفکرات یک مربی خاص جایی نخواهند داشت
و این موضوع بسیار طبیعی است اما اگر بنا باشد
برای بازیکنانی که قرار است از تیم جدا شوند ,ارزش
قائل نشویم یا بیاحترامی کنیم این اتفاق خوبی
نیست .شاید یک بازیکن ،مدنظر یک مربی نباشد
اما باید با احترام متقابل جدایی صورت بگیرد .اگر
قرار به جدایی باشد باید صادقانه و با احترام صحبت
شود.بادامکی درباره اینکه عدهای اعتقاد دارند با
جدایی برانکو پرسپولیس نمیتواند قهرمان لیگ برتر
شود ,گفت :نمیشود نقش برانکو رادر پرسپولیس
و موفقیتهایش نادیده گرفت اما او به تنهایی این
موفقیتها را کسب نکرده و ابزارهای بسیار خوبی
در کنارش داشت .درست است که ما یکی از ارکان
موفقیت را از دست دادیم اما پرسپولیس تیم کوچکی
نیست و مربی جدیدی که االن جایگزین برانکو شده
نیز مربی کوچکی نیست .پرسپولیس میتواند در
این حالت هم قهرمانی را تکرار کند .با این حال نباید
حریفان پرسپولیس را نادیده بگیریم و آنها با قدرت
خاصی خود را تجهیز میکنند .استقالل مربی خارجی
آورده و سپاهان و تراکتورسازی نیز نفرات خوبی جذب
کردهاند و پرسپولیس با این شرایط سال راحتی نخواهد
داشت .همه تیمها مقابل پرسپولیس که قهرمان سه
دوره پیاپی لیگ برتر است ,انگیزه زیادی دارند .با این
شرایط پرسپولیس باز هم میتواند قهرمانی را تکرار کند
به شرطی که ما ،بازیکنان ,مربیان ,مدیران و هواداران،
خودمان به خودمان ضربه نزنیم.
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رییس هیات هندبال خراسان رضوی گفت:
منتظر حمایتهای شهرداری و شورای شهر از
هندبال هستیم .هزینه یک تیم هندبال با هزینه یک
بازیکن فوتبال برابری میکند.
جواد زارعی ،در خصوص وضعیت تیم هندبال
سربداران سبزوار اظهار کرد :تیم هندبال سربداران
تقریبا  10روز است که تمریناتش را به همراه بازیکنان
بومی و تحت هدایت علی شعبانپور آغاز کردهاست.
شرایط این تیم برای حضور در سوپر لیگ سال جاری
مهیاست و از سوی سبحانیفر ،نماینده شهرستان
سبزوار در مجلس شورای اسالمی نیز کمکهایی به
این تیم شده است .فکر میکنم سربداران در سال
جدید ،فصل بهتری نسبت به سال گذشته داشته
باشد.
وی افزود :کشور از نظر اقتصادی شرایط خوبی
ندارد و در خراسان رضوی نیز کارخانهها به سختی
پای کار میآیند .از همین رو پیدا کردن یک حامی
مالی خوب برای یک تیم ورزشی در خراسان رضوی
کار بسیار سختی است .در شهرستان سبزوار قرار
است توافقاتی با یکی از حامیان مالی شکل گیرد،
اما تاکنون به طور رسمی چیزی مشخص نشدهاست.
yyتیمداری در لیگ دسته اول هندبال
رییس هیات هندبال خراسان رضوی در پاسخ به
اینکه آیا خراسان رضوی نماینده دیگری در لیگ برتر
هندبال آقایان خواهدداشت ،گفت :پیش از این با
فدراسیون هندبال مذاکراتی داشتیم که در صورت
انصراف یکی از تیمهای لیگ برتری ،یک تیم دیگر

از مشهد در لیگ برتر هندبال حضور یابد ،اما با توجه
به حضور تمام تیمهای لیگ برتری سال گذشته این
قضیه تقریبا منتفی است و به احتمال  90درصد
در لیگ دسته یک ،تیمی از مشهد خواهیمداشت.
از هفته آتی مربیان و کادر فنی این تیم مشخص
خواهدشد و با برخی از بازیکنان مشهدی نیز
مذاکراتی داشتهایم.زارعی در رابطه با وضعیت حامی
مالی این تیم خاطرنشان کرد :برای جذب اسپانسر
برای این تیم نیز صحبتهایی صورت گرفته ،اما
همچنان قطعی نشده است .شهرداری و شوراری
شهر مشهد ،حمایت از هندبال را در اولویتهای

خود قرار دادهاند .چشم امیدمان به کمکهای
مالی شهرداری و شورای شهر است .شهرداری
به طور مستقیم نمیتواند تیمداری کند ،اما قول
کمک دادهاست.وی یادآور شد :پس از ثامنالحجج،
مشهد در لیگ برتر هندبال تیمداری نکرده است ،در
حالی که با پول یک بازیکن فوتبال ،میتوان یک تیم
هندبال کامال ایدهآل برای لیگ برتر ایجاد کرد .به
دنبال ایجاد یک تیم خوب در دسته یک هستیم تا در
لیگ برتر سال آتی دو تیم در سوپرلیگ داشته باشیم.
زارعی در خصوص حضور خراسان رضوی در
سوپر لیگ بانوان عنوان کرد :قطعا در فصل پیشرو

وقتی تغییر رنگ عادت میشود

از خراسان رضوی دو تیم در لیگ برتر هندبال بانوان
خواهیم داشت .طی مذاکراتی که با هیات هندبال
طرقبه و شاندیز داشتم ،این تیم در لیگ سال جاری
شرکت خواهدکرد ،اما اسپانسر آن شرکت اشتاد سازه
تاکنون قولی برای حمایت نداده است.
yyشهرداری و شواری شهر فقط وعده دادند
وی افزود :یک تیم نیز از مشهد در لیگ برتر
هندبال بانوان شرکت خواهدکرد و شهرداری و
شورای شهر پیش از این قول حمایت از این تیم را
داده بودند .شهرداری و شواری شهر تا کنون فقط
شفاهی وعده دادهاند و تا کنون کمکی نکردهاند.
با  200تا  300میلیون یک تیم هندبال میتواند
در بخش بانوان به راحتی در لیگ برتر صاحب سکو
شود .همانطور که شهرداری و شورای شهر مشهد
سال گذشته از تیمهایی نظیر پدیده و پیام در فوتبال
و والیبال حمایت کردند ،انتظار داریم به هندبال
خراسان رضوی نیز کمک کنند ،چرا که با هزینهای
به مراتب کمتر ،یک تیم هندبال میتواند در لیگ
برتر صاحب کسب سکو شود.رییس هیات هندبال
خراسان رضوی در پایان تصریح کرد :مسئله دیگری
که نیز وجود دارد ،پرداخت ورودی تیمها برای حضور
در لیگ برتر است .تا پایان تیر ماه مهلت داریم تا
هزینه ورودی تیمها را پرداخت کنیم که به دلیل
مشخص نشدن اسپانسر تیمها این مبلغ تاکنون
پرداخت نشده است .از اداره کل ورزشوجوانان ،
شهرداری و شورای شهر درخواست میکنم که در
پرداخت هزینه ورودی این دو تیم کمک کنند.

تصمیمگیرنده انتخابات والیبال من نیستم
سرپرست فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه
هیچ توهینی به بازیکنان در فرودگاه شیکاگو
صورت نگرفته است ،گفت :به رسانهها نگفتم که
هیچی بی احترامی صورت نگرفته است بلکه گفته
ام هیچ توهینی به آنان نشده است و فقط تأخیر
 ۴ساعته رخ داده است ولی آمریکاییها با احترام
فراوان با بازیکنان رفتار کردند.
افشین داوری ،در پاسخ به سوالی درباره نام
نویسی انتخابات فدراسیون والیبال در  ۲۵تیر
گفت :ابالغیهی نام نویسی باید از سوی وزارت
ورزش و شخص آقای اسبقیان (مدیر دفتر امور
مشترک فدراسیونها) برای ما بیاید و ما آن

دستورات را اجرا کنیم و درست است که ما مدیر
این کار هستیم ولی تصمیم گیرنده انتخابات
ً
من نیستم .قطعا بعد از ابالغ نام نویسی را شروع
خواهیم کرد.
او درباره جزئیات معطلی ملی پوشان تیم ملی
والیبال در فرودگاه شیکاگو گفت :از بازیکنان تیم
ملی فقط سوالهای معمولی پرسیده اند و آنها
فرمهایی را پرکرده اند که این موضوع باعث تأخیر ۴
ساعته شده است و اتفاق خاص دیگری روی نداد.
داوری ادامه داد :به دلیل حفظ عزت و کرامت
ً
جمهوری اسالمی من قطعا از حضور در آمریکا به
عنوان نماینده ی ایران انصراف داده و با این کار

اعتراض خودم را بابت رفتار میزبان نشان میدهم.
وی گفت :حتی پیش بینی کرده بودیم که این
اتفاق پیش بیاید برای همین از خیلی وقت پیش
دنبال ویزای بازیکنان بودیم که خدا را شکر مشکل
ویزا حل شد .برای این تأخیر در فرودگاه میزبان نیز
نامهای به آمریکاییها زدیم و بابت اینکه از ایرانیها
انگشت نگاری نکرده اند تشکر کردیم ولی از تأخیر
در پذیرش آنان گالیه کرده ایم.
سرپرست فدراسیون والیبال در پاسخ به این
سوال که آیا تحریمهای آمریکا بر روی جایزههای
دالری بازیکنان تأثیر گذار است ،گفت :برای
دریافت جایزه دالری پیش بینیهای خود را

کرده ایم و از حسابهای ارزی که در سوئیس
وجود دارد میتوان از آن استفاده کرد .وقتی به
اجالس فدراسیون جهانی در لوزان رفته بودم بعد
از مذاکرات با مسئوالن فدراسیون جهانی ،از سوی
آنها به عنوان نماینده عقد قرار داد با صدا و سیما
انتخاب شدم .پول حق پخش که معادل  ۳۰۰هزار
دالر به ازای هر بازی است باید از سوی فدراسیون
ما به فدراسیون جهانی پرداخت شود که من
نماینده فدراسیون جهانی والیبال در ایران هستم و
پول پخش تلویزیونی به حساب ما در لوزان سوئیس
میآید و میتوان از این مقادیر پولها و پاداشها
را کسر کرد.

تابستان  ۹۵بود که یکی از پر سر و صداترین
نقل و انتقاالت آن روزهای فوتبال ایران رقم خورد
و محمدحسین کنعانی زادگان که سابقه حضور در
پرسپولیس را داشت راهی تیم اسقالل شد .او که تصور
می شد با پرسپولیس قرارداد دارد ،در اولین مصاحبه
پس از پیوستن به استقالل ادعا کرد از کودکی هوادار
این تیم بوده و تالش کرد با نشان دادن عدد چهار
خودش را در نزد آبی ها محبوب کند .با این حال کنعانی
در استقالل روزهای خوبی را تجربه نکرد و پس از انجام
تنها دو بازی پراشتباه مصدوم شد و فصل را از دست؛
وقتی فصل تمام شد وبه کنعانی خبر رسید در لیست
فصل بعد منصوریان حضور ندارد ،حسابی علیه باشگاه
استقالل مصاحبه کرد تا راه بازگشت خود به جمع آبی
های پایتخت را برای همیشه ببندد.
کنعانی پس از جدایی از استقالل و ناامیدی از حضور
دوباره در این تیم ،بار دیگر به سراغ تیم سابق خود رفت
و با مصاحبه علیه استقالل تالش کرد بین هوادران
پرسپولیس برای خود جایگاهی دست و پا کند ،البته او
در این راه چندان موفق نبود و هرگز نتوانست از خشم
هوادارن علیه خودش بکاهد .کنعانی زادگان در سایپا و
ماشین سازی روزهای آرامی داشت و حتی به پیراهن تیم
ملی هم رسید که این هم خود از نکات عجیب و سوال
برانگیز دوران کی روش بود .در پایان لیگ هجدهم تالش
های این بازیکن برای بازگشت به پرسپولیس بار دیگر او
را در کانون توجهات قرار داد و پس از کش و قوس های
فراوان سرانجام این بازیکن به پرسپولیس رسید و با یک
پست اینستاگرامی ورودش را اعالم کرد .پستی که هنوز
هویت نویسنده آن مشخص نشده ،زیرا با شناختی که از
کنعانی زادگان داریم ،بعید است این پست کار خودش
باشد.
این اتفاق در حالی رخ داده که بخش اعظمی از
هوادارن پرسپولیس موافق پیوستن کنعانی به تیمشان
نیستند و معتقدند او در زمان حضورش در استقالل به
آن ها بی احترامی کرده و حق بازگشت ندارد .با این حال
هنوز هم هستند کسانی که می گویند فوتبال حرفه ای
شده و بازیکنان حق دارند برای زندگی خودشان تصمیم
بگیرند که کسی هم منکر اختیار بازیکنان نیست ولی
بی احترامی های کنعانی به هواداران سرخابی در سال
های اخیر هیچ توجیهی ندارد و بازیکنی در حد و اندازه
او و حتی باالتر هرگز اجازه این رفتارها را ندارد؛ البته
مورد کنعانی در رنگ عوض کردن هم در فوتبال روز
جهان هم کمتر دیده شده و او را باید یه مورد فوق حرفه
ای بدانیم! شاید اگر هوادارن سرخابی مقابل چنین
بازیکنانی بایستند ،دیگر بازیکنانی چون کنعانی زادگان
نمی توانند با احساسات میلیون ها هوادار بازی کنند تا
قراردادهای بهتری ببندند و مشهورتر شوند.

سرپرست هیات تنیس استان مطرح کرد:

سرپرست هیات تنیس خراسان رضوی
گفت :باشگاههایی که تحت نظر هیات فعالیت
دارند ،برای فعالیت عمومی مجوزی ندارند.
امرالله سجادیان ،در خصوص بالتکلیفی هیات تنیس
خراسان رضوی اظهار کرد :تقریبا  11-10ماه است که
سرپرست هیات تنیس استان هستم .پیش از این وعده داده
بودند که تکلیف هیات پیش از مرداد ماه مشخص شود ،اما
به دلیل این که فدراسیون تنیس کشور هم با سرپرست اداره
میشود ،بعید میدانم مجمع انتخابی هیات تنیس استان به
این زودی برگزار شود .من برای مجمع انتخابی نامزد نشدهام.
وی در خصوص برنامههای این هیات در حوزه استعدادیابی
برای فصل تابستان خاطرنشان کرد :در این خصوص مذاکراتی
با اداره کل ورزشوجوانان خراسان رضوی داشتی م و منتظر

خبر بازی
سالن
هفته دوم لیگ برتر فوتسال عصر امروز در شهرهای
مختلف کشور پیگیری میشود که در مهمترین بازی
این هفته گیتی پسند مهمان حفاری خوزستان است.
رقابتهای لیگ برتر فوتسال امروز(چهارشنبه) وارد
هفته دوم خود خواهد شد و تیمها رفتهرفته عیار خود
را مشخص خواهند کرد .فرش آرا در مشهد از نماینده
ساوه پذیرایی می کند .در حساسترین بازیهای این
هفته گیتی پسند و حفاری با هم روبرو میشوند و مس
سونگون و ستارگان ورامین برای رسیدن به دومین برد
مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
yyفرش آرای مشهد  -سن ایچ ساوه
فرش آرا هفته اول غافلگیر شد و در خانه ستارگان
ورامین باخت بدی داد .بر عکس ،سن ایچیها که
همه را با برد پر گل شهروند در قلعه عقابها غافلگیر
کردند .حاال شاگردان اصغری مقدم مصمم به رسیدن
به دومین برد هستند و فرش آرا در خانه با هیچ چیزی
جز پیروزی راضی نمیشود .تقابل اندیشههای مربیان
ً
جوان دو تیم قطعا دیدنی خواهد بود.
مجید مرتضایی ،سرمربی تیم فوتسال فرشآرا در
خصوص دیدار آتی تیمش در لیگ برتر عنوان کرد:
سنایچ ساوه یکی از تیمهای خوب لیگ است .حریف
لیگ را قدرتمند آغاز کرده و در بازی اول هم با چهار گل
حریفش را برد .در ابتدای فصل هستیم ،هنوز تیمها در
حال شناسایی خود هستند و زمان الزم است تا تیمها
هماهنگ شوند ،همین امر کار را برای تیمها سخت
کرده است .برای برد به میدان میرویم تا باخت در
بازی اول را جبران کنیم .تیم فرشآرا نیاز به حمایت به
استانی دارد .بازیکنان تیم بسیار خوب هستند ،با وجود
نتیجه سنگین  ۶بر ۳اما بسیار خوب بازی کردیم .تمام

موافقت آنها برای اجاره یک زمین هستیم .هیات تنیس زمینی
برای خود ندارد .درآمدی هم نداریم که بتوانیم زمینی اجاره
کنیم .سال گذشته مسابقات لیگ استان و آسیایی را در مشهد
برگزار کردیم .به دلیل رو باز بودن زمینهای تنیس ،در فصل
زمستان فعالیت تنیس به شدت محدود میشود .تنها باشگاهی
که کورت سر پوشیده دارد ،باشگاه سران است .از باشگاه سجاد
نیز استقبال خوبی صورت نگرفت .با این وجود سال گذشته،
همچون سال جاری مسابقات آدینه به طور مستمر برگزارشد.
سجادیان ادامه داد :قصد داریم با همکاری مستاجر
مجموعه زمینهای تنیس سجاد یک مدرسه تنیس در این
مجموعه احداث کنیم تا عالوه بر استعدادیابی در فصل
تابستان بتوانیم افراد بااستعدادی که جذب شدهاند را در این
مرکز پرورش دهیم.

باشگاههایهتلینیازمندمجوز

سرپرست هیات تنیس خراسان رضوی در خصوص
تنیسبازان خراسانی حاضر در تیم ملی عنوان کرد :در حال
حاضر مهرانه ظهوریان به عنوان تنها نماینده خراسانی تیم ملی
محسوب میشود .ایمان ابراهیمیراد با وجود این که در تیم
ملی حضور ندارد ،اما به عنوان یک خراسانی نتایج درخشانی
کسب کرده است .ایمان ابراهیمی در مسابقات آسیایی عنوان
سوم و در مسابقات نخبگان مدال نقره کشوری را از آن خود
کرده بود.سجادیان با بیان برنامههای آتی این هیات بیان کرد:
مسابقات بانوان کالس  Bدر باشگاه سران آغاز شدهاست .بیش
از  40ورزشکار در این تورنمت کشوری شرکت خواهندکرد.
متاسفانه از خراسان رضوی تعداد محدودی در این مسابقات
حضور یافتهاند .مسابقات رنک استانی را هم در چند روز آتی
برگزار خواهیم کرد .مسابقات آدینه نیز هر هفته در باشگاه

سجاد برگزار می شود .هزینه مسابقات آدینه در حال حاضر
 30هزار تومان است که با شروع فصل تابستان انتظار داریم
استقبال از این مسابقات افزایش یابد .نحوه ثبتنام و شرکت در
مسابقات آدینه از طریق فضای مجازی اطالعرسانی میشود.
برگزاری مسابقات جام حذفی و لیگ استانی نیز در دستور کار
قرار دارد .با توجه به هزینه برگزاری چنین مسابقاتی ،به دنبل
توافق با باشگاههای خصوصی هستیم تا بتوانیم از میزبانی
آنها استفاده کنیم.
وی در خصوص وضعیت باشگاههای خصوصی یادآور شد:
در مشهد از  10تا  12باشگاه خصوصی ،فقط  3باشگاه دارای
مجوز هستند .برخی از باشگاههای خصوصی مبالغ هنگفتی
از خانوادهها دریافت میکنند .به عالقهمندان به این رشته
ورزشی پیشنهاد میکنیم ،پیش از ثبت نام در باشگاههای

فرشآرا به دنبال جبران شکست هفته گذشته در مشهد
بازیکنان همقسم شدند که در ادامه راه ،نتیجه بگیرند.
اکثر آنها جوانان باتجربه و بومی مشهد هستند .اگر
اتفاقات نادر در بازی مقابل ستارگان ورامین نمیافتاد،
شاید نتیجه بازی تساوی میشد و یا فرشآرا برنده بازی
بود .امیدواریم امسال با حمایت مسئولین و هواداران
سالی متفاوت برای تیم رقم بخورد.
yyحفاری خوزستان  -گیتی پسند اصفهان
تقابل حفاری خوزستان با گیتی پسند اصفهان
همواره با هیجان و حاشیه همراه بوده و با توجه به اینکه
دو تیم در زمره مدعیان هستند احتماالً امروز هم شاهد
یک دیدار دیدنی و نزدیک خواهیم بود .گیتی پسند در
شرایطی که در هفته اول در داربی اصفهان متوقف شد
در غیاب سه بازیکن کلیدی خود به اهواز آمده و این
بار میخواهد دست پر از میدان خارج شود تا از کورس
عقب نیفتد هر چند حفاری در خانه تیم خطرناکی
است و به دومین پیروزی خود فکر میکند.
yyمس سونگون  -ستارگان ورامین
دو تیمی که هفته اول را با پیروزی پشت سر
گذاشتند حاال برای رسیدن به دومین برد تالش
میکنند .ورامینیها در بازی اول فراتر از انتظار ظاهر
شدند و با وجودی که چند روزی از تشکیل این تیم
میگذشت برد پر گلی مقابل فرش آرا کسب کردند اما
این تیم کار دشواری در خانه مدافع عنوان قهرمانی
دارد و مسیها میخواهند تا پیش از حضور در آسیا ،در
هیچ دیداری دست خالی از میدان خارج نشوند.
در سایر بازیهای این هفته ،مقاومت شهرداری
البرز میزبان شهروند ساری است .این برای دومین
هفته پیاپی است که مقاومتیها در خانه خود بازی
میکنند و به دومین برد خود میاندیشند هر چند

سطح شهر از هیات تنیس استان مشاوره بگیرند.
سرپرست هیات تنیس خراسان رضوی افزود :بازرسیها
فقط از سوی اداره کل استان باید شکل بگیرد .این باشگاهها
شناسایی شده و مشخص شدهاند .این موارد را به اداره کل
استان و حراست آن نیز گفتهایم .برخی از باشگاهها در هتلها
قرار دارند و مجوزشان نیز تحت نظر هتل مربوطه است .در واقع
باشگاههایی که تحت نظر هتل فعالیت میکنند ،باید فقط به
افراد همان هتل خدمات دهند ،اما برخی از باشگاهها از مجوز
هتل سوء استفاده کرده و جنبه عمومی پیدا کردهاند .باشگاهها
برای فعالیت عمومی مجوزی ندارند و جهت استفاده عموم،
هزینه هنگفتی هم دریافت میکنند .این قبیل باشگاهها برای
حضور در مسابقات و فعالیت گستردهتر باید از هیات استان
مجوز بگیرند.

اخبار

مجهز شدن ورزشگاه امامرضا(ع) به دوربینهای تشخیص چهره

برای اولین بار در ورزشگاههای فوتبال ایران،
دوربین تشخیص چهره در ورزشگاه امام رضا (ع)
راهاندازی شد.
ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد به دوربین های
تشخیص چهره مجهز شده است و از این به بعد با راه
اندازی این سیستم در این ورزشگاه ،همه تماشاگرانی
که به استادیوم می آیند ،تشخیص هویت خواهند شد.
در این باره علی اکبر هاشمی جواهری مدیر
ورزشگاه امام رضا (ع) در گفتوگو با خبرنگار باشگاه
خبرنگاران گفت :هزینه های الزم و اساسی برای راه
اندازی این سیستم پیش از این فراهم شده بود و در
طی این روزها بحث تامین بودجه را برای راه اندازی
شهروند ساری با رضا لک باید برنده شود تا باخت بد
هفته اول را فراموش کند.
محمدسیمای قم هم که در هفته اول بازنده بود این
هفته میزبان ارژن شیراز است که به آذرخش باخته
بود .دو تیم برای کسب اولین امتیاز خود عطش دارند
هر چند کفه ترازو به نفع قمیها سنگینی میکند.
در بندرعباس هم آذرخش میزبان شاهین کرمانشاه
است .آذرخشیها در خانه مقابل شاهین کرمانشاه برد
میخواهند هر چند تیم تازه لیگ برتری شده شاهین
با محسن خبیری میخواهد نشان دهد که در لیگ برتر
زنگ تفریح نیست .در آخرین بازی این هفته هم هایپر
شاهین شهر که هفته اول تساوی ارزشمندی در دربی
اصفهان کسب کرد به مصاف اهورای بهبهان میرود که
با باخت وارد هفته دوم شده است.
برنامه بازیهای هفته دوم به شرح زیر است:

yyچهارشنبه  ۱۹مرداد – ساعت ۱۸
مقاومت شهرداری البرز – شهروند ساری (سالن
انقالب کرج)
فرش آرای مشهد – سن ایچ ساوه (سالن شهید
بهشتی مشهد)
محمدسیمای قم – ارژن شیراز (سالن شهید
حیدریان قم)
مس سونگون ورزقان – ستارگان ورامین (سالن
پورشریفی تبریز)
آذرخش بندرعباس – شاهین کرمانشاه (سالن پاس
بندرعباس)
هایپر شهر شاهین شهر – اهورا بهبهان (سالن تختی
شاهین شهر)
حفاری خوزستان – گیتی پسند اصفهان (سالن امام
رضا اهواز)

سرورهای الزم ،فراهم کردیم .از این پس ورزشگاه امام
رضا (ع) به عنوان اولین ورزشگاه ایران به سیستم
تشخیص هویت مجهز و آماده برگزاری بازی های لیگ
می شود.
جواهری درباره الکترونیکی شدن بلیت های این
ورزشگاه نیز خاطر نشان کرد :یک نکته بسیار مهم
است .باشگاه شهرخودرو باید برای بلیت فروشی
الکترونیکی زود تر به ما مراجه کند چرا که بلیت
فروشی با باشگاه ها است .هر چقدر باشگاه پدیده
شهر خودرو زود تر اقدام کند وظیفه ما و آن ها مشخص
تر خواهد بود تا به بهترین شکل بازی های لیگ را در
ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار کنیم.

آغاز اردوی شهرخودرو در تهران
اعضا تیم فوتبال شهر خودرو خراسان اردوی آماده
سازی خود را در تهران آغاز کردند.کاروان تیم فوتبال
شهر خودرو ظهر دیروز برای برپایی اردوی آماده سازی

پیش فصل خود  ،وارد تهران شد.شاگردان یحیی گل
محمدی قرار است در این اردو چند بازی تدارکاتی را با
تیم های مختلف برگزار کنند.

حضور  4کشتی گیر خراسانی در اردوی تیم ملی
 4کشتی گیر نونهال از خراسان رضوی در اردوی
بستر سازی تیم ملی حضور خواهندداشت.
اردوی بستر سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهاالن
کشور از  24تا  28تیرماه در همدان برگزار خواهد شد.
در این اردوی بسترسازی ،سجاد نرگسی در وزن 52
کیلوگرم ،مجید باقری و بهنام اکبری در  62کیلوگرم

و اشکان بهادرفر در  75کیلوگرم از خراسان رضوی
حضور دارند.
گفتنی است؛ در این اردو  46ورزشکار از استان
های مختلف در اوزان ،52،57 ،41،48 ،38
 85 ،75 ،68 ،62و 100کیلوگرم حضور خواهد
داشت.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

صاحبامتیاز:حبیبیزدانپناه
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روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :
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به دنبال انتشار آمار تعداد زنانی که در فرانسه به دست
شوهرانشان یا همسران سابق خود به قتل رسیده اند ،رئیس
جمهوری فرانسه از زنان کشورش عذرخواهی کرد .مکرون با اعالم
آدرس سایت وزارت کشور فرانسه و همچنین یک شماره تلفن
برای اعالم خشونتهای خانوادگی ،افزود :راهحلها وجود دارد؛
باید آنها را معرفی کرد و از آنها بدون تردید بهره برد .اگر شما
قربانی خشونت هستید اگر میدانید که یکی از نزدیکان شما قربان
خشونت است ،چشم نپوشید و صدایتان را بلند کنید .یکی از دالیل
پیروزی مکرون در انتخابات ریاستجمهوری گذشته ،وعده "پایان
دادن به خشونت علیه زنان" است ،اما با رشد شدید خشونتهای
مرگبار علیه زنان ،فعاالن حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پایان
دادن به آنچه که "قتل عام" خواندند ،شدند .در سال  ۲۰۱۷تعداد
 ۱۳۰زن توسط همسر یا شریک زندگی خود در فرانسه کشته شدند.
این آمار نسبت به  ۱۲۳زن کشته شده در سال  ۲۰۱۶افزایش نشان
میدهد/ .ایرنا

آزادی جیسون رضاییان مورد موافقت همه ارکان
موثر نظام بوده

مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیتهای مختلف از یکی
از آن صورتهای مالی استفاده کند .در سال گذشته تعداد زیادی از
شرکتهای که ارز دولتی گرفتند صورتهای مالیشان حسابرسی
نشده بود .امسال هم  ۱۷۰۰شرکت که به آنها ارز اختصاص
یافت ،صورتهای مالیشان حسابرسی نشده بود .دبیر کل جامعه
حسابداران رسمی کشور اضافه کرد :تا امروز از نظارت کاغذی
هیچ نتیجهای نگرفتهایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظامهای
سیستمی گام برداریم ،چرا که بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ
شده و عالوه بر این معنی ندارد که یک ذینفع اطالعات را به صورت
دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند/ .ایسنا

واکنش نماینده مشهد به انتقادات آشنا از گاندو!

پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در در پاسخ به انتقادات
آشنا ،مشاور رئیس جمهور گفت :تعجب از جریانهایی است
در مواجهه با پخش چنین سریالهایی از خود رفتاری به خرج
میدهند که گویا ادامه این مسیر رد پای آنها را در اینگونه مسائل
آشکار میکند و بدون پرداختن به موضوع فیلم که روند فعالیتهای
خرابکارانه و دستگیری یک جاسوس حرفهای را به نمایش گذاشته،
به ایجاد حواشی میپردازند که این مسئله نشان میدهد عدهای
نگران فاش شدن برخی اتفاقات در کشور هستند .چگونه میتوان
از فردی که به اذعان خودش از طعم آدامس رئیسجمهور نیز مطلع
بوده و جاسوسی او در دستگاههای امنیتی مسجل شده ،دفاع کرد.
این مسئله جز اینکه چنین افرادی به نوعی در روند فعالیتهای
جاسوسی جیسون رضاییان نقشآفرینی داشتهاند ،توجیهی ندارد.

عطریانفر ،عضو حزب کارگزاران گفت :ما نهادهایی داریم که
قدرت و نفوذ و کارکردشان از دولت بیشتر است و این نشان میدهد
که احتمال نفوذ در آن نهادها و در پوشش جاسوسی و کارهایی از
این دست اگر بیشتر از دولت نباشد کمتر از آن نیست .آقایانی که
دست به تولید چنین فیلمهایی میزنند اگر از خود چهره قهرمان
و از وزارت خارجه چهره ترسو و تو سری خورده نشان دادهاند
تصور نکنند که گام ارزشمندی برداشتهاند .آنان بر سر شاخهای
نشستهاند که آن را از ریشه میبرند .کیست که نداند آزادی آقای
رضاییان مورد موافقت و تأیید همه ارکان مؤثر نظام بوده است.
مخالفان نشان بدهند که چه کسی بیشتر از ظریف توانسته به متن
ً
تحوالت و درگیریها رفته و نسبتا پیروزمند بیرون بیاید .اینکه ما
بیرون گود بایستیم و فحش بدهیم و اهانت کنیم که معنی شجاعت
نمیدهد / .ایران

هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس ،در آخرین نظر خود،
تبصرههایی را که هیئت وزیران بر اساس ایراد آن هیئت به مصوبات
افزایش حقوق سال  ۹۸کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود
(مشاهده) ،مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت .با توجه
به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد ،با
حذف تبصرههای الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت ،در واقع
مصوبه تأیید شده است

اختصاص ارز دولتی به  ۱۷۰۰شرکتی که صورت
مالیشان مشخص نیست!

بدرفتاریهای کاپیتان والیبال لهستان علیه ایران
ادامه دارد

دبیر کل جامعه حسابداران :در سال گذشته تعداد زیادی از
شرکتهایی که ارز دولتی گرفتند ،صورتهای مالیشان حسابرسی
نشده بود .امسال هم  ۱۷۰۰شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت،
صورتهای مالیشان حسابرسی نشده است .سید محمد علوی
گفت :بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه میتواند صورتهای
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میز خبر
رئیس جمهوری فرانسه از زنان این کشور
عذرخواهی کرد
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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مصوبات افزایش حقوق  ۹۸دولت دوباره تایید شد

کوبیاک ،کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان درباره تجمع هواداران
ارومیهای اطراف اتوبوس تیم ملی لهستان در این شهر گفت :حس
خاصی نداشتم ،چون نمیتوانستم کاری انجام دهم .بازیکنانی که
در اتوبوس بودند باید بگویند که آیا شرایط به همان وخامتی بود که
قبالً گفتند یا خیر .به نظر میرسد مصاحبهای که من در مورد ایران

انجام دادم ،تاثیری در کم و زیاد شدن این گونه رفتارها از سوی
تماشاگران ایرانی نداشته و چنین رفتارهایی از تماشاگران ایران،
جای تعجب ندارد .من هیچ گونه صفحه اجتماعی ندارم ،ولی
میدانم چه بعد و چه قبل از مصاحبه من ،ایرانیها در صفحات هم
تیمهای من از الفاظ بد استفاده کردهاند .این اتفاق ،سالهاست
ً
که میافتد و خانواده من دائما مورد توهین قرار گرفتهاند/ .تسنیم

شفاف سازی به افزایش اعتماد مردم به حاکمیت
میافزاید

دکتر محمود صادقی رییس فراکسیون شفافسازی مجلس از
اقدامات شفافسازی مالی سازمان نقشهبرداری کشور تقدیر کرد
و از خطر کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت به عنوان سرمایه
اجتماعی نظام سخن گفت .به گفته وی ،عالوه بر نظارت دقیق
و موشکافانه نهادهای نظارتی و پاسخگویی صریح دستگاههای
اجرایی به نهادهای نظارتی؛ باید شفافسازی ،نهادینه شود .صادقی
همچنین از لزوم اطالع رسانی از اقدامات شفافسازی سازمان
نقشهبرداری مشور سخن گفت و افزود :البته این اطالع رسانی،
نباید تبدیل به شوآف شود ،چرا که دیگر از سوی مردم باورپذیر
نخواهد بود.

الریجانی به اصولگرایان نزدیک میشود؟

ناصر ایمانی ،تحلیلگر سیاسی در گفتوگویی با روزنامه همدلی
پیشرو پرداخته است.
به تحلیل آرایش سیاسی کشور در انتخابات ِ
درباره آقای الریجانی و طیف الریجانی باید به چند نکته
اشاره کرد .نکته اول این است که ایشان به دلیل وضع نامطلوب
اصالحطلبان در افکار عمومی ،تمایلی برای همراهی دوباره با آنها
را ندارد و به همین دلیل بازگشت به اصولگرایی برایشان گزینه
محتمل است که البته این باعث ریزش رایهای طیف الریجانی
خواهد شد .سه سال پیش اصالحطلبان در الیههای مختلف
جامعه خیلی مطر حتر از االن بودند و به همین دلیل حمایتشان
از الریجانی و چند تن از نزدیکانش باعث شد تا آنها رای الزم را
برای مجلسنشین شدن بیاورند .اگر این دوره همانهایی که از
لیست امید به مجلس دهم راه یافتند ،اگر این بار هم با حمایت
جریان اصالحات وارد صحنه انتخاباتی شوند ،حتی امکان دارد،
رای نیاورند و با بهارستان خداحافظی کنند؛ بنابراین طبیعی است
که تمایلی برای ادامه تعامل با آنها نداشته باشند .نکته دوم درباره
جریان الریجانی هم به حساسیت ویژه شخص علی الریجانی به
جریان موسوم به پایداری ربط پیدا میکند .در واقع اگر قرار بر
همنشینی اصولگرایان با پایداریچیها باشد ،قطعا الریجانی
حاضر به حضور در فهرست اصولگرایی نخواهد بود و اگر هم یا
اصولگراها پایداری را کنار بزنند یا آنها خودشان از اصولگرایان

جدا شوند ،گمان نمیکنم علی الریجانی مشکلی برای پیوستن به
شورای وحدت اصولگرایان داشته باشد».

نظر ابطحی درباره دادگاه محمد رضا خاتمی

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :صحبتهای
محمدرضا خاتمی پس از  ۱۰سال از گذشت ماجراهای سال ،۸۸
نشان میدهد که آنان همچنان به دنبال فتنهگری هستند و پای
حرفهای خود ایستادهاند .محمد جواد ابطحی در گفتگو با مهر
در مورد محکومیت محمدرضا خاتمی به دو سال حبس تعزیری به
دلیل نشر اکاذیب در زمینه تقلب در انتخابات سال  ۸۸و تشویش
اذهان عمومی ،اظهار داشت :در سال  ۸۸نظام متهم به تقلب شد
که علت اصلی آن بود که دشمنان داخلی و خارجی از شرکت بیش
از  ۸۵درصد مردم در انتخابات غافلگیر شده بودند و با این اقدامات
خود درصدد بودند تا اوضاع داخلی کشور را بر هم زنند .وی با
اشاره به اینکه فتنه گران کشور را دچار درگیریهای بسیار زیادی
کردند و روند اجرای بسیاری از امور مختل شد ،گفت :سران فتنه و
رسانههای تحت اختیارشان مدام اتهام بزرگ تقلب را به نظام نسبت
دادند ،این در حالی بود که شورای نگهبان از آنان میخواست که
مدارک خود را در این زمینه ارائه کنند ،اما آنان هیچ گونه مدرکی
برای اثبات ادعاهای بی اساس خود نداشتند.

اولین بخشنامه بی طرفی در انتخابات صادر شد

یک عضو اقتصادی کابینه در ابالغیه روزهای اخیر خود به
همه مدیران زیرمجموعه و مسئوالن استانی تاکید کرده با توجه
به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در اواخر سال جاری،
مخاطبان باید ضمن حفظ بی طرفی آن مجموعه در فضاهای
سیاسی ماههای آینده ،برای پاسخ گویی مناسب و همکاری با
مجلس و کمیسیونهای تخصصی مربوط تا پایان دوره کاری نهاد
قانون گذاری اقدام کنند.

توصیههای پدرانه بهزاد نبوی به اصالحطلبان

یک فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :اصالحطلبان باید به
فکر امنیت و مصالح کشور باشند .آنها برنده نشوند مهم نیست .آنها
حتی میتوانند نامزد معرفی نکنند ،ولی انتخابات را تحریم نمیکنند.
باید از مایوس کردن مردم پرهیز کنیم .حتی اگر واقعیت باشد.

تخریب کنندگان «گاندو» همان جیسون
رضاییانهای جدیدند

کوشکی در ادامه با اشاره به تخریب مجموعه و عوامل گاندو،
تاکید کرد :کسانی که عوامل و بازیگران این مجموعه تلویزیونی را
تخریب میکنند یا به آنها توهین میکنند نفوذی آمریکا هستند،

اینها همان جیسون رضاییانهای جدیدند .نفوذیهای آمریکا در
ایران که تمام نشده یک روز جیسون رضاییان بوده و یک روز هم
افراد دیگر .اینها در با حمایت برخی دولتها در سینما ،سیما
و رسانه النه کردند و اینکه مقام معظم رهبری زمان مشخصات
میبرنند به خاطر شدت نفوذی است اینها دارند .استاد دانشگاه
تهران در خاتمه گفت :پخش مجموعه گاندو مانند این بود که آب در
النه نفوذیها ریخته شد و نفوذیها را مانند حشرات موذی از النه
خود بیرون ریخت .کسی هم که به این سریال و سازندگان عوامل و
بازیگرانش توهین میکند همان نفوذی است و ،چون این مجموعه
تنها در رابطه جیسون رضاییان صحبت نکرد و به دنبال رسوا کردن
نفوذ بود ،نفوذیها هم از این کار ناراحت هستند.

کنایه دادستان کل به مدیران فاسد

دادستان کل کشور گفت :عدم اعتقاد قوی به مبدا و معاد
موجب کوتاهی مدیران در انجام وظایف است .اگر مدیر به مبدا و
ً
معاد معتقد باشد قطعا از فساد ،اختالس ،بی قانونی و … پرهیز
خواهد شد.

رکورددار حقوق در بانک سرمایه معرفی شد

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه دادگاه رسیدگی به
پرونده بانک سرمایه گفت :حیدرآبادی در دوران چند ماه مدیریت
در بانک سرمایه ۷۶۰ ،میلیون تومان دریافت کرده بود که به طور
میانگین در ماه  ۱۶۰میلیون تومان حقوق دریافت میکرد و از این
بابت رکورد آقای خانی را شکسته است.

اگر میگذاشتند مردم خودشان انتخاب کنند
اکنون وضعیت حجاب در جامعه بهتر از این بود

پروانه سلحشوری در گفتگو با «آزادی» از رویکرد صدا و سیما در
انتخاب مصاحبه شوندگان در برنامه «مخالفت با قانون  »...انتقاد
کرد و گفت« :اینها همان کسانی هستند که غیر از زمان انتخابات
و راهپیمایی  ۲۲بهمن ،چهرهایشان را شطرنجی میکنید .اگر
حجاب عرف جامعه این است و شما پذیرفتهاید که بگذرید مردم
زندگی خود را کنند و دست بردارید .به نظر من مردم با حجاب
عرفی فعلی مشکلی ندارد ،اما شما مشکل دارید و گشت ارشاد راه
میاندازید .پس اگر این حجاب را قبول ندارید در مواقع انتخابات و
 ...اینها را برای مصاحبه انتخاب نکنید .این همان استفاده ابزاری
از زن و پوشش است» .وی در پایان خاطرنشان کرد« :مشکل من
به عنوان یک فرد معتقد به حجاب این نیست که مردم حجاب را
رعایت نکنند .مشکل من این است که حجاب درست تبیین نشده
است .اگر میگذاشتند مردم خودشان انتخاب کنند اکنون وضعیت
منبع تابناک
حجاب در جامعه بهتر از این بود».

