
یک مسئول در وزارت کشور:

دسترسی آزاد به اطالعات یکی از حقوق شهروندان است
وزارت  روش های  بهبود  و  تشکیالت  دفتر  مدیرکل 
کشور گفت: دسترسی آزاد به اطالعات یکی از حقوق 
که  شهروندی  حقوق  منشور  در  و  است  شهروندان 
به  آزاد  دسترسی  ابالغ شده،  رئیس جمهور  توسط 

اطالعات مورد تاکید قرارگرفته است.
چهارشنبه  روز  فرامرزیان  ژاله  ایرنا،  گ��زارش  به 
با  که  شمالی  خ��راس��ان  اداری  ش��ورای  نشست  در 
رویکرد روز خبرنگار برگزار شد اظهار کرد: دسترسی 
برای  زیربنایی  و  حیاتی  موضوع  اطالعات،  به  آزاد 
قابلیت  اکنون  امر  این  البته  و  است  توسعه یافتگی 
از جنس  ماهیت خبر  اینکه  بابیان  ندارد. وی  کنترل 
دسترسی آزاد به اطالعات است تاکید کرد: همه این 
حق را دارند که به اطالعات به معنای واقعی دسترسی 
از اطالعات  اما در حوزه اداری، بخشی  داشته باشند 
این  درصورتی که  می شوند  شمرده  غیرقابل انتشار 

اطالعات به واقع غیرقابل انتشار نیست.
وزارت  روش ه��ا  بهبود  و  تشکیالت  دفتر  مدیرکل 
کشور افزود: عدم انتشار این گونه مطالب حقوق مردم 

را دچار نقص می کند.
فرامرزیان به گسترش حضور افراد در فضای مجازی 
برای  کرد: در فضای مجازی، مجالی  و تصریح  اشاره 

کنترل دسترسی آزاد به اطالعات وجود ندارد.

در  رسانه ای  فعالیت  گسترش  کرد:  خاطرنشان  وی 
فضای مجازی و افزایش تنوع ها، به نوعی ظرفیت های 

شغل خبرنگاری را تحت شعاع قرار داده است.
این  کنترل  قابلیت  این شرایط  وی تصریح کرد: در 
به طوری که  نیست  رسانه  اصحاب  دست  در  اخبار 
خبرنگار  یک  عمل  در  موبایل  یک  با  فرد  هر  اکنون 
روش های  بهبود  و  تشکیالت  دفتر  مدیرکل  است. 
مدیریت  ظرفیت  این  باید  کرد:  تاکید  کشور  وزارت 
شود و از این مدیریت، اکنون با عنوان جریان سازی 
اکنون  که  چیزی  کرد:  تصریح  وی  می شود.  تعریف 
جریان  باقی مانده،  رسانه ها  قوت  نقطه  به عنوان 
به  سازی  جریان  که  است  مهم  این  اما  است  سازی 
سمت مثبت و سازنده حرکت کند و یا حرکت به سمت 

تخریب ها باشد.
از  هجمه ای  مقابل  در  ما  کرد:  اظهار  فرامرزیان 
اساس  و  پایه  وقتی  اما  داریم  قرار  اخبار  و  اطالعات 
اطالعات  کدام  از  می دانیم  باشد،  توانمند  دراین باره 

بهره برداری کنیم و چه چیزی را منتشر کنیم.
وزارت  روش ه��ا  بهبود  و  تشکیالت  دفتر  مدیرکل 
زیرساخت های  از  که  کشورهایی  کرد:  تصریح  کشور 
و  سود  بیشترین  هستند  برخوردارد  دراین باره  قوی 

بهره را دریافت کرده اند.

رسالت  و  هدف  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
افزود:  و  کرد  عنوان  استان  توسعه  به  کمک  را  رسانه 
و  است  مشترک  گام ها  نیازمند  هدف  این  به  رسیدن 
باید باوجود تفاوت در افکار، درحرکت به جلو گام های 

مشترک و هم سو برداشته شود.
وی افزود: یک مشکل که میان خبرنگاران و مدیران 
منتشرشده  اخبار  برخی  صحت  عدم  دارد،  وج��ود 
رایزنی ها  یا  و  شنیده ها  اساس  بر  خبر  اعالم  و  است، 
که صحت ندارد سبب می شود که پایداری خبر از بین 

برود و خبر غیرقابل اعتماد باشد.
وی در بخش دیگر سخنان خود از استاندارخراسان 
شمالی به عنوان مدیر توانمند یادکرد و افزود: رویکرد 

استاندارخراسان شمالی حمایت از رسانه ها است.
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رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

لزوم پاالیش و خانه تکانی
 دستگاه دیپلماسی 

جهانگیری تاکید کرد؛

ترکیب کابینه نمایانگر دولت کارآمد 
برای تحقق وعده های رئیس جمهور

8 صبح امروز با 8

فعاالن سیاسی استان از معیارهای انتخاب شهردار مشهد گفتند؛

توان استفاده از تمامی ظرفیت های 
نخبگان در مدیریت شهری

8
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی خبرداد:

با عرضه تولیدات داخلی 
قیمت های کاذب 

شکسته خواهد شد

نماینده مشهد در مجلس:

معضالت اجتماعی، ریشه در اقتصاد دارند

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

از کار سخت فوالدی ها در 
مشهد تا گرمای آزار دهنده 

آبادان برای پدیده!

معاون استاندار خراسان رضوی:

همه ظرفیت ها را برای ساماندهی 
اتباع غیر مجاز به کار می گیریم

خبرویژه

ورزش

اصیل  موسیقی  چهره های  برخی   ورود  از  هفته  یک 
برگزاری کارگاه های پژوهشی در مشهد  ایرانی به مشهد و 
گذشت. رویدادی هنری و سراسر نکات فنی و کاربردی که 
نماند.  پوشیده  به موسیقی  تیز عالقه مندان  از چشم های 
دست  اندرکاران  برخی  با  توانستم  که  مناسبی  فرصت  در 
برگزاری  نحوه  از  باشم  داشته  گفت وگو  کارگاه ها  این 
و  کردیم  صحبت  تأثیراتش  و  موسیقی  کارگاه های  این 
این  برگزاری  از  مختصر  و  کوتاه  تحلیلی  می خوانید  آنچه 

رویدادهای فرهنگی در مشهد است.
لحظه های ناب هنر!

استاد بهداد بابایی نوازنده صاحب تکنیک سه تار، استاد 
استاد  همراه  به  کمانچه  توانای  نوازنده  کامکار  اردشیر 
مشهد  به  که  بودند  چهره هایی  از  نوربخش  رضا  حمید 
آمدند تا بهاری دیگر را برای اهالی و دوستداران موسیقی 
ماه هاست  خراسان  موسیقی  انجمن  بزنند.  رقم  شهرمان 
برگزاری  پی گیر  هنرمندان  این  با  که  مذاکراتی  در  که 
این  انجمن  نماینده  ساالری  مهدی  و  شده  کارگاه ها  این 
زحمات را متقبل شد تا در روز دوازدهم مرداد ماه شاهد 

اتفاق خوشایند باشیم.
آورم،  خاطر  به  را  روز  آن  از  تصویرهایی  می کنم  سعی 
بر  انگشتانش  و  بابایی  بهداد  استاد  تکنیکی  نوازندگی 
سیم-های سه تار همه را مات و مبهوت خویش ساخته و 
آرشه استاد کامکار تار و پود جان شنونده را با خود همراه 

می سازد. 

یک زخم به تار، هزاران زخم در دل
بررسی مختصر کارگاه های پژوهشی موسیقی از نگاه 
اساتید و صاحبنظران به بهانه آخرین مسترکالس استاد 

بهداد بابایی در مشهد

فرهنگ
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تولیت آستان قدس در دیدار با رییس مجلس پاکستان:

افراطی گری 
امنیت منطقه را 
تهدید می کند شناسایی 150 اثر تاریخی در مشهد 

برای ثبت در فهرست آثار ملی
3
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    صادق شیخی
s.sheihki.journalist@gmail.com  هانیه فیاض

    حسین خندان دل

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: باید همه ظرفیت ها را برای ساماندهی کامل اتباع خارجی غیرمجاز 
در استان به کار گرفته و این امر را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

سیدجواد حسینی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به وجود 320هزار نفر از اتباع خارجی، معادل 10درصد کل 
اتباع خارجی کشور در این استان، افزود: از این تعداد 150هزار نفر دارای کارت آمایش، 40 هزار نفر روادید خانواری، 60هزار نفر پروانه 

اقامت و 70هزار نفر نیز غیرمجاز و فاقد هرگونه مدرک اقامتی هستند.

وی حضور اتباع خارجی را از منظری فرصت و از جهتی تهدید خواند و گفت: در واقع یکی از عناوین احصا شده در بحث تهدیدات و 
آسیب ها در حوزه امنیتی، حضور اتباع خارجی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: ساماندهی اتباع خارجی و پس از آن برخورد با اتباع غیرمجاز 
از مباحث و رویکردهایی است که شورای امنیت ملی به شدت بر روی آن تاکید دارد.

حسینی با اشاره به وجود شمار قابل توجهی از اتباع خارجی در خراسان رضوی افزود: باید ضمن هماهنگی با استان های همجوار و 
مسیر تردد اتباع خارجی غیرمجاز از طریق کارگروه منطقه پنج کشور و اداره کل امور اتباع وزارت کشور، هم افزایی و هم پوشانی الزم در 

اقدامات ایجاد شود.
اجتماعی  و مشکالت  گیرد  قرار  اقدام  اولویت  در  باید  فاقدان هویت  برای  کارت شناسایی  و صدور  کرد: موضوع ساماندهی  عنوان  وی 

مربوطه حل شود زیرا بی هویتی خود عامل وقوع جرم است.

معاون استاندار خراسان رضوی:

همه ظرفیت ها را برای ساماندهی اتباع غیر مجاز به کار می گیریم
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مصرف  خصوص  در  مطالبی  که  اس��ت  مدتی 
رسانه های  در  آن  احتمالی  وعوارض  تیالپیا  ماهی 
اجتماعی و سایت های خبری منتشر می شود و این 
اخبار در میان عموم مردم دست به دست چرخیده 
شاید  است.  آورده  وجود  به  را  شایعات  داغ  بازار  و 
ایران  بازار  در  ماهی  نوع  این  رواج  عوامل  از  یکی 
ماهی ها  دیگر  با  مقایسه  در  آن  مناسب  قیمت 
نیست!  مشخص  هنوز  آن  نام  که  ماهی ای  باشد. 
)تیالپیا یا تیالپیال( اما از آنجایی که از قدیم گفته اند 
و  درستی  درمورد  ما  نیست،  بی سبب  ارزانی  هیچ 
نادرستی این شایعات با مدیر امور شیالت و آبزیان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی و متخصص تغذیه 
مطلب  این  ادامه  در  که  کرده ایم  گفت و گو  شیالت 

می خوانیم.
تیالپیا با امگا6 باال

کشاورزی  جهاد  آب��زی��ان  و  شیالت  ام��ور  مدیر 
خراسان رضوی گفت: ماهی تیاپیا به صورت عمده 
از کشور چین وارد می شود که همانطور که می دانیم 
قیمت آن برای این کشور بسیار ارزان تمام شده است 
و همچنین به سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز 

صادر می شود.
محمدرضا مهدی زاده در گفت وگو با اتفاقیه افزود: 
تعدادی از پزشکان به افراد مسن و دارای بیماری های 
فشارخون و قلبی توصیه می کنند که ماهی را در سبد 
غذایی خود جای دهند که بیشتر این افراد به مصرف 
که  است  حالی  در  این  می آورند.  روی  تیاپیا  ماهی 
تیالپیا به لحاظ فنی از نظر باالنس نسبت امگا3 به 
قزل آال  مثل  ماهی هایی  از  پایین تری  رده  در  امگا6 
و آزاد قرار دارد و دارای امگا 3 بسیار کم تری بوده و 
در عوض امگا 6 باالیی دارد که برای سالمتی بسیار 
مضر است، به همین دلیل در بازارهای جهانی قیمت 
این نوع ماهی از آزاد و قزل آال معموال پایین تر است؛ 
بنابراین با وجود توصیه پزشکان، ماهی تیالپیا اثر 
مناسبی ندارد و بهتر است مردم از ماهی های دیگر 

استفاده کنند.

تیالپیا سمی نیست
بر  مبنی  م��وج��ود  شایعات  خ��ص��وص  در  وی 
است  مدتی  کرد:  اظهار  تیالپیا  ماهی  سمی بودن 
در  چین  از  وارداتی  تیالپیاهای  می شود  شنیده  که 
با آب  داده می شوند،  پرورش  غیربهداشتی  شرایط 
می شوند  بزرگ  هورمون  با  و  تغذیه  کود  و  فاضالب 
دارند.  قرار  متعدد  آنتی بیوتیک های  تأثیر  تحت  و 
نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از ماهی ها با 
تغذیه از فاضالب یا هر ماده غیربهداشتی و آلوده ای 
فنون  از  یکی  گفت:  مهدی زاده  نمی کنند.   رشد 
که  است  گیاهخواراین  گرمسیری  ماهیان  پرورش 
کودهای  انواع  از  مشخصی  مقدار  پرورش دهندگان 
گاوی، مرغی و شیمیایی و در حقیقت مواد آلی مورد 
نیاز برای رشد برخی موجودات گیاهی و جانوری را 
وارد آب استخر می کنند و زمینه الزم برای گسترش 
می آورند.  فراهم  را  زنده  موجودات  این  جمعیت 

ماهی در حقیقت از این موجودات تغذیه می کند. 
وی در ادامه افزود: تیالپیا نیز که ماهی گرمسیری 
است در شرایط غیرمتراکم با این روش قابل پرورش 
است، اما در حالت صنعتی و پرورش متراکم و فوق 
متراکم که در چین و بسیاری از کشورها اجرا می شود، 
برای کنترل شرایط پرورشی، فقط از غذای مخصوص 

کنسانتره ماهی استفاده می شود.
از  کمتر  رضوی  خراسان  در  ماهی  مصرف 

میانگین کشوری است
کشاورزی  جهاد  آبزیان  و  شیالت  ام��ور  مدیر   
خراسان رضوی در پاسخ به تعداد شهرهای کشور در 
حوزه تولید ماهی تیالپیا عنوان کرد: در حال حاضر 
این ماهی تنها در استان یزد پرورش پیدا می کند و 
هنوز سازمان حفاظت محیط زیست اجازه پرورش 

آن را در دیگر مناطق کشور نداده است.
وی میانگین مصرف ماهی در کشور در سال گذشته 
را 10 کیلو و 600 گرم اعالم کرد و گفت: این در حالی 
است که این میزان در مدت مشابه در خراسان رضوی 
6 کیلو و 200 گرم است. همچنین میانگین مصرف 
ماهی بین مردم جهان نیز 20 کیلو و 200 گرم است که 

برای رسیدن به این میزان فاصله بسیار داریم.
مزایای  از  مردم  کردن  آگاه  کرد:  بیان  مهدی زاده 

مصرف ماهی،  افزایش گونه های مختلف آن، فرآوری 
کردن ماهی به انواع متفاوت و قابل دسترسی آسان تر 
برای مردم و به طور کلی افزایش تنوع فراوان محصول 
راستای  در  می توانیم  که  است  اقداماتی  جمله  از 
ارتقای مصرف به کار ببریم تا بتوانیم استان را حداقل 

به میانگین کشوری نزدیک تر کنیم.
وی با تاکید براینکه ترویج مصرف شیالت تضمین 
کننده سالمت جامعه است، افزود: همچنین سوق 
جلوگیری  عوامل  از  ماهی  مصرف  به  جامعه  دادن 
عروق  و  قلب  بیماری های  به خصوص  بیماری ها  از 

است.
کشاورزی  جهاد  آب��زی��ان  و  شیالت  ام��ور  مدیر 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشهد و بجستان به 
ترتیب پرمصرف ترین و کم مصرف ترین شهر خراسان 
رضوی در حوزه استفاده از ماهی هستند، اظهار کرد: 
هم اکنون نیز سبزوار با تولید 3 هزار و ۳۳ تن و در 
حدود 34 درصد سهم، بیشترین میزان تولید شیالت 

در این استان را دارد.
محصوالت  فرآوری  در  ایران  غذایی  صنایع 

دریایی ضعف دارد
یک متخصص تغذیه در تشریح علت پایین بودن 
سرانه مصرف ماهی گفت: علت های مختلفی در برابر 
بی توجهی به مصرف ماهی و آبزیان با توجه به اینکه 
در جهان آن ها را به عنوان یک منبع مهم پروتئینی 
عادات  در  متاسفانه  دارد.  وج��ود  اند  نموده  ذکر 
فرهنگی ایرانیان مصرف ماهی جایگاه خوبی ندارد 
و همچنین قیمت ماهی نیز نسبت به سایر گوشت ها 

نسبتا باالست. 
علی مکاری افزود: پایین بودن اطالعات مردم از 
فواید مصرف ماهی و ارزش غذایی آن، ضعف صنایع 
عدم  دریایی،  محصوالت  فرآوری  در  ایران  غذایی 
و دولت در  و فرهنگ سازی رسانه ها  اطالع رسانی 
رابطه با فواید مصرف ماهی، از دیگر عوامل مختلف 

تاثیر گذار بر عدم مصرف ماهی و سایر آبزیان است.
کم  تبعات  س��وال  به  پاسخ  در  تغذیه  متخصص 
بودن سرانه مصرف ماهی اظهار کرد: افزایش زمینه 
بروز بیماری فشار خون، افزایش چربی و کلسترول 
از جمله  بد خون وشیوع بیماری های قلبی-عروقی 

بیماری هایی است که در معرض وقوع خواهد بود.
ترویج مصرف ماهی به عنوان غذای سالم

وی به بیان تفاوت بارز در بین ماهی های خارجی و 
ایرانی پرداخت و گفت: بطور کلی ماهی های آب های 
ایران)دریای خزر و خلیج فارس( دارای میزان فلزات 
سنگین و مضر بیشتری مثل سرب هستند،  در حالی 
چشم  به  کمتر  خارجی  ماهی های  در  امر  این  که 
می خورد و بیشترین ارزش غذایی در بین ماهی های 
به ماهی های آب های  ایران مربوط  بازار  موجود در 
سرد مثل سالمون است که دارای بیشترین امگا 3 و 

کمترین فلزات سنگین است.
مکاری در پایان تاکید کرد: با تمام این ویژگی های 
دنبال  به  باید  در حال حاضر مسئوالن  ما  فرهنگی 
ترویج مصرف ماهی به عنوان غذای سالم در میان 
مردم باشند، که به این شکل از هزینه های درمانی و 

بهداشتی جلوگیری کنند.

نماینده مشهد در مجلس:

معضالت اجتماعی، ریشه در اقتصاد 
دارند

 ۲۲ افزایش  از  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
تمامی  گفت:  و  کرد  انتقاد  پایتخت  در  طالق  درصدی 

معضالت و آسیب های اجتماعی ریشه در اقتصاد دارد.
رضا شیران خراسانی افزود: آسیب های اجتماعی معلول 
نه علت. در واقع طالق معلول علت هایی مانند  هستند 
تغییر سبک زندگی بوده و سبک زندگی مدرن باعث شده 
زوجین نتوانند توقعات همدیگر را فراهم کنند و در نتیجه 
این موضوع زمینه ساز دلخوری ها و ناسازگاری ها می شود.

و  فرهنگی  مسائل  با  طالق ها  از  عمده ای  بخش 
اجتماعی در ارتباط است

ش��ورای  مجلس  در  ک��الت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
اسالمی، با بیان اینکه بخش عمده ای از طالق ها با مسائل 
فرهنگی و اجتماعی در ارتباط است، گفت: شبکه ها و 
فضای مجازی به عاملی برای از هم پاشیدگی خانواده ها 
تبدیل شده و در واقع در حال حاضر به دلیل این مسائل 
با گسترش طالق عاطفی در کشور روبرو هستیم که این 
زنگ خطری جدی بوده و باید نحوه صحیح استفاده از 
زمینه  این  در  و  شده  داده  آموزش  مردم  به  تکنولوژی 
رسانه ها فعال شوند. وی با بیان اینکه تمامی معضالت و 
آسیب های اجتماعی ریشه در اقتصاد دارد، تصریح کرد: 
به طور قطع تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور رفع نشده 
و با برنامه ریزی مناسب و منسجم در جهت کارآفرینی و 
جهت  در  نمی توان  نگیرد  صورت  موثری  اقدام  اشتغال 
مدیریت و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طالق در 

کشور گام برداشت.
انتقاد از بی توجهی نسبت به اجرای قانون تسهیل 

ازدواج
توجهی  بی  از  ده��م،  مجلس  در  م��ردم  نماینده  این 
نسبت به اجرای قانون تسهیل ازدواج انتقاد کرد و گفت: 
در صندوق این قانون انحراف ایجاد شده به گونه ای که 
صندوقی که باید خدمات دهی به قانون می داد کاربرد آن 
تغییر و به صندوق اشتغال با عنوان صندوق کارآفرینی 

امید تغییر جهت داده است. 
تالش برای احیای صندوق تسهیل ازدواج جوانان 

وی با بیان اینکه در تالش برای احیای صندوق تسهیل 
از  صندوق  این  کرد:  تصریح  هستیم،  جوانان  ازدواج 
واقع  در  شود؛  احیا  مجدد  باید  و  شده  دور  خود  اهداف 
تالش زیادی کردیم که در بودجه سال 96 بتوان ردیفی 

را برای احیای این صندوق ایجاد کنیم که موفق نشدیم.

تولیت آستان قدس در دیدار با رییس مجلس پاکستان:

تهدید  را  منطقه  امنیت  افراطی گری 
می کند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید از اشاعه تفکرات 
و  شود  جلوگیری  اسالمی  جامعه  در  تکفیری  و  افراطی 
تهدید  را  منطقه  ملت های  امنیت  تفکرات  این  بدانیم 

می کند.
در  رئیسی  ابراهیم  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
والیت  تاالر  در  پاکستان  سنای  مجلس  رئیس  با  دیدار 
پاکستان  مردم  تاریخی  عالقه  افزود:  رضوی  مطهر  حرم 
زمینه های  از  یکی  بیت)ع(  اهل  و  اک��رم)ص(  پیامبر  به 

اشتراک دو ملت ایران و پاکستان است.
وی افزود: حضور خیل عظیم زائران پاکستانی در حرم 
امام رضا)ع( را حضوری گرامی و مغتنم می دانیم و از این 

حضور بسیار استقبال می کنیم.
در  باید  اینکه  بر  تأکید  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
جهت تسهیل شرایط تشرف  زائران پاکستانی، بهبود رفاه 
و امنیت آنها، همکاری های خود را افزایش دهیم، گفت: 
می توان با ارتقاء زیر ساخت های سفر در بخش هوایی و 
سایر  و  مشهد  به  را  پاکستانی  گردشگران  تعداد  زمینی، 

شهرهای ایران افزایش داد.
وی تصریح کرد: مردم مسلمان یمن، مظلوم هستند و 

وظیفه هر مسلمانی حمایت از مظلوم است.
امروز  کرد:  خاطرنشان  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
و  متنفرند  آمریکا  از  منطقه  مسلمان  ملت های  کلیه 
از مصادیق  یکی  پاکستان  در  آمریکا  نظامی  دخالت های 

دخالت این کشور در امور دیگر کشورهاست .
هرکشوری  سرنوشت  و  آینده  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
توسط مردم آن کشور باید تعیین شود، گفت: از مواضع 
نظامی  دخالت  از  جلوگیری  در  پاکستان  سنای  مجلس 

پاکستان در یمن قدردانی می کنیم.
حفظ  کرد:  تأکید  رئیسی  المسلمین  و  حجت االسالم 
امنیت منطقه مسئله ای بسیار مهم و حیاتی است و باید 
اسالمی  جامعه  در  تکفیری  و  افراطی  تفکرات  اشاعه  از 
ملت های  امنیت  تفکرات  این  بدانیم  و  شود  جلوگیری 

منطقه را تهدید می کند.
ایران و پاکستان مناسبات و روابط نزدیک  افزود:  وی 
این  اما  دارند،  یکدیگر  با  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
برای  زمینه  بیابد؛  بیشتری  توسعه  می تواند  همکاری ها 
با  گردشگر  تبادل  افزایش  و  گردشگری  صنعت  توسعه 

پاکستان کاماًل فراهم است.

شنای تیالپیا در شایعات
این ماهی با تغذیه از فاضالب یا هر ماده  آلوده ای رشد نمی کند
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فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: خبرنگاران در کنار رزمندگان در دوران دفاع مقدس نقش بسیار 
مهمی ایفا کرده و توانستند زوایای مختلف این جنگ تحمیلی را به تصویر بکشند.

امیر سرتیپ دوم رضا آذریان روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار افزود: یکی از رویکردهای بسیار مهمی که توسط اهالی رسانه دنبال 
می شود آگاهی بخشی به مردم است و در این زمینه توفیقات بسیار زیادی در سالهای اخیر به دست آمده است.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در معرفی دستاوردهای نظام اسالمی به مردم، ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی را از دیگر وظایف اصحاب رسانه 

دانست و گفت: اطالع رسانی به موقع و فراهم کردن فضایی شفاف در حوزه های مختلف از دیگر رویکردهایی است که باید به صورت ویژه در رسانه ها 
دنبال شود. فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی با قدردانی از مدیران و خبرنگاران رسانه ای خراسان رضوی، تصریح 
کرد: خبرنگاران در این منطقه ارتباط بسیار گسترده ای با این قرارگاه دارند و بر این اساس خود را موظف به قدردانی از آنان می دانیم. امیر آذریان به 
آمادگی باالی یکان های ارتش در منطقه شمال شرق کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل عملیات روانی که توسط کشورهای بیگانه از آن سوی مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد ما نیز در مباحث دفاعی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم. وی با اشاره به اینکه قدرت نظامی ایران در 
رزمایش های مختلف به نمایش گذاشته شده است، اظهار کرد: تحرکات دشمن در مرزها به صورت دقیق رصد می شود و در این زمینه جای هیچ گونه 
نگرانی وجود ندارد. فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه قدرت بازدارندگی نظام جمهوری اسالمی بر هیچ کشوری پوشیده 
نیست، اظهار کرد: ارتش همچون گذشته در مسیر والیت حرکت می کند و تالش دارد منویات فرمانده معظم کل قوا را به صورت دقیق اجرایی کند.

فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش:

خبرنگاران همدوش رزمندگان در دفاع مقدس ایفای نقش کردند

آستان دل هامجلس بان
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان 
رضوی گفت: نوسانات قیمت در میوه ها و تره بار 
تازه مخصوصا محصوالتی که امکان ذخیره سازی 
آن ها وجود ندارد امری معمول است که چاره کار 
نیز واردات نخواهد بود چرا که با واردات محصول 

تولید داخلی ضربه خواهد خورد.
مناسبت  به  که  نشستی  در  مزروعی  مجتبی 
سازمان  این  همایش های  سالن  در  خبرنگار  روز 
گوشت  قیمت  وضعیت  خصوص  در  شد  برگزار 
سفید و قرمز در استان افزود: قیمت گوشت مرغ 
کیلویی  قیمت  تا  و  است  متعادل  حاضر  حال  در 
که  است  مناسب  مرغ  گوشت  برای  تومان   7500
این  از  کمتر  مرغ  گوشت  قیمت  حاضر  حال  در 
رقم است؛ در بحث گوشت قرمز نیز چندین سال 
غیراقتصادی  سبک  دام  فعالیت  که  است  متوالی 
طیور  جمعیت  کنترل  یا  و  افزایش  است؛  بوده 
امکان  راحت تر  سنگین  و  سبک  دام  به  نسبت 
کار  دام  جمعیت  مدیریت  بحث  اما  است  پذیر 

بسیار سختی است.
استان  ک��ش��اورزی  ج��ه��اد  س��ازم��ان  ری��ی��س 
میانگین  شرایط  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
طرح های  اگر  و  دارد  بره  یک  میش  هر  سال  هر 
سه  سال  دو  هر  در  میش  یک  شود  اجرا  خاصی 
بره می آورد و باید توجه کرد که هر میش همواره 

باردار نمی شود.
 94 تا   86 سال  از  که  موضوع  این  بیان  با  وی 
اقتصادی  صرفه  آن که  دلیل  به  ما  دامی  جمعیت 
روبه رو  کاهش  با  و  کرد  پیدا  نزولی  سیر  نداشت، 
به این که قیمت دام در  با توجه  شد، ادامه داد: 
بازه ای خوب شد، دام گوشتی و مولد توسط خود 
از سه  بازار عرضه شد و سازمان  به  صاحبان دام 
جمعیت  کاهش  بحث  به  راجع  بارها  قبل  سال 

دامی تذکر داده است.
کم  جز  دلیلی  هیچ  گوشت  گرانی  اف��زود:  وی 
است  این  راه حل  و  ندارد  زنده  دام  عرضه  شدن 
که در کوتاه مدت این مشکل را با واردات گوشت 
نیز  گ��رم  گوشت  واردات  که  کنیم  جبران  گ��رم 
در  اما  دارد  را  خود  سختی های  و  حساسیت ها 

حال انجام است.
مولد  دام  به  ویژه   اهمیت  به  اشاره  با  مزروعی 
ادامه داد: امسال یکی از حساسیت های ما بحث 
تمرکز بر دام مولد است؛ 13.4 درصد دام سبک 
کشور مربوط به استان خراسان رضوی است و ما 
و  کشور  سطح  در  قرمز  گوشت  تولید کننده  اولین 
کشور  استان های  از  خیلی  گوشت  تامین کننده 
اقتصادی  بحث  در  ویژه ای  دام جایگاه  و  هستیم 

استان ما دارد.
مناسب  تسهیالت  کردیم  تالش  اف��زود:  وی 
برای این مهم را دستور کار قرار دهیم؛ همچنین 
بحث اصالح نژاد دام  های استان نیز در دستور کار 

سازمان قرار دارد.

با اشاره به افزایش قیمت های برخی  مزروعی 
قیمت های  کرد:  خاطرنشان  پیاز  مانند  اقالم 
شکسته  داخلی  تولیدات  تزریق  محض  به  کاذب 
تره بار  و  میوه ها  در  قیمت  نوسانات  شد؛  خواهد 
تازه مخصوصا محصوالتی که امکان ذخیره سازی 
آن ها وجود ندارد امری معمول است که چاره کار 
نیز واردات نخواهد بود چرا که با واردات محصول 
راه  بنابراین  خورد  خواهد  ضربه  داخلی  تولید 
حل برای بهبود وضعیت قیمت این است که نوع 

مصرف مدیریت شود.
امنیت سرمایه مهم ترین دغدغه سرمایه گزاران 

بخش کشاورزی
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مزروعی 
همانند  کشاورزی  بخش  که  موضوع  این  بیان 
مسیر  در  کشور  اقتصادی  بخش های  سایر 
و  روانی  امنیت  و  آرامش  نیازمند  و  بوده  توسعه 
شاهد  متمادی  سال های  گفت:  است  اقتصادی 
در  و  بوده ایم  کشاورزی  بخش  از  سرمایه  فرار 
ما  دامداران  و  کشاورزان  گذشته  سال های  طی 
درآمدها  خود،  پشتوانه  و  اقتصادی  امنیت  برای 
شهرها  در  را  خود  اموال  و  امالک  از  بخشی  یا  و 

سرمایه گذاری کرده اند.
افسارگسیخته،  تورم  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
نتوانست  کشاورزی  بخش  وغیره،  کاذب  مشاغل 
بعضی  و  کند  رقابت  ب��ادآورده  سودهای  این  با 
زیان ده  شرایط  در  کشاورزی  بخش  نیز  اوقات 

قرار گرفته است.
استان  ک��ش��اورزی  ج��ه��اد  س��ازم��ان  ری��ی��س 
سرمایه  ج��ذب  ب��رای  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان 
باید  آن،  توسعه  و  رشد  و  کشاورزی  بخش  در 
جذب  کنیم؛  ت��الش  سرمایه  ج��ذب  جهت  در 
باید در  و  و آرامش است  امنیت  سرمایه مستلزم 
کشاورزی برای جذب سرمایه بستری امن ایجاد 
کنیم و این امنیت در سایه تولید علمی، منطقی 
و ارتباط موثر با سایر کشورها و نیز برخورداری از 

یک بازرگانی پایدار میسر می شود.
از  یکی  جهت  همین  به  کرد:  تصریح  مزروعی 

مسایلی که باید مورد توجه باشد، امنیت سرمایه 
امنیت  این  که  زمانی  تا  است؛  تولید  و  گ��ذاری 
برقرار نشود، سرمایه به بخش کشاورزی نخواهد 
بخش  که  جایگاهی  به  توجه  با  ام��روز  و  آم��د 
اقتصاد  و  تولید  اشتغال،  در  استان  کشاورزی 

دارد، باید کمک شود تا این امنیت ایجاد شود.

خراسان  ک��ش��اورزی  جهاد  س��ازم��ان  رئیس 
جمعیت  درص��د   23.4 ک��رد:  ع��ن��وان  رض��وی 
حالی  در  است  فعال  کشاورزی  بخش  در  استان 
درصد   18.2 کشور  در  رق��م  ای��ن  میانگین  که 
نیز  استان  اقتصادی  افزوده  ارزش   15.4 است؛ 
میانگین  که  شود  می  تامین  بخش  این  توسط 
لحاظ  از  ما  بنابراین  و  است  درصد   9.2 کشور 
در  ک��ش��اورزی  بخش  به  اشتغال  و  اقتصادی 
استان اتکا ویژ ه ای داریم در حالی که بسیاری از 
شاخصه های توسعه کشاورزی در استان ما مانند 

ایجاد  ای،  گلخانه  کشت  توسعه  مکانیزاسیون، 
شاخصه های  میانگین  از  تولید  های  زنجیره 

توسعه کشور پایین تر است.
جامعه  بخواهیم  اگ��ر  ک��رد:  اضافه  م��زروع��ی 
برنامه های  باید  باشد،  داشته  مطمئن  اقتصادی 
جهت  همین  به  و  ش��ود  تدوین  تولیدگرایانه 
مدیریت  ام��روزه  که  وظایفی  ترین  مهم  از  یکی 
و  سرمایه  جذب  دارد،  عهده  بر  کشاورزی  بخش 
در  کشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه  افزایش 
جهت  در  باید  ما  هنر  است؛  آن  شئونات  تمام 
از  کشاورزی  بخش  عبور  ب��رای  سرمایه  جذب 
ها  سال  و  باشد  م��درن  حالت  به  سنتی  حالت 
این  از  خ��ارج  از  کشاورزی  بخش  سرمایه های 
از  درآمد  این  باید  امروز  ولی  شده  جذب  بخش 

خود بخش کشاورزی تامین شود.
سهم بخش کشاورزی از بودجه استان کمتر از 
یک سوم سهم اشتغالی است که ایجاد کرده است
خراسان  ک��ش��اورزی  جهاد  س��ازم��ان  رئیس 
رضوی گفت: باید نگاه مدیران عالی رتبه استان 
جلب  کشاورزی  بخش  در  سرمایه  جذب  برای 
بحث  این  در  شاخص ها  ترین  مهم  یکی  شود؛ 
کشاورزی  بخش  که سهم  است  جمعیت شاغلین 
23.4 درصد اشتغال است ولی سهم ما تنها 7.8 
سهم  حقیقت  در  است؛  استانی  بودجه  از  درصد 
یک  از  کمتر  استان  بودجه  از  کشاورزی  بخش 
است؛  کرده  ایجاد  که  است  اشتغالی  سهم  سوم 
می  اندازیم،  می  نگاهی  بودجه  آمار  به  وقتی 
بودجه  درصد   10 روستایی  شرب  آب  که  بینیم 
تملک دارایی استان را به صورت تکلیفی به خود 

اختصاص می دهد. 
بخش  در  گذاری  سرمایه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
پنجم  برنامه  در  ک��رد:  خاطرنشان  ک��ش��اورزی 
است؛  یافته  تخصیص  آب  به  بودجه  درصد   34
و  استان  مسئوالن  مسیر  این  در  باید  بنابراین 
نمایندگان مجلس گام بردارند تا میزان صادرات 
این  به  باید  یابد؛  افزایش  ها  بهره وری  رود،  باال 
بخش سرمایه تزریق شود و در واقع سهم بخش 
کشاورزی از بودجه استانی و ملی به اندازه نقشی 

که در اقتصاد استان دارد باید باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
بیان کرد: طی چند سال اخیر که در حوزه تامین 
نهاده ها و مکانیزاسیون کار کردیم، تحولی بزرگ 
در یک فاصله سه ساله ایجاد شد و در بسیاری از 
ایم؛ چند روز  مانند گندم خودکفا شده  تولیدات 
کشور  در  شکر  تولید  خودکفایی  جشن  نیز  پیش 
برگزار شد و همه این ها در حالی است که در روز 
 500 و  میلیون  یک  تنها  یازدهم  دولت  ابتدایی 

هزار تن تولید چغندر قند داشتیم. 
به  ت��وج��ه  ب��ا  ح��ال  ای��ن  ب��ا  داد:  ادام���ه  وی 
میزان  کشاورزی،  بخش  توسعه  شاخص های 
تولید چغندر قند در یک بازه زمانی سه ساله به 5 
میلیون و 700 هزار تن رسیده است و اگر سرمایه 
گذاری مناسب صورت گیرد، با وجود اینکه سطح 
زیر کشت ما کاهش داشته است اما شاهد تحولی 

بیش از پیش در این حوزه خواهیم بود.

شهردار تربت حیدریه خبر داد:

خالص بدهی شهرداری؛ 290میلیارد 
ریال!

به  شهرداری  این  گفت:  حیدریه  تربت  شهردار 
پیمانکاران،  اجتماعی،  تامین  دارای��ی،  ادارات 
بدهکار  ریال  میلیارد   360 خود  کارکنان  و  کارگران 
ریالی  میلیارد   170 مطالبات  به  توجه  با  که  است 
بدهی  میزان  دولتی،  دستگاه های  از  ش��ه��رداری 

شهرداری 290 میلیارد ریال است.
تجلیل  آیین  در  شب  شنبه  سه  شورابی  رمضانعلی 
بخش  از  ما  طلب  اف��زود:  شهر  این  خبرنگاران  از 
ریال  میلیارد   18 که  بود  ریال  میلیارد   756 دولتی 
در  نیز  بخشی  و  شده  دریافت  نقدی  صورت  به  آن 
توسط  دولت  اسالمی  مشارکت  قرضه  اوراق  قالب 

یا می شود. دستگاه های دولتی پرداخت شده 
وی میزان بودجه مصوب امسال شهرداری را 580 
میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای رفع مشکالت 
ادوار  به  مربوط  آن  از  اعظمی  بخش  که  شهرداری 
دولتی  دستگاه های  همکاری  به  نیاز  است،  گذشته 

بسیار ضروری است.
شورابی گفت: در مدت 26 ماهی که افتخار تصدی 
و  نیاز  اساس  بر  داشتم،  را  حیدریه  تربت  شهرداری 
را  خود  کار  نخست  اولویت  شهروندان،  درخواست 
به  کردم  متمرکز  کوچه ها  و  معابر  آسفالت  مرمت  بر 
قیر  با  آسفالت  مترمربع  هزار   800 تاکنون  که  طوری 

رایگان دولتی اجرا شده است.
مربوط  شهروندان  درخواست  دومین  افزود:  وی 
قرار  توسعه  طرح های  در  که  بود  آن ها  زمین های  به 
این  بر  که  می شد  مشخص  آن  تکلیف  باید  و  گرفته 
کمک  با  را  امالک  ممیزی  مطالعات  کار  ما  اساس 
معنا  ب��دان  این  و  دادی��م  انجام  شهرداری  مدیران 
شهرداری  برای  جدید  مالی  منابع  می توان  که  است 

نیز بود. تحصیل کرده و پاسخگوی شهروندان 
میزان  حیدریه  تربت  اس��الم��ی  ش��ورای  رئیس 
بانک  به  بدهکاری  احتساب  با  را،  شهرداری  بدهی 
عمده  گفت:  و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد   640 شهر 
درگیر  شهر  چهارم  شورای  طول  در  ما  مشکل  ترین 
آن  پایه  بر  که  بود  ای  برنامه  بدون  شدن در مصوبات 
گرفته  صورت  شهرداری  در  نیز  ای  پایه  بی  توافقات 

است.
با  اکنون  که  شده  آن  نتیجه  افزود:  سلیمانی  نادر 
ما  به  دست  به  سند  که  مواجهیم  شهروندانی  خیل 
برای  را  آنان  زمین  شهرداری  که  می کنند  مراجعه 
از  دفاع  در  نیز  ما  و  گرفته  خود  عمرانی  طرح های 

ناتوانیم. شهرداری  عملکرد 
راهبردی  برنامه  هیچ  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
بتازگی  البته  گفت:  نشده،  تدوین  شهرداری  برای 
برنامه پنج ساله برای  شهرداری اقدام به تدوین یک 
تربت  شهر  برای  ساله   10 برنامه  یک  و  شهرداری 

حیدریه کرده است.

تاریخی در مشهد  اثر  شناسایی 150 
برای ثبت در فهرست آثار ملی

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
شامل  مشهد  در  ارزشمند  تاریخی  اثر   150 گفت: 
مختلف  های  دوره  به  متعلق  تاریخی  خانه  و  ابنیه 
شناسایی  ملی  آثار  فهرست  در  ثبت  برای  تاریخی، 

شده اند.
برای  افزود: تالش  ایرنا، حسین اصغری  از  نقل  به 
آغاز  ملی  فهرست  در  آثار  این  ثبت  و  پرونده  تکمیل 
تاریخی  اثر   10 اکنون  هم  نخست  گام  در  و  شده 
تکمیل  با  مشهد  در  ع��اب��دزاده  مرحوم  به  مربوط 
قرار  آثار ملی  ثبت در فهرست  نوبت  ثبتی در  پرونده 

دارند.
و  تاریخی  شده  شناسایی  آثار  همه  داد:  ادامه  وی 
نیز آثار ثبت ملی دارای ارزش حفاظت هستند و در 
البته  ایم.  گرفته  بکار  را  خود  تالش  تمام  زمینه  این 
حضور و مشارکت مردم و انجمنهای دوستدار میراث 
میراث  حفاظت  یگان  توانمند  بازوی  نیز  فرهنگی 

فرهنگی محسوب می شود.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
کالنشهر  در  توسعه  طرحهای  اجرای  گفت:  همچنین 
را  کالنشهر  این  تاریخی  بافت  از  زیادی  بخش  مشهد 

تخریب کرده است.
ویژه  طرح  شدن  نهایی  و  تکمیل  با  اف��زود:  وی 
قوت  تاریخی  آثار  حراست  تاریخی  بافتهای  حفاظت 

و رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد.

خبر

استانداری خراسان، پیشران اقتصاد استان

مطروحه  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی  همواره 
این  بوده است.  اقتصاد  جامعه،  مختلف  الیه های  در 
زندگی  در  می توان  که  است  ملموس  آنقدر  موضوع 
شخصی  که  است  بعید  و  کرد  مشاهده  مردم  روزمره 
شرایط  درب��اره  اظهارنظر  ب��دون  را  روزش  که  باشد 
هر  که  است  کلی  تعریفی  اقتصاد  بگذراند.  اقتصادی 
این  به  و  می نگرد  آن  به  متفاوت  زاوی��ه ای  از  قشری 
شده است.  تقسیم  متفاوت  شاخه های  به  واسطه 
سرمایه گذاری،  صادرات،  و  واردات  تولید،  اشتغال، 
دست،  این  از  مسائلی  و  کاال  قاچاق  سپرده گذاری، 
را  جامعه  افراد  تمام  تقریبا  مباحث  سایر  از  بیشتر 
می شود.  پرداخته  آن  به  روزانه  و  است  کرده  درگیر 
مطمئن  و  قدرتمند  ن��ه چ��ن��دان  زی��رس��اخ��ت ه��ای 
اقتصادی و گیاهان هرزی که در این بستر سبز کرده اند 
بی اعتمادی  باعث  مختلف  کالهبرداری های  با  و 
ناامیدی  و  اقتصاد  چرخه  در  فعال  حضور  به  جامعه 
به  مردم  ضعیف  اقبال  باعث  شده است  عرصه  این  از 
مختلفی  مشکالت  طرفی،  از  شده است.  بخش  این 
که بر سر راه تولید و صادرات است و همچنین تعریف 
این  به  فرصت ها،  برخی  از  شده  ارائه  گنگ  و  ضعیف 
شرایط دامن زده است. مشهد بعنوان دومین کالنشهر 
اما  وسیع  بستری  ای��ران،  شهر  رفت وآمدترین  پر  و 
گذشته  آن  از  اس��ت.  اقتصادی  رش��د  ب��رای  مبهم 
از  بهره مندی  علی رغم  خود  رضوی  خراسان  استان 
شهرک های صنعتی بزرگ با برندهایی مطرح در سطح 
ملی، زخم های کهنه ای بر چهره دارد که در سال های 
اخیر تالش شده است تا با تدابیر اندیشیده شده بهبود 

یابد.
فعاالن  و  استان  ک��ارآم��د  م��دی��ران  میان  ای��ن  در 
اقتصادی  معضالت  حل  بر  سعی  دلسوز  اقتصادی 
شده اند.  موفق  راه  این  در  نیز  زیادی  حد  تا  و  داشته 
ترافیک  و  داخلی  توجه  قابل  سرمایه های  ج��ذب 
استان  این  در  حضور  برای  خارجی  سرمایه گذاران 
بخصوص  اقتصادی  مدیران  درخشان  عملکرد  نشانه 
توسعه  و  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاونت  ح��وزه 
شبانه روزی  بطور  که  است  خراسان  استانداری  منابع 
و  اقتصاد  مسیر  کردن  هموار  برای  را  خود  توان  تمام 

شتاب گرفتن چرخه تحول به کار بسته اند. 
از مسیرهایی که  بازگشایی بسیاری  با  این معاونت، 
هولدینگ های  و  سرمایه گذاران  روی  به  این  از  پیش 
پیش روی  را  جدیدی  افق  بود،  شده  بسته  اقتصادی 
برای  را  جدیدی  راه های  و  دادند  قرار  استان  اقتصاد 

ورود عالقه مندان به این عرصه فراهم کردند.
رضوی،  خراسان  استانداری  اقتصادی  مدیران 
از  نیز پشت سر گذاشته است که  چالش های زیادی را 
پدیده  پروژه  بنام  بزرگ  معضلی  به  می توان  آن  جمله 
ملی  موضوعی  به  آن  وسعت  بدلیل  که  کرد  اش��اره 
تبدیل شد و با ورود دولت، این قضیه شکلی جدید به 
بر دوش استانداری گذاشته  باری بزرگ  و  خود گرفت 

شد که بسالمت به مقصد تعیین شده رسید. 
اقتصادی  مدیران  بزرگ  دستاورد  تنها  این  البته 
بانک،  نمایشگاه  برگزاری  بی شک  نیست.  استانداری 
برای  آنهم  سرمایه گذاری  فرصت های  و  بیمه  بورس، 
اولین بار در استان خراسان رضوی که نتایج درخشان 
آن بعداز گذشت یکسال همچنان درحال ظهور و بروز 
عملکرد  کارنامه  توجه  خور  در  نقاط  از  یکی  است، 
در  نیز  دیگری  ارگان های  البته  که  است  معاونت  این 

شکل گیری آن تاثیرگذار بوده اند. 
این نمایشگاه  برپایی دومین دوره  حال، در آستانه 
و  ملی  سطح  در  نوین تر  شکلی  و  وسیع تر  ابعاد  با 
و  داخلی  شرکت  صدها  حضور  که  هستیم  بین المللی 
خارجی در این دوره، نوید اتفاقات بسیار امیدبخشی 

را برای بهبود وضعیت اقتصادی استان بهمراه دارد.
قطعا معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری 
و  فرصت ها  با  مردم  آشنایی  و  رضوی  خراسان  استان 
اوضاع مشّوش  این  در  آنهم  تهدیدهای سرمایه گذاری 
فرصتی  و  بزرگ  آزمونی  ورشکسته  مالی  موسسات 
در  دیگری  عطف  نقطه  می تواند  که  است  استثنایی 
فعالیت های حوزه اقتصادی استانداری خراسان باشد.
که  اس��ت  تذکر  و  توجه  قابل  نکته  ای��ن  پایان  در 
خود  سهم  به  باید  نیز  دیگر  سازمان های  و  ارگان ها 
در برپایی هرچه بهتر دومین نمایشگاه بانک، بورس، 
بیمه و فرصت های سرمایه گذاری نقش موثر ایفا کنند 

و به این این اتفاق مبارک را باشکوه رقم بزنند.

یادداشت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی خبرداد:

با عرضه تولیدات داخلی قیمت های کاذب 
شکسته خواهد شد

یکی از مسایلی که باید مورد 
توجه باشد، امنیت سرمایه 

گذاری و تولید است؛ تا زمانی که 
این امنیت برقرار نشود، سرمایه 

به بخش کشاورزی نخواهد آمد 
و امروز با توجه به جایگاهی 

که بخش کشاورزی استان در 
اشتغال، تولید و اقتصاد دارد، 

باید کمک شود تا این امنیت 
ایجاد شود

بازدید مدیران استانی از روزنامه اتفاقیه
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 محمد ضروری

موسیقی  چهره های  برخی   ورود  از  هفته  یک 
کارگاه های  برگزاری  و  مشهد  به  ایرانی  اصیل 
و  هنری  روی��دادی  گذشت.  مشهد  در  پژوهشی 
سراسر نکات فنی و کاربردی که از چشم های تیز 
عالقه مندان به موسیقی پوشیده نماند. در فرصت 
مناسبی که توانستم با برخی دست  اندرکاران این 
برگزاری  نحوه  از  باشم  داشته  گفت وگو  کارگاه ها 
صحبت  تأثیراتش  و  موسیقی  کارگاه های  این 
کردیم و آنچه می خوانید تحلیلی کوتاه و مختصر از 
برگزاری این رویدادهای فرهنگی در مشهد است.

لحظه های ناب هنر!
سه  تکنیک  صاحب  نوازنده  بابایی  بهداد  استاد 
کمانچه  توانای  نوازنده  کامکار  اردشیر  استاد  تار، 
به همراه استاد حمید رضا نوربخش از چهره هایی 
برای  را  دیگر  بهاری  تا  آمدند  مشهد  به  که  بودند 
رقم  شهرمان  موسیقی  دوس��ت��داران  و  اهالی 
بزنند. انجمن موسیقی خراسان ماه هاست که در 
مذاکراتی که با این هنرمندان پی گیر برگزاری این 
انجمن  نماینده  ساالری  مهدی  و  شده  کارگاه ها 
این زحمات را متقبل شد تا در روز دوازدهم مرداد 

ماه شاهد اتفاق خوشایند باشیم.
سعی می کنم تصویرهایی از آن روز را به خاطر 
و  بابایی  بهداد  استاد  تکنیکی  نوازندگی  آورم، 
و  مات  را  همه  تار  سه  سیم-های  بر  انگشتانش 
تار  کامکار  استاد  آرشه  و  ساخته  خویش  مبهوت 
می سازد.  همراه  خود  با  را  شنونده  جان  پود  و 
همگان به وضوح درس های روز قبل را در اجرایی 
شدن  بدل  و  رد  و  می کنند  مرور  استاد  تکنیکی 
نگاه-های نوازندگان در یک خط ردیفی موسیقی 
با  با نگاهی نو و آواز استاد نوربخش  اصیل ایرانی 
همراهی تنبک هنرمند جوان قاضی عسگر دنبال 
اجرا  حین  در  ب��ود.  داده  عجیبی  ه��وای  و  حال 
زانوی  بر  انگشتانشان  با  که  دیدم  را  تماشاگرانی 
خویش ریتم  گرفته و نگاهشان  بر پنجه استاتید 
و اشکی بر گونه هایشان نشته است. برایم پرسشی 
چه  پژوهشی  کارگاه های  این  که  می شود  مطرح 
نقشی در ارتقای موسیقی دارند و به همین دلیل 

امروز به سراغ موضوع می روم.
با حامد طاهری ریس انجمن موسیقی گفت وگو 
کردم، او  می گوید: در این مسترکالس حدود صد 
اساتید  و  هنرجویان  و  هنرمندان  بیشتر  که  نفر 

کالس  مستر  که  کردند  شرکت  بودند،   موسیقی 
استاد بهداد بابایی از ساعت ده صبح تا دو بعد از 
آواز  وادی  در  نوربخش  استاد  و کالس  ادامه  ظهر 
ایرانی از ساعت سه تا هفت و کالس استاد اردشیر 
و  کمانچه نوازی  تکنیک های  بخش  کامکار  در 

گروه نوازی ادامه یافت .
رویدادی برای آموزش

از بهداد بابایی نگاهش را به مستر کالس ها جویا 
می شوم، او می گوید: اساسا مستر کالس و کارگاه 
چهار  تا  یک  بین  محدود  کالس هایی  برگزاری 
شده  شناخته  و  شاخص  اف��راد  توسط  که  جلسه 
می شود،  برگزار  جویان  دانش  و  هنرجویان  برای 
کالسها  ای��ن  موسیقی  در  که  ش��ود  می  اط��الق 

می تواند در شاخه های مختلف برگزار شود .
کشور  از  خارج  در  کالسها  این  موضوع  معموال 
موسیقی  کلیات  حول  موسیقی  دانشجویان  برای 
ایرانی و چیستی ردیف و جایگاه آن در موسیقی 
ایرانی و کیفیت ربع پرده در این موسیقی است و 
نیز در مورد ریتم های لنگ که در موسیقی فولک 
و موسیقی رایج در این روزگار کاربرد و توضیحاتی 
در  کالسها  ای��ن  ب��رگ��زاری  ول��ی  م��ی ش��ود.  داده 
همچون  محوریتی  و  موضوعات  با  معموال  ایران 
گوشه های  اساس  بر  نوازی  بداهه  و  آهنگسازی 
اساتید  نوازندگی  شیوه های  تحلیل  و  ردی��ف 
برجسته و بررسی تکنیک های پیچیده و تخصصی 
قطعات  آموزش  نیز  و  مختلف  سازهای  در  اساس 

دشوار و ریتم شناسی برگزار می شود.
استعدادهای ناشناخته در شهرستان ها

تعداد  آنجاییکه  از  می دهد:  ادام��ه  بابایی 
باید  مدرس  است،  محدود  دوره  یک  در  جلسات 

به مطالب و نکات کاربردی و روشنگر اشاره کرده 
هنرجویان  به  مختصر  و  موجز  قالبی  در  را  آن  و 
دست  ای��ن  از  کالس هایی  معموال  کند،  ارائ��ه 
و  سازنده  موسیقی  هنرجویان  ب��رای  می تواند 
در  را  جدیدی  افق های  و  باشد  راه گشا  و  مغتنم 
پیش نگاهشان ترسیم و گسترده کند. از آنجایی 
حوزه های  در  هنرمندم  همکاران  و  بنده  که 
هنرمندان  ت��وان��ای��ی  و  اس��ت��ع��داد  ب��ه  مختلف 
امکانات  در  کاستی ها  از  و  واق��ف  شهرستانی 
تمام  با  بوده  آگاه  شهرستان ها  برخی  آموزشی 
برای  همواره  کاری  درگیری های  و  گرفتاری ها 
شهرستانها  در  دست  این  از  کالسهایی  برگزاری 

پیش قدم بوده و خواهیم بود.
نقد و آسیب شناسی کارگاه ها

رامین میالنی نوازنده و سرپرست گروه موسیقی 
دسترسی  گفت:  برنامه ها  این  باره  در  دلشدگان 
برجسته  اساتید  از  خیلی  به  مشهدی  هنرجویان 
کشور محدود است و این خیلی خوب است که در 
میان  ارتباطی  پژوهشی  کارگاه های  چنین  قالب 
هنرمندان  و  هنرجویان  و  کشور  برجسته  اساتید 
باید  اجراها  ای��ن  البته  ش��ود.  برقرار  مشهدی 
برنامه دار و مداوم تر باشد تا اثرگذاری بیشتری هم 

داشته باشد.
مطلبی که به یک هنرجوی دو ماه دانش آموخته 
کمی  دارد  تجربه  سال ها  که  کسی  با  می شود 
کارگاه های  ای��ن  اس��ت  بهتر  و  اس��ت  متفاوت 

پژوهشی به شکلی خیلی کارشناسانه سطح بندی 
چون  است  بهتر  هم  استاد  برای  اتفاقا  این  شود. 

می داند که چه چیزهایی را تدریس کند. 
که  برگزار شود  این شیوه  به  باید  مسترکالس ها 
را قبل  کار خودش  نام می کند  که ثبت  هنرمندی 
کار  و  کند  ارسال  استاد  برای  کالس  برگزاری  از 
تکنیک  و  درجه  باید  استاد  نباشد.  بداهه  کامال 
بداند  را  کالس  مستر  در  یافته  شرکت  هنرجویان 
فقدان  چون  بپردازد.  ارائه  به  آنها  به  توجه  با  و 
استاد  و  باعث سردرگمی هم می شود  ارتباط  این 
چه  و  کند  اش��اره  م��واردی  چه  به  باید  نمی داند 
کمک  وضع  این  دهد.  آم��وزش  را  تکنیک هایی 
بار  کلمه  معنای  به  آموزشی  کارگاه  تا  می کند 

آموزشی باالیی داشته باشد.
در نهایت اسم مستر کالس اشاره به چیزی ارشد 
می یابد  حضور  ارشد  دوره  در  کسی  وقتی  دارد. 
چکیده ای از بهترین فنون و مهارت ها را الزم دارد 
برای  هنرجویان  راهگشای  باید  مسترکالس ها  و 
پیشرفت باشد. کسی که در کالس مستر می شود 
تا  باشد  برخوردار  مناسبی  سطح  از  باید  قاعدتا 
بتواند درس های ارائه شده را بهتر درک کند و ادعا 

کند که می خواهد وارد کالس مستر استاد شود.

جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان تاتر مشهد در برنامه دیدار ماهانه انجمن 
پیشکسوتان خانه تاتر خراسان رضوی از هنرمندان،  به دیدار مهدی حسنی هنرمند 

ارزنده عرصه موسیقی تئاتر رفتند.

کاسه سه تار کوچک شده، 
ولی از بین نرفته است

در  که  می کرد  تعریف  موسیقی  آموزگاران  از  یکی 
موسیقی  کالس  برای  پیش  سال  پانزده   – ده  همین 
به طور  نفره تک تک  بودند در گروه سه  رفتن مجبور 
بگیرند.  درس  تا  بشوند  استاد  خانه  وارد  پنهانی 
تمایل  و  ول��ع  رفتن  ب��اال  م��ح��دودی��ت،  مزیت  ی��ک 
این  اس��ت.  موسیقی  دانستن  بیشتر  قدر  و  م��ردم 
ارزش  به  خانواده ها  از  بسیاری  مشهد  در  روزه��ا 
بسیار  موسیقی  آموختن  سن  برده اند.  پی  موسیقی 
به  را  خود  کودکان  مادرها  و  پدر  است.  آمده  پایین 
و  پنجاه  دهه  همان  می فرستند،  موسیقی  کالس 
می خوردند،  را  ساز  داشتن  حسرت  که  شصتی هایی 
گذاشت.  نخواهند  کودکانشان  دل  به  را  حسرت  این 
در  موسیقی  اهالی  مجازی  شبکه های  گسترش  با 
به  و  شده اند  جمع  همدیگر  کنار  تلگرامی  گروه های 
آثار  ویدیوهای  و  می پردازند  نظر  تبادل  و  همفکری 
نشر  شرکت  یک  اخیرا  می گذارد.  اشتراک  به  را  خود 
اشتراک  به  نت  اینتر  در  آنالین  را  کنسرت ها  آثار، 
برای تحصیل موسیقی  زمانی  که  افرادی  و  می گذارد 
بودند  اتریش و... سفر کرده   ، ارمنستان   ، تهران  به 

به مشهد هستند. بازگشتن  در حال 
اج��ازه  موسیقی  آث��ار  پارتیتور  وسطا  ق��رون  در 
خروج از کلیسا را نداشت. روزی موتسارت )در دوره 
کالسیسیسم( به  کلیسا می رود و یک ساعت موسیقی 
این  می نویسد.  را  آن  بیرون  در  و  می کند  حفظ  را 
وجود  مشهدی  هم  موسیقیدان-های  بین  در  روحیه 
دارد و شاید برای همین است که خطه از خاک کشور 
جامعه  به  کنون  تا  ممتازی  بسیار  هنری  چهره های 
یک  نه  شجریان  استاد  است.  داده  تحویل  موسیقی 
مردم  برای  قلبش  که  هنرمندی  بلکه  موسیقیدان 

برخاسته است.  از همین مشهد  می طپد 
و  موسیقی  به  عالقه مند  متمول  افراد  مشهد  در 
دارند،  دوم  ُپردرآمد  شغل  که  موسیقیدان هایی  یا 
یا  و  می کنند  حمایت  را  خصوصی  نیمه  اجراهای 
می کنند  دع��وت  موسیقیدان ها  از  منازلشان  در 
اجرای  که  کنسرتی  سالن های  از  آنها  ظرفیت  که 
طول  در  نیست.  می شود،  لغو  آنها  در  موسیقی 
سازها  فله ای  سوزاندن  نه  و  مغول  حمله  نه  تاریخ 
در  ببرد.  ازبین  را  موسیقی  نتوانسته  داعش  توسط 
و  باریک  اگر کوچه ها  )بر فرض محال(  بدترین حالت 
بیفتد  نفس  از  کمانچه  و  ساز  و  شوند  تاریک  خانه ها 
نیست.  زورخانه ها  در  »همایون«1  جلودار  را  کسی 
مقام »راست« و»صبا« و حتی دستگاه های ایرانی در 
کوچک  تار  سه  می کشد؛کاسه  نفس  معنویات  فضای 

شده ولی از بین نرفته است.
جنگ  و  آشوب  و  مهاجرت  عصر  با  وسطا  قرون  در 
در  ها  بچه  پسر  حال  این  با  و  بود  همراه  شکنجه  و 
می دیدند.  موسیقی  تعلیم  کلیسا  به  وابسته  مدارس 
بی  اما  نبودند  کلیسا  در  خوانی  آواز  به  مجاز  زنان 
می پرداختند.  موسیقی  اجرای  به  دیرها  در  تردید 
آنان  از  برخی  و  می دیدند  آواز  تعلیم  ها  راهبه 
موسیقی  آفرینش  به  خود  همسرایان  گ��روه  ب��رای 
جای  کلیسا،  حاکمیت  و  سیطره  با  پرداخته اند.  می 
قرون  از  متمادی  سده های  طی  که  نیست  شگفتی 

وسطا فقط موسیقی مذهبی تصنیف شده است.
ادامه  موسیقی  تنگناه ها  تنگناترین  در  تاریخ  در 
تغییر  حال  در  زمانه  است.  نرفته  بین  از  و  کرده  پیدا 
بادشدن  حال  در  بالن  این  و  است  اندازی  پوست  و 

است. 
ردیف  دستگاه  هفت  از  یکی  همایون  دستگاه   _1

ایرانی است. موسیقی اصیل 

یادداشت

    جواد لگزیان

»وقتی  گفتم:  زندگی ام  مرداِن  از  تن  چند  به  بعدها 
مادرم  می خواست  پدرم  می شدم،  دوازده ساله  داشتم 
را بکشد.« میل به گفتِن این جمله معنایش این بود که 
من خیلی عاشِق آن افراد بوده ام. همه شان با شنیدِن 
کرده ام،  اشتباه  که  می فهمیدم  می کردند.  سکوت  آن 
کنند.اولین بار  درک  را  اتفاق  آن  نمی توانستند  چون 
انجامش  امروز  تا  می نویسم.  را  صحنه  این  که  است 
دفتِر  در  می خواستم  اگ��ر  حتا  ب��ود.  ناممکن  برایم 
قرار  که  بود  گناهی  مثل  برایم  بنویسمش،  خاطراتم 
است مجازاتی به دنبال داشته باشد. شاید آن مجازات 
آن  از  بعد  چیزهای  نوشتن  ق��درِت  دیگر  که  بود  این 
اتفاق را نداشته باشم." در این اثر از آنی ارنو نویسنده 

فرانسوی دختری قتل مادرش را روایت می کند...
با ترجمه  بهاره مرادی را در  ارنو  »شرم« نوشته آنی 
شمارگان 500 نسخه و به قیمت 10000 تومان نشر نی 

منتشر کرده است.

تاریخ بازبینی و برگزاری جشنواره تئاتر 
استانی خراسان رضوی مشخص شد

تاریخ بازبینی و برگزاری بیست و هفتمین جشنواره 
هنرهای  انجمن  توسط  رضوی  خراسان  استانی  تئاتر 

نمایشی استان مشخص شد.
با  رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
جشنواره  هماهنگی  شورای  نشست  برگزاری  به  اشاره 
معاونت  دفتر  در  امروز  صبح  در  امسال  استانی  تئاتر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  هنری 
اغلب  درخواست  به  توجه  با  گفت:  رضوی،  خراسان 
استانی  تئاتر  جشنواره  در  کننده  شرکت  هنرمندان 
امسال، تالش کردیم وقت بیشتری برای تمرینات گروه 

ها اختصاص بدهیم.
هشتم  از  آثار  بازبینی  افزود:  اشکذری  جواد  سید 
شهریورماه از شهرستان های استان آغاز خواهد شد و 

14 شهریورماه در مشهد به پایان خواهد رسید.
نتایج  تاریخ 15 شهریورماه  کرد: در  وی خاطرنشان 
مرحله بازبینی و آثار راه یافته به جشنواره تئاتر استانی 

96 را اعالم خواهیم کرد.
در  تئاتراستانی  جشنواره  اینکه  ابیان  با  اشکذری 
تئاتر  این رویداد مهم  برگزار خواهد شد، گفت:  مشهد 
مجموعه  در  روز   4 مدت  به  شهریورماه   23 از  استان 
خواهد  اعالم  متعاقبا  که  دیگر  سالن  چند  و  تئاترشهر 
از  نمایشنامه   گفتنی است؛  86  برگزار می شود.  شد، 
حیدریه،  تربت  قوچان،  سبزوار،  مشهد،  شهرهای  
طرقبه، نیشابور، گناباد، خواف، بردسکن، درگز، کاشمر 
و فریمان به دبیرخانه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر 

استانی خراسان رضوی ارسال شده است.

کتاب

خبر

 سعید بابایی

یک زخم به تار، هزاران زخم در دل
بررسی مختصر کارگاه های پژوهشی موسیقی از نگاه اساتید و صاحبنظران به بهانه آخرین مسترکالس استاد بهداد بابایی در مشهد
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قاب فرهنگی داستانی از جنس بهداشت برای کودکان توسط به نشر منتشر شد
به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( برای نخستین بار مجموعه »باش باش، بهتر باش« را برای گروه 
سنی کودکان روانه بازار کرده است. کتاب »باش باش، بهتر باش« که در قالب دو جلد مجزا توسط »سرور 
کتبی« نوشته شده است، به بیان نکات و مسائل بهداشتی در قالب دو داستان به نام های »بزغاله ای به نام 
قند عسل« و »اردکی به نام قات قات« می پردازد. نویسنده در کتاب »بزغاله ای به نام قند عسل« داستان 
بزغاله ای را روایت می کند که قورباغه ای البه الی موهای او گیر می کند و قند عسل به دنبال راهی برای 
نجات قورباغه است. در کتاب »اردکی به نام قات قات« نیز داستان اردکی به همین نام برای مخاطب روایت 

می شود که می خواهد در دریا حمام کند اما اتفاقاتی برای او رخ می دهد که برای کودکان جذاب است.

»باش باش، بهتر باش« از سری کتاب های پروانه انتشارات آستان قدس رضوی است که در قالب 24 صفحه 
مصور رنگی به  چاپ رسیده است. به نشر این دو کتاب را در قطع وزیری و در تیراژی برابر 3000 نسخه منتشر 
کرده است؛ مخاطبان و عالقه مندان می توانند هر یک از جلدهای این مجموعه را به قیمت 60 هزار رالب تهیه 
کنند. عالقه مندان برای آگاهی از اخبار این انتشارات و مشاهده و تهیه سایر محصوالت انتشارات آستان قدس 
رضوی می توانند به نشانی اینترنتی www.behnashr.com یا فروشگاههای سطح شهر مشهد و نمایندگی های 
سراسر کشور مراجعه کنند؛ همچنین سامانه پیامکی به شماره 30003209 یا کانال اطالع رسانی به نشر از 

طریق تلگرام به آدرس @behnashr نیز از دیگر راه های برقراری ارتباط با این انتشارات است.
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تنها صرف  و پرورش سالیانه 102 میلیارد تومان  اینکه آموزش  با اعالم  و پرورش کاشمر  مدیر آموزش 
حقوق معلمان کاشمری می کند، گفت: اکنون 200 مدرسه، مرکز آموزشی و آموزشی در کاشمر فعالیت دارند 

که تعمیر و بازسازی وتجهیز این اماکن هزینه های بسیاری را در بر دارد.
ایرج سعادتمند روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران که در محل آموزش و پرورش برگزار شد، 
با بیان اینکه امسال بالغ برای یک میلیارد تومان برای دو مدرسه در نظر گرفته شده است، افزود: 27 هزار 

دانش آموز داریم که برآورد هزینه هر دانش آموز برای دولت دو میلیون تومان است.
وی با اشاره به اینکه هر چند هیچ مدرسه ای حق گرفتن پولی با اجبار ندارد، اما وقتی خود دانش آموزان 
می بینند سرانه ای که دولت واریز می کند فوق العاده پائین است، خودشان برای تامین بخشی از امکانات و 
تجهیزات کمک می کنند، ادامه داد: همه ساله از سوی انجمن اولیاء و مربیان و همکاران فرهنگی بالغ بر 

345 میلیون تومان کمک هایی داریم که برای دانش آموزان بی بضاعت و مریض و... هزینه می شود.

کمک 345 میلیون تومانی فرهنگیان برای دانش آموزان بی  بضاعت

جامعه
S O C I E T Y
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خبر ویژه

پ���رورش  ت��رب��ی��ت ب��دن��ی آم����وزش و  م��ع��اون 
اتفاقیه  روزنامه  دفتر  از  بازدید  در  خراسان رضوی 
شغلی  خبرنگاری  گفت:  خبرنگار  روز  مناسبت  به 
خبرنگار  زیرا  می شود  محسوب  ارزشمند  بسیار 
شما  اس��ت؛  جامعه  در  شنوا  گوش  و  بینا  چشم 
برقرار  ارتباط بین مردم و مسئوالن را  خبرنگاران 
را  مسئوالن  و  ما  عملکردهای  و  اقدام  و  می کنید 

مورد نقد وبررسی قرار می دهید. 
استان  پ��روش  و  ام��وزش  بدنی  تربیت  معاون 
کنندگان  وتهیه  فیلمبرداران  همانند  شما  افزود: 
که در پشت دوربین قرار دارند، دیده نمی شوید و 
بیشتر به فکر رفع و رجوع مشکالت مردم هستید و 

این قابل ستایش و تقدیر است. 
اجتماعی  کرد:آسیب های  بیان  پورجاهد  جواد 
که  همانطور  و  شده اند  تبدیل  جامعه  گفتمان  به 
امر  این  بر  گذشته  سال  از  رهبری  معظم  مقام 
این  ساماندهی  برای  که  اند  داشته  بسیاری  تاکید 
مقوله نیاز به اقدام ویژه و خارق العاده ای است که 
سازمان ها و وزارت خانه ها باید در این بخش وارد 
شوند. بر همین اساس دو جلسه در حضور ایشان 
برنامه ای در شورای اجتماعی  و  برگزار شده است 
در وزارت کشور با عنوان »تقسیم کار ملی« تدوین 
شده است که براساس آن 10 سازمان  و وزارت خانه  
طبق فرمایش رهبر معظم انقالب موظف شدند که 
آسیب های اجتماعی را رصد کنند. هر وزارت خانه 
مثال  بعنوان  دارد.  را  خود  خاص  مخاطبین  نیز 
دانش آموزان در وزارت آموزش وپرورش، کارگران 
در اداره کار و ورزشکاران در اداره ورزش و جوانان

کار  تقسیم  و  برنامه  این  کنار  در  کرد:  بیان  وی 
مراقبت  نظام  طرح  عنوان  با  دیگری  بخش  ملی 
و  آم���وزش  ب��ه  دان��ش آم��وزان)ن��م��اد(  اجتماعی 
و  که مجموع سازمان ها  واگذار شده است  پرورش 
وزارت  خانه ها مصمم به این امرهستند که بر طبق 
آسیب های  بتوانند  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 

برای  را  راهکارهایی  و  کنند  رصد  را  اجتماعی 
جلوگیری از این آسیب ها در جامعه مخاطب خود 

ایجاد کنند.
خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  ک��رد:  تصریح  وی 
رضوی  نیز در راستای اجرای طرح »نماد« تاکنون 
290 هزار دانش آموز را تحت پوشش این طرح قرار 
ششم  پایه های  دانش آموزان  همچنین  دادی��م. 
هفتم  پایه  دانش آموزان  اعتیاد،  حوزه  در  نهم  و 
مفاسد  درحوزه  را  پسران  هشتم  پایه  و  دختران 
شبانه  مدارس  در  دانش آموزان  تمامی  و  اخالقی 
 روزی در حوزه آسیب های ناشی از طالق آموزش 
داده شدند و طرح نماد در خصوص آن ها اجرا شد.
کارگاه ها  دان��ش آم��وزان  از  تعداد  ای��ن  ب��رای 
از  استفاده  با  ساعته   4 و   8 و  وی��ژه   دوره ه��ای  و 
همکاران مجرب )که شامل دبیران علوم اجتماعی 
تربیت  مربی های  و  سالمت  مراقبان  مشاوران،  و 

بدنی می شوند( برگزار شد. 
تعدادی محتوا نیز برای این دانش آموزان درنظر 

با  را  دانش آموزان  نهایت  در  که  شد  ابالغ  و  گرفته 
این آسیب ها آشنا کردیم و راهکارهایی هم توسط 

مدرسین ارائه شد.
طح »نماد« به صورت پایلوت در 6 استان کشور 
اداره  دو  که  شد  اج��را  رض��وی  خراسان  ازجمله 
آموزش و پرورش ناحیه و تبادکان متولی این امر 

در استان بودند. 
رون���د اج���رای ط��رح ب��ه ای��ن ص���ورت ب��ود که 
و  می شدند  شناسایی  ابتدا  در  دان��ش  آم��وزان 
می شد  نرم افزار  ثبت  آن ها  مشخصات  و  اطالعات 
و که پس ازآسیب شناسایی،  عالوه برارائه خدمات 
نیز  مددکاری  و  حمایتی  خدمات  م��ش��اوره ای،  
بهزیستی،   همانند  اجراکننده  سازمان های  توسط 
آن ها  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  انتظامی  نیروی 
نرم افزاری  ثبت  بخش  شد.  خواهد  داده  ارائ��ه 
مشخصات صورت گرفته و در سال تحصیلی جدید 
در  و  کشور  سراسر  در  طرح  این  که  است  مقرر 

مدارس بیشتر اجرا شود.

گفت:  نشست  این  در  متوسطه  آموزش  معاون 
انتشار  از  بعد  هرساله  مستحضرید  که  همانطور 
نتایج کنکورسراسری،  رتبه های تک رقمی کنکور 
نیز اعالم می شود. خراسان رضوی در سال جاری 

در اعالم نتایج رتبه تک  رقمی نداشت.
در  رقمی  تک  رتبه های  داشتن  اینکه  از  فارغ 
هر استان و بخشی می تواند از امیدها و انتظارات 
برای  مالکی  و  معیار  نمی تواند  اما  باشد،   جامعه 
کشور  یک  آموزشی  نظام  ارزشیابی  و  سنجش 
محسوب شود. ما درسند تحول بنیادین به دنبال 
تعلیم وتربیت تمام ساحتی هستیم و نمی خواهیم 
دانش آموز کنکوریزه بار آید و به دنبال نتیجه گرایی 

و نمره گرایی افراطی باشد.
رضا صابری توالئی تصریح کرد: خراسان رضوی 
نخست  رتبه  زیادی  بخش های  در  جاری  سال  در 
کشور را به دست آورده است. بعنوان نمونه در این 
خصوص می توان به کسب رتبه برترمسابقه علمی-
عملی فنی حرفه ای کشور، مسابقه علمی-کاربردی 
کشور، جشنواره  فرش  المپیاد  کشور،   دانش  کارو 
هنری  مهارت های  جشنواره  و  خوارزمی  نوجوان 
کشور اشاره کرد. به طور کلی در همین بازه زمانی 
مقام های  کسب  با  را  کشوری  رتبه   61 از  بیش 
دقیق  ص��ورت  به  که  داشته ایم  وس��وم  دوم  اول، 
درراستای ماموریت های اصلی آموزش و پرورش 
است بنابراین اگر بخواهیم موفقیت وعدم موفقیت 
نظام آموزشی یک جامعه را مورد بررسی و کنکاش 
مهمی  و  اصلی  شاخص های  به  باید  بدهیم،  قرار 
پرورش  و  آموزش  نظام  کار  ماهیت  به  مربوط  که 
می شود، توجه کنیم. کنکور سراسری یا رتبه تک 
نیست،  وپرورش  آموزش  اصلی  ماموریت  رقمی 
بلکه اصلی ترین نکته این حوزه تربیت انسان هایی 
مهارت هایی  و  قابلیت ها  توانمندی ها،  با  است 
نقش آفرین  مختلف  بخش های  در  جامعه  در  که 

باشند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

پلیس اجتماعی جایگاه خوبی 
در خراسان رضوی پیدا کرده است

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: خوشبختانه 
پلیس اجتماعی جایگاه خوبی در خراسان رضوی پیدا 

کرده است.
آخرین  در  گذشته  روز  امیری مقدم،  بهمن  سردار 
کرد:  عنوان  رسانه،  اصحاب  با  خود  خبری  نشست 
که  است  اهمیت  با  بسیار  اجتماعی  پلیس  موضوع 
خوشبختانه پلیس اجتماعی جایگاه خوبی در خراسان 
بعد  گزینه  انتظامی  پلیس  است؛  کرده  پیدا  رضوی 

ماست.
اجتماعی  پلیس  کارکردهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طی  خوشبختانه  ک��رد:  اظهار  می شود،  واق��ع  موثر 
مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  با  فعالیتم  سال های 
تفاهم نامه هایی داشته ایم که حاصل آن منفعت مردم 

بوده است.
امیری مقدم خاطرنشان کرد: در طول مدت فعالیتم 
به عنوان فرمانده انتظامی خراسان رضوی در خصوص 
فعالیت  کرده ایم  کارکنان  رفتار  و  صدر  سعه  ارتقا 
همچنین اقدامات مقتدرانه ای نیز توسط پلیس صورت 

گرفته است.
اینکه  بیان  با  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
کرده است،  پیدا  افزایش  افراد در کالنتری ها  مصالحه 
در  استان  آگاهی  و  پیشگیری  فتا،  پلیس  گفت: 
موضوعات  از  بسیاری  و  دارند  را  خوبی  جایگاه  کشور 
از  آن  خالقیت  شده  انجام  کشور  در  که  پیشگیری 

خراسان رضوی بوده است.
استان،  در  جاده ای  تلفات  کاهش  خصوص  در  وی 
سال  در  مورد،   791 تعداد   ،93 سال  طی  کرد:  اضافه 
94، حدود 779 مورد بوده که در سال 95 به 730 مورد 

کاهش یافته است.
امیری مقدم عنوان کرد: از ابتدای سال تا کنون بیش 
از 10 تن کشفیات موادمخدر داشته ایم، با وجود اینکه 
65 درصد جرائم سایبری افزایش یافته به همین میزان 

نیز کشف داشته ایم.
بیش  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
از 6 سال است که سابقه فعالیت در این پست را دارم، 
اما فقط یک نگرانی دارم آن هم اینکه توفیق خدمت به 
مجاوران و زائران امام رضا)ع( از من گرفته شده است.

این  از  پیش  که  کریمی  ق��ادر  س��ردار  گذشته،  روز 
عنوان  به  بود  پایتخت  انتظامی  فرمانده  جانشین 
شد  منصوب  رضوی  خراسان  جدید  انتظامی  فرمانده 
و  تودیع  رسمی  جلسه  نیز  آینده  هفته  دوشنبه  روز  و 

معارفه برگزار می شود.

مع��اون آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی دانش��گاه 
فردوسی مشهد اعالم کرد:

ظرفیت جذب 3 هزار نفر در 
دانشگاه فردوسی

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آم��وزش��ی  معاون 
برای   97-96 تحصیلی  سال  در  گفت:  مشهد  فردوسی 
و   1973 روزانه  درنوبت  تفکیک  به  دانشجو،  هزار  سه 
در نوبت شبانه 1027 نفر، ظرفیت جذب درنظر گرفته 

شده است.
دکتر حمیدرضا هاشمی از افزایش ظرفیت دانشگاه 
تحصیلی  سال  طی  کارشناسی  مقطع  در  فردوسی 
نوبت  در   95 سال  طی  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  جدید 
مجموع   در  و  نفر   432 شبانه  نوبت  در  و   2167 روزانه 
پذیرش  مشهد  فردوسی  دانشگاه  در   599 و  دوه��زار 

شدند. 
پلیمر،  مهندسی  رشته  سه  امسال  داد:  ادامه  وی 
نفت و مهندسی هوافضا به مقطع کارشناسی دانشگاه 

فردوسی مشهد اضافه شده است.
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آم��وزش��ی  معاون 
دانشگاه  این  برنامه های  به  اشاره  با  مشهد  فردوسی 
کرد:  خاطرنشان  آم��وزان  دانش  رشته  انتخاب  برای 
مهندسی  رشته های  با  آشنایی  آموزی  دانش  همایش 
ویژه دانش آموزان رشته ریاضی کنکور  96 ، 17 و 18 
مرداد ماه در این دانشگاه برگزار شد و 21 مرداد ماه نیز 
جلسه مشاوره با اساتید رشته های مختلف ویژه دانش 

آموزان با رتبه زیر ۵۰۰ برگزار می شود.

مدیر آموزش وپرورش کاشمر:

اجبار دانش آموزان به تهیه 
لباس فرم مدارس تخلف است 

به  اش��اره  با  کاشمر  آم��وزش وپ��رورش  مدیر 
سال  ب��رای  مدرسه  سرویس   680 ساماندهی 
آم��وزان  ن��ش  دا اجبار  گفت:  جدید  تحصیلی 
تخلف  مدارس  فرم  لباس  پوشیدن  و  تهیه  به 

. ست ا
خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  سعادتمند  ایرج 
شهرستان،گفت:  این  پرورش  و  آموزش  اداره  در  که 
پروژه مهر در حقیقت یک فرآیندی برای آماده سازی 
مناسب  فضای  کردن  فراهم  و  م��دارس  بهسازی  و 
یک  آغاز  برای  معلمان  و  آموزان  دانش  حضور  برای 

است. تحصیلی  سال 
مهر  پروژه  نخست  گام  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  مدیران  معلمان،  انتقاالت  و  نقل  انجام  شاهد 
 27 ثبت نام  کرد:  بیان  هستیم،  مدارس  معاونین 
تحصیلی،  مختلف  پایه های  در  دانش آموز  هزار 
فضای  بهسازی  و  بازسازی  و  مدارس  جانمایی 
لباس  و  م��دارس  سرویس  ساماندهی  مدرسه، 
برای  مهر  پ��روژه  الزامات  از  دان��ش آم��وزی  فرم 
تحصیلی  سال  آغاز  در  پرمهر  فضای  یک  ایجاد 

. ست ا
مدیر آموزش وپرورش کاشمر با اشاره به حضور 27 
مدارس  در  جدید  تحصیلی  سال  در  دانش آموز  هزار 
ساماندهی  راستای  در  شد:  یادآور  شهرستان،  این 
از سرویس های مدارس،  بهره مندی دانش آموزان  و 
 680 حدود  ساماندهی  جدید  تحصیلی  سال  برای 
تا  است  قرارگرفته  کار  دستور  در  مدرسه  سرویس 
نداشته  استرسی  و  دغدغه  زمینه  این  در  خانواده ها 

باشند.
دانش  ب��رای  فرم  لباس  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خانواده ها  دالیلی  به  بنا  اما  نیست،  الزامی  آموزان 
آموزان  دانش  که  می دهند  ترجیح  اولیاء  انجمن  و 
اجبار  افزود:  شوند،  حاضر  مدارس  در  فرم  بالباس 
کردن دانش آموزان خالف است اما در حال حاضر 
کاشمری،  آموزان  دانش  نفری  هزار   27 جمعیت  از 
لباس  فرم  درخواست  امروز  تا  نفر  هزار   11 تعداد 

داشتند. مدرسه 
عدالت  راس��ت��ای  در  ای��ن  ب��اب��ی��ان  سعادتمند 
اجتماعی، بسیاری از پروژه ها را از مدارس روستایی 
آغاز کردیم، متذکر شد: در این راستا تعدادی پروژه 
نمازخانه  و  کتابخانه  کالس،  ساخت  قبیل  از  عمرانی 
جردوی  فروتقه،  رزق آب��اد،  روستاهای  مدارس  در 
رسیده  پایان  به  نیز  آنها  از  تعدادی  و  آغاز  مغان  و 

است.
بیشترین  آموزش  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سوابق  دارای  که  آموزشی  دبیران  و  معلم  بهترین  و 
گفت:  شدند،  سازمان دهی  روستاها  در  هستند،  باال 
از  جلوگیری  ب��رای  مالی  کمک  میزان  بیشترین 
به  نسبی  رفاه  ایجاد  و  آموزان  دانش  تحصیل  ترک 

است. اختصاص یافته  روستاها 
اینکه  بابیان  کاشمر  پ��رورش  و  آم��وزش   مدیر   
حقوق  ص��رف  تنها  تومان  میلیارد   102 ساالنه 
برای  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  می شود،  معلمان 
که  آموزشی  مجتمع  و  آزمایشگاه  مدرسه،   200
پرداخت  ب��رای  هستند،  آم��وزان  دان��ش  پذیرای 
نیازمند  آن  تجهیز  و  بازسازی  تعمیر،  هزینه های 

هستیم. اعتبار 
از  تقدیر  و  خبرنگار  روز  تبریک  با  ادام��ه  در  وی 
به عنوان  خبرنگاران  از  قشر،  این  زحمات  و  تالش ها 
و  قلم  نگاه،  با  که  اف��رادی  و  جامعه  بیدار  چشمان 
می کنند  ماندگار  را  فانی  و  گذرا  لحظات  گفتارشان 
جریان  حقیقت  در  خبرنگاران  داد:  ادامه  و  کرد  یاد 
در  را  پلیدی  تباهی،  فساد،  که  هستند  سازانی 
به  اثربخش  و  شفاف  زالل،  جریانی  و  افشا  جامعه 

وجود می آورند.
شد:  ی��ادآور  خبرنگاران  به  خطاب  سعادتمند 
با  گذشته  همچون  ح��وزه  ای��ن  فعاالن  ام��ی��دوارم 
که  را  آنچه  هر  بودن  صادق  و  بودن  مسئولیت پذیر 
دارید  آن  به درستی  ایمان  و  می شنوید  می بینید، 
معتقدیم  چراکه  کنید،  اقدام  آن  انتشار  به  نسبت 
گاها  مثبت،  س��ازی  جریان  کنار  در  خبرنگاران 
با  تنها  و  باشند  داشته  نیز  منفی  تأثیر  می توانند 
کثیفی ها  و  پلشتی ها  کردن  بزرگ  و  کردن  منتشر 

جامعه را سیاه جلوه  دهند.
اینکه گفتن،  بابیان  مدیر آموزش  و پرورش کاشمر 
صالح  و  به صرفه  واقعیت ها  همه  انتشار  و  نوشتن 
خوبی ها  مروج  همواره  باید  گفت:  نیست،  جامعه 
و  زاللی  سبب  بدی ها  بیان  درعین حالی  و  باشیم 
مانند  هیچ کس  بنابراین،  می شود،  جامعه  شفافی 
قداست  که  قلم  بنام  اسلحه ای  خبرنگار  و  معلم 
سالح  این  با  امیدوارم  ندارد،  را  دارد  وجود  آن  در 
کنید  بیدار  و  بزنید  تلنگر  را  جامعه  وج��دان ه��ای 
و  ببرید  زالل��ی  و  ن��ور  سمت وسوی  به  را  جامعه  و 

باشید. خوبی ها  تصویرگر 

در بازدید جمعی از مسئولین آموزش و پرورش خراسان از دفتر روزنامه اتفاقیه مطرح شد؛

خبرنگاران چشمان بینای جامعه

سارق حرفه ای در نیشابور 
به دام افتاد

نیشابور  شهرستان  آگاهی  پلیس  تالش  با 
فقره   6 به  و  دستگیر  منازل  ای  حرفه  س��ارق 

سرقت از منازل اعتراف کرد 
فرمانده  مختاری،  بیات  حسین  سرهنگ   
انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی گزارش 
بهورز  خیابان  محدوده  در  منزل  سرقت  فقره   2
شهر نیشابور تیمی از پلیس آگاهی برای بررسی 

موضوع وارد عمل شد.
سرقت  با  مبارزه  دایره  ماموران  اف��زود:  وی 
های  محل  دقیق  بررسی  از  پس  آگاهی  پلیس 
بجامانده  ه��ای  سرنخ  از  استفاده  با  سرقت 
دار  سابقه  فردی  به  و  آغاز  را  خود  تحقیقات 

مظنون شدند.
تیم  ک��رد:  عنوان  مختاری  بیات  سرهنگ 
ادله  آوری  از جمع  پرونده پس  کننده  رسیدگی 
قضائی  هماهنگی  با  را  متهم  کافی  مستندات  و 
لوازم  از  تعدادی  مخفیگاهش  از  و  دستگیر 

سرقتی را کشف کردند .
بیان  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
داشت: متهم 38 ساله که داری سابقه و اعتیاد 
و  ادله  با  مواجهه  در  دارد  مخدر  مواد  به  شدید 
خیابان  در  منزل  سرقت  فقره   6 به  مستندات 
فیروزه  و  شهریور   17، امیرکبیر  بهورز،  های 
برای  از تشکیل پرونده  اعتراف کرد. متهم پس 

سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

هشدار درباره وقت گذرانی 
کودکان در شبکه های اجتماعی 

درباره  کودکان  امور  در  مسئول  مقام  یک   -
وقت گذرانی بیش از اندازه کودکان در شبکه های 
خواسته  والدین  از  و  داده  هشدار  اجتماعی 

جلوی این روند را بگیرند. 
وی  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

از شبکه های اجتماعی به دلیل ترغیب کودکان 
به صرف وقت بیشتر انتقاد کرده و گفته والدین 
با  باید  تابستان  تعطیالت  ایام  در  خصوص  به 
از  کودکان  حد  از  بیش  استفاده  جلوی  جدیت 

شبکه های اجتماعی را بگیرند. 
می گوید:  کودکان  امور  در  مسئول  مقام  این 
والدین درباره  تمام  تابستان  تعطیالت  ایام  "در 

مطالب  کودکانشان  که  می کنند  صحبت  این 
نبات  و  نقل  مانند  را  اجتماعی  شبکه های 

می بینند." 
این  صرف  اینترنت  در  کودکان  که  را  زمانی 
می  فود  فست  غذاهای  مانند  می کنند  مطالب 
ماند که هیچ پدر و مادری دوست ندارد فرزندش 
 2016 س��ال  ب��خ��ورد.  ف��ود  فست  حد  از  بیش 
اینترنت  بود  کرده  اعالم  رسانه ها  بر  ناظر  نهاد 
محبوب ترین  عنوان  به  تلویزیون  از  سبقت  با 
فراغت  اوقات  که کودکان  رسانه ای معرفی شده 

خود را در آن می گذرانند.
بر این اساس کودکان 5 تا 15 سال حدود 15 
ساعت از وقت خود را در هفته در اینترنت سپری 
بریتانیا  در  امسال  که  دیگری  می کنندتحقیق 
انجام شده و به رابطه سالمتی و گذراندن وقت 
استفاده  کرده  پیشنهاد  می پردازد،  اینترنت  در 
کامپیوتر،  تلفن،  مثل  دستگاه هایی  از  مناسب 
سودمند  می تواند  زمینه  این  در   ... و  تبلت 

باشد. 
بودند  گفته  محققان  پیش،  ماه  یک  حدود 
اینترنت  از  نوجوانان  استفاده  کردن  محدود 
شبکه های  م��ض��رات  از  را  آنها  اس��ت  ممکن 
می تواند  حتی  بلکه  نکند،  حفظ  اجتماعی 
مختل  را  آنها  دیجیتال  مهارت های  پیشرفت 
استقامت  نوجوانان  ای��ن  ندهد  اج��ازه  و  کند 

عاطفی کافی پیدا کنند. 
سیاست گذاری  اندیشکده  گ���زارش  بنابر 
و  کودکان  استفاده  ک��ردن  محدود  آموزشی، 
آنها  از  را  فرصت  ای��ن  اینترنت  از  نوجوانان 
آنالین  فضای  دش��واری ه��ای  با  که  می گیرد 
با آن را یاد بگیرند؛  آشنا شده و راه های مقابله 
روبرو  آن  با  مقطعی  در  سرانجام  که  مشکالتی 

خواهند شد. 
ب��ر اس����اس ت��ع��ری��ف س���ازم���ان ت��وس��ع��ه و 
که  آم��وزان��ی  دان��ش  اقتصادی  همکاری های 
مدرسه  از  بعد  را  خود  شب  و  عصر  تمام  تقریبا 
اینترنت  افراطی  کاربر  می گذرانند  اینترنت  در 

محسوب می شوند.
مدرسه،  تکلیف  دادن  ان��ج��ام  شامل  ای��ن 
گذراندن  وقت  اینترنت،  در  تلویزیون  تماشای 
در شبکه های اجتماعی و بازی های کامپیوتری 

می شود.

دستگیری گردانندگان باند 
سرقت از کارخانه ها

اصلی  اعضای  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
باند سرقت حرفه ای از کارخانه ها وشرکت های 

اطراف مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

روز  رض��وی  خ��راس��ان  انتظامی  فرماندهی 
بوستانی  محمد  سرهنگ  از  نقل  به  چهارشنبه 
سریالی  سرقت  فقره  چند  پی  در  داد:  گزارش 
از شرکتها و کارخانه های محدوده جاده قوچان 
قرار  کار  دستور  در  موضوع  مشهد،  عسکریه  و 

گرفت.
وی ادامه داد: پس از کسب سرنخهایی چهار 
نفر از عامالن اصلی باندهای سرقت شناسایی و 
تحت تعقیب قرار گرفتند. 2 نفر دیگر از متهمان 
در حال فرار با تیراندازی هوایی دستگیر شدند 
آنها مقادیری مواد مخدر  از  بدنی  بازرسی  و در 
صنعتی از نوع شیشه و یک دستگاه شوکر کشف 

شد.
فرمانده انتظامی مشهد گفت: از مخفیگاه آنها 
فلزی،  ورقهای  چدنی،  شمش  زیادی  مقادیر 
تعدادی تبر، موتورسیکلت و دیگر لوازم سرقتی 
برای  متهمان  از  تحقیقات  شد.  ضبط  و  کشف 

کشف سرقتهای انجام شده ادامه دارد.

دستگیری سارقان خودروهای 
پراید در شهر تربت حیدریه

حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت  خودروهای 
از  تیمی  حیدریه  تربت  شهر  سطح  در  پراید 

پلیس آگاهی وارد عمل شد.
به  بررسی های  با  آگاهی  پلیس  م��أم��وران   
به  میدانی  تحقیقات  یکسری  و  آم��ده  عمل 
زندان  از  تازگی  به  که  دار  سابقه  سارق  فردی 
ادله  جمع آوری  از  پس  و  مظنون  بود  شده  آزاد 
از  یکی  در  را  او  مقام قضایی  با هماهنگی  کافی 
متهم  کردند.  دستگیر  شهر  حاشیه  روستاهای 
سطح  در  پراید  سرقت  فقره   5 به  ساله   ۳۲
از  یکی  همدستی  با  حیدریه  تربت  شهرستان 
دوستانش اعتراف کرد. همدست ۳۰ ساله متهم 
دیگر  کشف  برای  تحقیقات  و  شد  دستگیر  نیز 

جرایم احتمالی ادامه دارد.

دستگیری سارق حرفه ای منازل 
نیشابور با 6 فقره سرقت

حرفه  سارق  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 

دستگیر  سرقت  فقره   6 با  شهر  این  منازل  ای 
شد.

سرهنگ حسین بیات مختاری افزود:  در پی 
گزارش 2 فقره سرقت منزل در محدوده خیابان 
برای  آگاهی  پلیس  از  تیمی  نیشابور  بهورز 

بررسی موضوع وارد عمل شد.
وی بیان کرد: ماموران دایره مبارزه با سرقت 
های  محل  دقیق  بررسی  از  پس  آگاهی  پلیس 
به  بجامانده  های  سرنخ  به  توجه  با  و  سرقت 
رسیدگی  تیم  شدند.  مظنون  دار  سابقه  فردی 
و  ادله  آوری  جمع  از  پس  پرونده  این  به  کننده 
قضایی  هماهنگی  با  را  متهم  کافی  مستندات 
دستگیر و از مخفیگاهش تعدادی لوازم سرقتی 

کشف کرد.
سرهنگ بیات مختاری افزود: متهم 38 ساله 
با  باشد در مواجهه  به مواد مخدر می  که معتاد 
در  منازل  از  سرقت  فقره   6 به  مستندات  و  ادله 

این شهر اعتراف کرد. 
به  قانونی  مراحل  سیر  ب��رای  مزبور  متهم 

دادسرا معرفی شد.

دستگیری عامل توزیع چک 
پولهای تقلبی در نیشابور

از  همچنین  نیشابور  انتظامی  ف��رم��ان��ده 
در  تقلبی  پولهای  چک  توزیع  عامل  دستگیری 

این شهر خبر داد.
ف��رم��ان��ده ان��ت��ظ��ام��ی خ��راس��ان رض��وی، 
گفت:  م��خ��ت��اری  ب��ی��ات  حسین  سرهنگ 
کسبه  از  یکی  گذشته  روز  تماس  پ��ی  در 
بر  مبنی  نیشابور  اسالمی  جمهوری  بولوار 
از  تیمی  جعلی،  پولهای  چک  با  کالهبرداری 
برررسی  برای   12 کالنتری  تجسس  ماموران 

شد. اعزام  محل  به  موضوع 
مزبور  کالنتری  تجسس  ماموران  افزود:  وی 
اظهارات  بررسی  از  پس  و  محل  در  حضور  با 
است  دار  سابقه  افراد  از  که  را  متهم  مالباخته 
میدانی  تحقیقات  یکسری  از  پس  و  شناسایی 
محل اختفای وی را کشف کردند. با دستگیری 
متهم از مخفیگاه وی 25 قطعه چک پول تقلبی 
پانصد هزار ریالی به همراه مقادیری مواد مخدر 

کشف شد.
اینکه متهم  بیان  با  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، 
از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در 
فوریت  مرکز   110 تلفن  طریق  از  را  زمینه  این 

های پلیس گزارش نمایند.

یادداشتخبر
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مالک باشگاه سیاه جامگان خراسان گفت: ای کاش اشاره ای به حرکت ما می کردند تا حداقل این کار فرهنگی 
ما تبلیغ شود وگرنه نیازی به پاداش و تقدیر نداریم چون پاداشمان را از خود امام رضا)ع( می گیریم.

»محمدرضا عباسی«، در خصوص اینکه چه رقمی به بازیکنان بابت پاداش پرداخت شده است، افزود: 
حقیقت این است که ما مبلغی را در اختیار آقای میثاقیان قرار دادیم تا او بین بازیکنان تقسیم کند. به بازیکنان 
هم گفتیم که این رقم ناچیز است و ارزش کاری که آن ها کرده اند خیلی بیشتر از این حرف هاست ولی برای 

اینکه زحمات بچه ها را دیده باشیم این پاداش را پرداخت کردیم.

وی در خصوص دیدار این هفته تیمش اظهار کرد: خوشبختانه شرایط تیم ما خوب است و با تیم با انگیزه  و با 
تشکیالتی مثل فوالد بازی داریم و امیدوارم بتوانیم که 3 امتیاز این دیدار را هم کسب کنیم.

عباسی در پایان در خصوص حرکت ارزشی تیمش در دو هفته اخیر گفت: ای کاش مسئوالن سازمان لیگ 
این حرکت ما را هم می دیدند که روی پیراهن تیم ما نام مبارک امام رضا)ع( حک شده است. ای کاش اشاره ای 
به حرکت ما می کردند تا حداقل این کار فرهنگی ما تبلیغ شود وگرنه نیازی به پاداش و تقدیر نداریم چون 

پاداشمان را از خود امام رضا)ع( می گیریم.

 شرایط تیم ما خوب است؛

عباسی: نیازی به پاداش و تقدیر نداریم

حریف آسان در لیگ نداریم؛
میثاقیان: عاشق پیراهن مشکلی هستم

خوبی  شروع  سیاه جامگان  سرمربی  میثاقیان«،  »اکبر 
در لیگ امسال داشته و از 2 بازی 4 امتیاز گرفته است. او 
همچنان مانند سال های گذشته با شور و هیجان خاصی 
کنار خط مربیگری می کند و حسابی هم حرص می خورد، 
کرده  عادت  شرایط  این  به  می گوید  خودش  که  چند  هر 
سیاه جامگان  وضعیت  خصوص  در  میثاقیان  با  است. 

صحبت کردیم که او به سواالت پاسخ  داد.
 شروع خوبی در لیگ داشتید و به نظر می رسد 

سیاه جامگان شرایط خوبی دارد؟
بله، ما شروع خوبی داشتیم ولی فقط 2 هفته از لیگ 
برتر گذشته و 28 هفته دیگر باقی مانده است. ما در ادامه 
راه کار خیلی سختی داریم ولی نتیجه گرفتن در همین دو 
بازی به بازیکنان شور و انگیزه داد تا برای بازی های بعدی 
هم شرایط خوبی داشته باشند. البته روی ما فشار زیادی 

وجود دارد.
 چرا؟

چه  ببینید  تا  باشید  مربی  مِن  جای  باید  شما  خب، 
می کشم. فوتبال سخت است و باید همیشه برای نتیجه 
گرفتن تالش کنیم. بازی به بازی هم کار سخت تر می شود 
و اصال حریف آسان در لیگ نداریم. ممکن است در این راه 

با مشکالت و چالش های مختلفی روبرو شویم.
 شما چرا اینقدر کنار خط حرص و جوش می خورید؟

نمی دانم، خب حرص فوتبالی می خورم.
 فکر نمی کنید دچار مشکل شوید؟

هم  اوقات  گاهی  و  دارم  زیادی  هیجان  زمین  کنار  من 
را  خدا  اما  می خورم  حرص  زیاد  که  است  طوری  شرایط 
شکر تا االن اتفاق خاصی برایم نیفتاده است. فکر می کنم 

جوان هستم و هنوز می توانم کار کنم.
 دوران بازیگری هم اینطور بودید؟

بله، من همیشه هیجان دارم و تالش می کنم تا به تیمم 
انرژی بدهم.

 راستی چرا همیشه پیراهن مشکی می پوشید؟
خب، من عاشق پیراهن مشکی هستم.

 آینده سیاه جامگان را چطور می بنید؟
ما فقط باید بازی به بازی جلو برویم و هنوز نمی توان در 
قابل پیش بینی  فوتبال چیزی  آینده حرف زد. در  مورد 
نیست، ما تیم جوانی داریم و این بازیکنان نیاز به زمان 
پیدا  بیشتری  تجربه  و  دهند  نشان  را  خودشان  تا  دارند 
کنند. البته امیدوارم که در بازی های آینده خوب امتیاز 

بگیریم و جوان بودن تیم زیاد به ما ضربه نزند.
 این هفته هم که با فوالد بازی دارید.

بله، بازی با فوالد هم سخت است. آن ها هم به خاطر 
شکست  را  ما  تا  می آیند  مشهد  به  قبلی  بازی  دو  نتایج 
بدهند ولی ما در زمین خودمان بازی می کنیم و فقط دنبال 
بازی هستیم. امیدوارم به هدفمان برسیم و  این  برد در 

اولین برد را در مشهد به دست بیاوریم.

ملی پوش خراسانی سابق تیم ملی کانوپولو:
مسئوالن نگاه ضعیفی به این رشته ورزشی 

دارند
بانوان  کانوپولوی  ملی  تیم  سابق  خراسانی  ملی پوش 
از  و  کانوپولو است  اولیه رشته  نیاز،  استخر  ایران گفت:  
مسئولین مربوطه درخواست می کنم برای افزایش سطح 
کیفی بازیکنان و همچنین کسب درآمد تیم، استخری را 

در اختیار هیئت قایقرانی قرار دهند.
»الهام تحقیقی«، در خصوص شرایط کانوپولوی استان 
برای  بازیکنان  آماده سازی  کرد: هم اکنون درحال  اظهار 
تیم افزایش توان زیر ۲۱سال استان هستیم٬ پس از آماده 
کرد.  خواهیم   اعزام  کشوری  مسابقات  به  را  آن ها  سازی  
نشده،  اعالم  مسابقات  برگزاری  برای  دقیقی  زمان  هنوز 
ضمن اینکه بعضی از بازیکنان خراسانی در خدمت تیم 

ملی هستند. 
وی افزود: مهال عاطفه دار، نجمه خرمی نیک، مهتاب 
ملی  تیم  خراسانی  ملی پوشان  روحی  حسنیه  و  ذهتاب 
کانوپولو هستند. ضمن اینکه خودم هم سابقه 5 قهرمانی 
آسیا و عنوان ششمی جهان را در کارنامه دارم. مشهد و 
برخوردار  کانوپولو  رشته  در  باالیی  پتانسیل  از  خراسان 

است. 
الهام تحقیقی در رابطه با کمبود امکانات ورزشی برای 
درخواست  مربوطه  مسئولین  از  اف��زود:  کانوپولو  رشته 
وهمچنین  بازیکنان  کیفی  سطح  افزایش  برای  می کنم 
کسب درآمد تیم، استخری را در اختیار هیئت قایقرانی 

قرار دهند.
به  از مسئولین مدعی هستند  برخی  اینکه  وی درباره 
همکاری  امکان  رضوی  خراسان  در  آب  کمبود  واسطه 
جدی با رشته های ورزشی آبی ممکن نیست، تاکید کرد: 
آب  چقدر  مگر  رشته ها  باقی  و  کانوپولو  ورزش��ی  رشته 
می خواهند؟ سدهای زیادی ازجمله چالیدره٬ طرق   و بند 
گلستان را داریم، این در حالی است که برای تیم قایقرانی 

یک استخر ۳۳متری هم کافی است. 
تحقیقی تصریح کرد: امکانات کم است و مسئوالن نیز 
نگاه ضعیفی به این رشته ورزشی دارند، متاسفانه تنها یک 
بازه زمانی در اختیار ماست که آن هم با تالش هیئت بوده 
که توانسته ایم از آن خود کنیم. همین یک بازه زمانی نیز به 

آموزش اختصاص یافته است.

پیگیری تمرینات تفتیان با اونتانون در 
مشهد

اردوی آماده سازی سریع ترین مرد ایران زیر نظر 
مربی فرانسوی در مشهد مقدس برگزار می شود.

»حسن تفتیان«، که برای حضور در رقابت های دو 
به  ایران  تیم ملی  به همراه  و میدانی قهرمانی جهان 
 ۱۸ )چهارشنبه(  دیروز  بامداد  بود،  شده  اعزام  لندن 
وارد  خود  مربی  گای،  اونتانون  همراه  به  ماه  مرداد 

تهران شد.
را  روزه   ۱۰ اردویی  مرحله  یک  است  قرار  تفتیان 
هدف  با  مقدس  مشهد  قدس  آستان  ورزشگاه  در 
آماده سازی جهت حضور در بازی های داخل سالن 
ادامه  برای  دوره  این  پایان  از  پس  و  کرده  آغاز  آسیا 

به فرانسه برود. تمرینات خود 

رقابت بانوان ووشو کار در مشهد
یکدیگر  با  مشهد  در  خراسانی  ووشوکار  بانوان 

می کنند. رقابت 
خراسان  بانوان  ووشو  چاچوان  سبک  مسابقات 

رضوی در مشهد برگزار خواهد شد.
نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  رده   4 در  رقابت ها  این 

جوانان و بزرگساالن  برگزار می گردد.
بیش از 70 شرکت کننده از مشهد و شهرستان های 
مردادماه   21 جمعه  روز  است  قرار  استان  مختلف 
در  شهرداری  ورزشی  سالن  در  که  مسابقات  این  در 

با هم رقابت کنند. برگزار می شود،  اقدسیه  منطقه 

فوتسال  مسابقات  میزبان  جام  تربت 
نوجوانان خراسان رضوی

تربت جام  اداره ورزش و جوانان شهرستان  رئیس 
نوجوانان  فوتسال  مسابقات  برگشت  دور  میزبانی  از 

استان در این شهرستان خبر داد.
کرد:  اظهار  خبر  ای��ن  اع��الم  با  گ��وه��ری،  مجید 
رضوی  خراسان  استان  نوجوانان  فوتسال  مسابقات 
۱۹مرداد ماه جاری به مدت دو روز با حضور  از تاریخ 
مشهد،  اخالق  و  علم  )س(،  الزهرا  فدک  های  تیم 
محل  در  جام  تربت  نوین  استقالل  و  گلبهار  فیفا 
برگزار  جام  تربت  شهرستان  صفایی  شهید  سالن 

خواهد شد.

میزبان  جامگان  سیاه  برتر  لیگ  سوم  هفته  در 
فوالد است و پدیده در آبادان به مصاف صنعت نفت 

خواهد رفت.
بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال در روزهای 
هفته  این  در  می شود.  برگزار  جمعه  و  پنجشنبه 
آبی پوشان تهرانی و قرمزپوشان تبریزی به مصاف 
یکدیگر می روند و به دنبال اولین برد خود هستند. 
پرسپولیس هم در تهران سوپرجام را تکرار می کند. 

نگاهی به این بازی های می اندازیم: 
 سیاه جامگان - فوالد؛ قرمزپوشان به دنبال 

اولین برد
فوالد خوزستان هنوز در لیگ برتر به برد نرسیده 
و برای کسب اولین پیروزی راهی مشهد می شود اما 
شاگردان میثاقیان در شرایط مناسبی قرار دارند و 
هفته قبل در رشت پیروز شدند. این تیم با 4 امتیاز 
و 4 گل زده یکی از تیم هایی بوده که لیگ را خیلی 
خوب شروع کرده است. فوالد کار سختی در مشهد 

خواهد داشت.
 صنعت نفت آبادان- پدیده؛ ادامه شگفتی 

در برزیل؟
به  را  بازی  امتیاز  سه  آخر  دقیقه  در  ها  آبادانی 
سایپا دادند و اکنون برای جبران می خواهند مقابل 
شوند.  پیروز  لیگ،  دوم  هفته  ساز  شگفتی  تیم 
پدیده هفته گذشته سپاهان را با سه گل بدرقه کرد 
و باید دید در گرمای آبادان شاگردان رضا مهاجری 
چگونه بازی می کنند و نتیجه می گیرند. شاگردان 
فراز کمالوند در فاز هجومی یکی از خطرناک ترین 
تیم های لیگ هستند. کمالوند سرمربی نفت آبادان 
به شدت از نحوه مدیریت کمیته و دپارتمان داوری 
ایران  برزیل  در  بتواند  پدیده  اگر  بود.  کرده  انتقاد 
پیروز شود یک شگفتی دیگر در فوتبال ایران رقم 

زده است.
تقابل  رشت؛  سپیدرود   - فوالد  گسترش   

ناکامان!
مقابل  اکنون  ابتدایی  های  هفته  بازنده  تیم  دو 
خارج  شرایط  ای��ن  از  تا  می گیرند  ق��رار  یکدیگر 
تا  خورده  گل  بازی 7  دو  در  فوالد  گسترش  شوند. 
خود  شروع های  ضعیف ترین   از  یکی  بوناچیچ  لوکا 
را در لیگ برتر ایران تجربه کند. سپیدرود هم که 

نگرفته  امتیازی  هنوز  آمده  برتر  لیگ  به  تازگی  به 
است و باید دید در مصاف دو ناکام بزرگ کدام تیم 
می تواند نوار باخت هایش را قطع کند و خود را به 

شرایط بهتری برساند. 
 استقالل خوزستان - سایپا؛ شاگردان دایی 

در گرما
شاگردان  از  امتیاز  یک  خوزستان  استقالل 
منصوریان گرفت و به اهواز برگشت تا خود را برای 
سایپا  کند.  آماده  دایی  علی  شاگردان  از  میزبانی 
نفت  با  بازی  لحظات  آخرین  در  هم  گذشته  هفته 
آبادان سه امتیاز را گرفت تا نشان بدهد که نسبت 
به فصل گذشته شرایطش تغییر کرده است.گرمای 
هوا در اهواز اولین حریف سایپاست و باید دید دایی 
مقابل ویسی دومین بردش را جشن می گیرد یا آبی 
به خود اختصاص  را  امتیاز  اهوازی هر سه  پوشان 

خواهند داد.
مربیان  دوئل  پرسپولیس؛  تهران-  نفت   

پرسپولیسی در سوپرجام تکراری
یک  و  برد  یک  برتر  لیگ  تیم  ترین  بالتکلیف 
مساوی گرفته و نتایجش فراتر از انتظار بوده است. 
این بازی تکرار سوپرجام فوتبال ایران هم هست. 
و  خ��ورد  گل   3 تهران  نفت  آن  در  که  ای  مسابقه 
ابراز  زمانی  مقطع  آن  در  نتیجه  این  از  درخشان 
رضایت کرد زیرا فقط 24 ساعت بود که هدایت نفت 
این مرتبه پرسپولیس  باید دید  برعهده داشت.  را 
مقابل حریف تهرانی خود چه نتیجه ای می گیرد؟ 
روحی  و  بدنی  مطلوب  شرایط  در  برانکو  شاگردان 
معترض  همچنان  مالی  نظر  از  هرچند  دارند  قرار 
و گالیه مند هستند و می گویند مدیران باشگاه به 
در  درخشان  اند.  نکرده  عمل  خود  مالی  تعهدات 
این بازی انگیزه زیادی دارد زیرا می خواهدتوانایی 
های فنی اش  را به برانکو اثبات کند. در تیم نفت 
بازیکنانی مثل محمد نصرتی حضور دارند که سابقه 
بازی در پرسپولیس را دارد. درخشان این بازی را 
نبردی نابرابر دانسته اما برانکو از نفت به عنوان یک 

تیم خوب یاد می کند.
 پیکان - ذوب آهن؛ نبرد دو مربی با تجربه

ایران  فوتبال  در  سابقه  با  و  کار  کهنه  مربی  دو 
نویی  قلعه  امیر  گیرند.  می  ق��رار  یکدیگر  مقابل 

است  ایران  فوتبال  مربیان  افتخارترین  پر  از  یکی 
و  شد  امتیازی  برتر 800  لیگ  در  گذشته  هفته  که 
های  تیم  از  یکی  هدایت  همواره  که  جاللی  مجید 
لیگ برتر را برعهده داشته این مرتبه با پیکان مقابل 
قلعه نویی قرار می گیرد. ذوب آهن هفته گذشته در 
خانه به پیروزی پرگل مقابل گسترش رسید اما قلعه 
نویی گفت هنوز با تیم ایده آلش فاصله دارد و جاللی 
هم در شهر جم مقابل پارس جنوبی شکست خورد. 
ذوبی ها قاسم حدادی فر را به احتمال زیاد در این 

مسابقه به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.
برد  اولین  جنوبی؛  پ��ارس  سپاهان-   

زردپوشان مقابل صدرنشین؟
لیگ  وارد  ت��ازه  تیم  کرد  می  تصور  کسی  کمتر 
برتر صدرنشین مسابقات شود اما شاگردان مهدی 
با دو برد متوالی به  اتفاق را رقم زدند و  تارتار این 
هفته  هم  سپاهان  دارن��د.  ق��رار  صدر  در  تنهایی 
گذشته سنگین ترین شکست تاریخ خود را تجربه 
کرد و در مشهد به چهارمیخ کشیده شد. کرانچار در 
اصفهان باید مقابل پارس جنوبی به پیروزی برسد. 
به  اولتیماتومی  می گویند  سپاهان  باشگاه  مدیران 
کرانچار نداده اند اما اگر این مربی نتواند در این بازی 
خانگی هم پیروز شود شرایط سختی را در اصفهان 
پارس  سرمربی  تارتار  مهدی  کرد.  خواهد  تجربه 
با سپاهان را سخت ترین مسابقه  جنوبی هم بازی 

شاگردانش توصیف کرده است.
تبریز؛  تراکتورسازی  تهران-  استقالل   

اولین برد آبی پوشان با ستاره نوظهور؟
یک  و  داش��ت  کننده  امید  نا  شروعی  استقالل 
لیگ  تیم  تنها  و  کرده  کسب  مسابقه  دو  از  امتیاز 
است که هنوز گلی نزده است. با این حال بسیاری 
از کارشناسان می گویند که شرایط تیم ها هنوز واقعی 
نیست و در هفته های سوم و چهارم وضعیت  تیم ها 
به طور کامل مشخص می شود. شاگردان منصوریان 
در این هفته میزبان تیم تراکتورسازی تبریز هستند 
مقابل  باخت  دو  با  و  است  امتیاز  بدون  که  تیمی 
آرایی می کند. ضعف عمده  پایتخت صف  آبی های 
دروازه بان تراکتورسازی و خط دفاع این تیم پاشنه 
آشیل سرخپوشان تبریزی است با این حال بازیکنان 
با  دیدار  در  مضاعف  انگیزه  ای  تراکتورسازی  جوان 

برتر  لیگ  در  را  امتیاز شان  اولین  تا  دارند  استقالل 
کسب کنند. استقالل هنوز ترکیب رویایی و مناسب 
خود را نشناخته اگرچه منصوریان می گویند اعتقادی 
به ترکیب ثابت و همیشگی ندارد اما آبی پوشان در دو 
بازی اخیرشان با دو ترکیب کامال متفاوت به میدان 
آمده اند. درخشش مهدی قائدی جوانترین بازیکن 
تاریخ استقالل در هفته گذشته نوید ظهور یک ستاره 
جدید در تیم آبی پوشان و فوتبال ایران داده است. 
به نظر می رسد هر دو تیم برای پیروز شدن عطش 
و  تراکتورسازی  دارند. یحیی گل محمدی سرمربی 
علیرضا منصوریان شناخت کاملی از افکار فوتبالی 

یکدیگر دارند. 
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نفت تهران - پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران- 
ساعت 20:45 

استقالل خوزستان – سایپا تهران- ورزشگاه غدیر 
اهواز- ساعت 20:30 

گسترش فوالد تبریز - سپیدرود رشت- ورزشگاه 
بنیاد دیزل - ساعت 18:15 

 جمعه 20 مرداد 96 
سیاه جامگان مشهد - فوالد خوزستان- ورزشگاه 

متعاقبأ اعالم می شود- ساعت 20:30 
ورزشگاه   – اصفهان  آهن  ذوب   - تهران  پیکان 

شهدا شهرقدس- ساعت 20:30 
ورزشگاه  خراسان-  پدیده   – آبادان  نفت  صنعت 

تختی آبادان- ساعت 20:30 
جم-  جنوبی  پ��ارس   - سپاهان  مبارکه  ف��والد 

ورزشگاه نقش جهان اصفهان- ساعت 20:30 
ورزشگاه  تبریز-  تراکتورسازی   – تهران  استقالل 

آزادی تهران- ساعت 20:45 

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

از کار سخت فوالدی ها در مشهد تا گرمای آزار دهنده آبادان برای پدیده!

باشگاه پدیده خراسان مدافع خاطی تیم فوتبال 
این باشگاه را با جریمه ای سنگین تنبیه کرد.

اختالفش  خاطر  به  که  خ��ان��زاده  محمدرضا 
خوشحالی  و  پدیده   مدیرفنی  تقوی،  محمد  با  
تحریک آمیزش علیه او بعد از گلزنی به سپاهان در 
اختیار باشگاهش قرار گرفته بود، پس از جریمه ای 
سنگین به تمرینات سرخپوشان بازگشت. کمیته 
انضباطی باشگاه پدیده خانزاده را با جریمه کسر20 
درصد از قرارداد مالی و همچنین درج توبیخ کتبی 

)تعهد نامه( مواجه کرده است.
انجام  از  بعد  خانزاده  اینکه  توجه  قابل  نکته 
در  سپاهان  به  گلزنی  از  بعد  عجیب  حرکت  آن 
وقتی  ام��ا  ک��رد،  پیدا  حضور  تیمش  تمرینات 
تیمش  تمرین  در  را  بازیکن  این  تقوی  محمد 
از  بعد  واقع  در  کرد.  ترک  را  تمرین  محل  دید، 

رضا  سوی  از  خانزاده  که  بود  تقوی  واکنش  این 
مهاجری در اختیار باشگاه قرار داده شد و تقوی 

هم راضی به بازگشت به تمرینات تیمش شد.

کرد  تأکید  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
که شکست دادن سپاهان کار این تیم را در ادامه 

لیگ برتر سخت خواهد کرد.
پدیده  فعلی  شرایط  درباره  مهاجری«،  »رضا 
گفت:  برتر  لیگ  در  ب��ازی  دو  ان��ج��ام  از  بعد 
نتایجی  و  داشتیم  خوبی  شروع  ما  خوشبختانه 
را  تیم  شخصیت  و  بازیکنان  روحیه  گرفتیم  که 
باالتر برد. البته هنوز این شروع کار است و ما کار 
سختی در ادامه خواهیم داشت. همه باید تالش 
نتیجه  بتوانیم  و  شود  بهتر  تیم  وضعیت  تا  کنیم 

خوبی بگیریم.
وی خاطر نشان کرد: ما هفته گذشته با چهار 
گل سپاهان را شکست دادیم و این برد کار ما را 
سخت تر خواهد کرد. به هر حال پدیده باید ثابت 
ما  و  نبود  اتفاقی  سپاهان  دادن  شکست  که  کند 
را  شایستگی های مان  دوباره  فنی  لحاظ  از  باید 

اثبات کنیم.
همچنین  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی 
مثل  تیم هایی  برتر  لیگ  در  داش��ت:  اظهار 
ف��والد،  س��پ��اه��ان،  اس��ت��ق��الل،  پرسپولیس، 

و...  نفت  صنعت  پیکان،  سایپا،   ذوب آه��ن، 
تیم های متمولی هستند و طبیعتًا رقابت با آن ها 
بسیار سخت است. با این حال ما تالش می کنیم 
این  هدف مان  و  باشیم  داشته  خوبی  رقابت  تا 
و  دهیم  انجام  مهمی  کارهای  امسال  که  است 

جایگاه خوبی به دست آوریم.
مهاجری در مورد دیدار تیمش مقابل صنعت 
تصریح  برتر  لیگ  سوم  هفته  در  آب��ادان  نفت 
کرد: ما بازی سختی در پیش داریم، ولی تالش 
را  خوب مان  روند  و  بگیریم  نتیجه  تا  می کنیم 
بگیریم  امتیاز  آبادان  در  امیدوارم  دهیم.  ادامه 

و به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم.

وقتی باشگاه پدیده بازیکنش را نقره داغ می کند!

کار سختی در ادامه خواهیم داشت؛

مهاجری: باید ثابت کنیم شکست دادن سپاهان اتفاقی نبود
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بر اس��اس ش��ایعات، سامس��ونگ در حال آماده سازی نس��خه ای از گلکس��ی نوت ۸ با ۲۵۶ گیگابایت حافظه 
داخلی اس��ت.  تصاویر و اطالعاتی از مدل های مختلف فبلت گلکسی نوت ۸ سامسونگ منتشر شده و ظاهرا 
یک��ی از مدل ه��ا که برای بازار کره جنوبی در نظر گرفته ش��ده اس��ت، با ۲۵۶ گیگابایت حافظ��ه داخلی عرضه 
خواهد ش��د. با این  حال، فعاًل مشخص نیس��ت که مدل ۲۵۶ گیگابایتی فبلت گلکسی نوت ۸ در چه بازارهای 

دیگری در دسترس خواهد بود. 

عرضه مدل ۲۵۶ گیگابایتی گلکس��ی نوت ۸، تنها قس��مت هیجان انگیز ش��ایعات مربوط به فبلت پرچم  دار 
جدید سامسونگ نیست؛ باید دید آیا شرکت سازنده، حافظه رم را نیز به ۸ گیگابایت افزایش می دهد یا خیر. 
درصورتی که این ش��رکت کره ای به دنبال عرضه گلکس��ی نوت ۸ با هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه 
باش��د، شایعات پیش��ین مبنی بر معرفی و ارائه نسخه »امپرر ادیشن« گلکس��ی نوت ۸ در کره جنوبی، چین و 

چندین کشور دیگر صحت خواهند داشت.

گلکسی نوت 8 احتماال با 256 گیگابایت حافظه داخلی عرضه می شود
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خربزه شیرین دو کیلو و دویست گرم
 طرز تهیه 

1. ب��رای تهیه این غذا باید خرب��زه هایی را انتخاب کنید که 
بخوبی رس��یده و ش��یرین و آبدار باش��ند. اگر حرفه ای باشید 
از ب��وی خربزه می توانید تش��خیص دهید که چقدر رس��یده و 
ش��یرین اس��ت. اگر خربزه شما شیرین نباش��د، سوپ بی مزه 
می شود. از گرمک یا طالبی هم می توانید استفاده کنید زیرا 

همه آنها منبع مناسبی از پتاسیم و ویتامینA هستند.
2. خرب��زه را ب��ه ش��کل قطع��ات مثلثی ش��کل کوچک خرد 
کنید و پوس��ت آن را نیز جدا کنید. آنه��ا را داخل مخلوط کن 
بریزید و آنقدر هم بزنید تا بخوبی نرم ش��وند. س��پس آن را به 

ظرف��ی منتقل کنید و آبلیمو، نمک، دوغ و عرق زنجبیل را به 
آن اضافه کنید. آن را بچشید و اگر دوست داشتید می توانید 

عرق زنجبیل بیشتری به آن اضافه کنید.
3. مق��دار کمی خرب��زه را به قطعات کوچک خ��رد کنید و در 
ظرف جداگانه ای نگه دارید. این ظرف را به همراه مخلوطی را 

که آماده کرده بودید، حداقل یک ساعت در یخچال بگذارید.
4. پس از گذشت یک ساعت خربزه های خرد شده را با نعنا 
خشک و آبلیمو مخلوط کنید و داخل مخلوطی که آماده کرده 

بودید، بریزید. سوپ شما آماده است.

آورده اند که خلیفه هارون الرشید در یکی از اعیاد رسمی با 
زبیده زن خود نشس��ته و مشغول بازی شطرنج بودند . بهلول 
بر آنها وارد ش��د او هم نشست و به تماشای آنها مشغول شد . 
در آن حال صیادی زمین ادب  را بوسه داد و ماهی بسیار فربه 

قشنگی را جهت خلیفه آورده بود . 
هارون در آن روز سر خوش بود امر نمود تا چهار هزار درهم به 
صیاد انعام بدهند . زبیده به عمل هارون اعتراض نمود و گفت : 
این مبلغ برای صیادی زیاد اس��ت به جهت اینکه تو باید هر روز 
به افراد لشگری و  کشوری انعام بدهی و چنانکه تو به آنها از این 
مبلغ کمتر بدهی خواهند گفت : که ما به قدر صیادی هم نبودیم 

و اگر زیاد بدهی خزینه تو به اندک مدتی تهی خواهد شد . 
هارون سخن زبیده را پسندیده و گفت الحال چه کنم ؟ گفت 
صیاد را صدا کن و از او سوال نما این ماهی نر است یا ماده ؟ اگر 
گفت نر اس��ت بگو پسند مانیس��ت و اگر گفت ماده است باز هم 
بگو پس ند ما نیس��ت و او مجبور می ش��ود ماهی را پس ببرد و 
انعام را بگذارد .  بهلول به هارون گفت : فریب زن نخور مزاحم 
صیاد نشو ولی هارون قبول ننمود . صیاد را صدا زد و به او گفت 
: ماهی نر اس��ت یا ماده ؟  صیاد باز زمین ادب بوس��ید و عرض 

نمود این ماهی نه نر است نه ماده بلکه خنثی است . 
هارون از این جواب صیاد خوش��ش آمد و امر نمود تا چهار 
ه��زار درهم دیگر هم انعام به او بدهند . صیادپولها را گرفته ، 
در بن��دی ریخت و موقعی که از پل��ه های قصر پایین می رفت 
ی��ک دره��م از پولها ب��ه زمین افت��اد . صیاد خم ش��د و پول را 
برداش��ت . زبیده به ه��ارون گفت :  این مرد چه اندازه پس��ت 
هم��ت اس��ت که از ی��ک درهم هم نم��ی گذرد . ه��ارون هم از 
پس��ت فطرتی صیاد  بدش آمد و او را صدازد و باز بهلول گفت 
مزاحم او نشوید . هارون قبول ننمود و صیاد را صدا زد وگفت 
: چقدر پست فطرتی که حاضر نیستی حتی یک درهم از این 

پولها قسمت غالمان من شود . 
صیاد باز زمین ادب بوسه زد و عرض کرد : من پست فطرت 
نیس��تم . بلکه نمک شناسم و از این جهت پول را برداشتم که 
دی��دم یک طرف این پول آیات قرآن و س��مت دیگر آن اس��م 
خلیفه اس��ت و چنانچه روی زمین بماند ش��اید پا به آن نهند 
و از ادب دور اس��ت .  خلیفه باز از س��خن صیاد خوش��ش آمد 
و ام��ر نمود چهار ه��زار درهم دیگر هم به صی��اد انعام دادند و 
هارون گفت : من از تو دیوانه ترم به جهت اینکه سه دفعه مرا 
مانع ش��دی من حرف تو را قبول ننم��ودم و حرف آن زن را به 

کار بستم و این همه متضرر شدم .

 دیوانه تر از بهلول
داستانک

 »سوپ خربزه و زنجبیل« 
آشپزی

    دکتر لیدا عطارد، فوق 
تخصص آلرژی و ایمونولوژی

دوره  در  س��ینه  خ��س  خ��س  عل��ت 
ش��یرخوارگی بس��یار متن��وع اس��ت ک��ه 
ش��ایع ترین آن، عفونت های ویروس��ی 

اس��ت.
ش��مار بس��یاری از ش��یرخواران ما به 
خ��س خ��س س��ینه مبت��ال می ش��وند و 
خان��واده ه��ا را این مس��أله نگ��ران می 
کن��د ک��ه کودکش��ان مبت��ال ب��ه آس��م یا 
بیماری های جدی دیگری باش��د. علل 
خس خس س��ینه در دوره شیرخوارگی 
بس��یار متن��وع اس��ت، ش��ایع تری��ن آن 
عفونت های ویروس��ی است که در فصل 
س��رما شایع اس��ت. عالوه بر آن، موارد 
دیگری هم م��ی تواند ایجاد خس خس 
س��ینه کن��د، از جمل��ه وجود مش��کالت 
گ��وارش  دس��تگاه  فیزیولوژیک��ی 

ش��یرخوارانی ک��ه مبت��ال ب��ه ریفالک��س 
مع��ده هس��تند و خ��س خس س��ینه در 
این گروه از ش��یرخواران، بس��یار شایع 

اس��ت.
عل��ت دیگ��ر، ابت��ال ب��ه بیم��اری های 
قلب��ی اس��ت ب��ه خص��وص م��واردی که 
خیل��ی ش��دید نیس��ت و ب��ا مراجع��ه به 
پزش��ک ب��رای یافت��ن عل��ت خس خس 

س��ینه، تش��خیص داده می ش��ود .
تشخیص آسم و آسیبهای تنفسی در 
کودکان : اینکه بتوانیم آس��م یا آس��یب 
های تنفس��ی در نوزادان و شیرخواران 
زیر یک س��اله را به درس��تی تش��خیص 
دهیم، تردید اس��ت مگر ش��واهد بسیار 

جدی و قوی در دس��ت باش��د.
بنابرای��ن خان��واده ه��ا ب��ا مراجعه به 
پزشکش��ان م��ی توانن��د ب��ه عل��ت خس 
خ��س س��ینه فرزندش��ان آگاه ش��وند و 

ب��رای درم��ان آن اق��دام کنن��د.

 خس خس سینه کودکان نشانه چیست؟
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کسب رتبه 3 پاکیزه نویسی و همچنین قرار گرفتن بین 6 غرفه برتر نشریات محلی 
در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور

فهرست  از  دوازده���م  دول��ت  اول  معاون   
مجلس  به  جمهور  رئیس  شده  معرفی  وزرای 

دفاع کرد و آن را خوب توصیف نمود.
جهانگیری  اسحاق  خبرآنالین،  گزارش  به 
بیان  با  در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت، 
با تجربه  اینکه کابینه خوبی با حضور مدیران 
داد:  ادامه  است،  شده  معرفی  جوان  افراد  و 
برای  کارآمدی  دولت  نمایانگر  ترکیب  این 
بود  خواهد  جمهور  رئیس  های  وعده  تحقق 
دولت  روی  پیش  های  چالش  با  می تواند  که 

مقابله کند.
از  داد:  ادام��ه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
دارند  حضور  کابینه  در  جوانی  افراد  طرفی 
می تواند  جوانی شان  ان��رژی  و  روحیه  که 
برای تصمیم گیری است. در  نیازمند روحیات متهورانه ای  به هرحال دولت  برای تصمیم گیری ها کمک کند.  را  دولت 
کابینه عالوه بر وزرا، معاونان رئیس جمهور نیز وجود دارند. در هیئت دولت، حدود سی و چند نفر حضور دارند و در 
رئیس  گفت:  و  داد  را  دوازدهم  دولت  در  زنان  تر  رنگ  پر  حضور  نوید  او  هستند.  فعال  کمیسیون ها  و  تصمیم گیری ها 
جمهور در جلسه امروز دولت تاکید کرد که پذیرفته شده نیست که وزرا، معاون خانم نداشته باشند. بنابراین اطمینان 
می دهیم که از زنان مجرب و تحصیلکرده به تعداد قابل توجهی در دولت دوازدهم استفاده کنیم. رئیس جمهور در این 

موضوع جدی است و من هم پیگیری خواهم کرد.
جهانگیری در واکنش به برخی انتقادات درباره ترکیب قومیتی کابینه معرفی شده نیز، گفت: برای حضور قومیت ها 

در دولت نیز اصرار داریم که از میان معاونان وزرا، سفرا، استانداران از قومیت های مختلف حضور داشته باشند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
انتخاب  در  تهران  به خط مشی شورای شهر  اشاره  با 
سعی  تهران  در  که  همانطور  گفت:  پایتخت،  شهردار 
انتخاب شود  با اجماع اصالح طلبان، شهردار  شد که 
منتخب  شورای  به  بیشتر   قوام  جهت  نیز  مشهد  در 
طلبان  اصالح  عالی  شورای  نظر  که  کنم  می  توصیه 
که  مشهد  شهر  شورای  منتخبین  شود،  اخذ  استان 
مورد حمایت اصالح طلبان استان بوده و هستند این 
بحث را به پارلمان اصالح طلبان ارجاع دهند و پس از 

کسب نظر شورای آنها، تصمیم گیری نمایند.
سیدمجتبی سادات محمدی در گفت و گو با اتفاقیه 
سرمایه  از  مشهد  شهرداری  نامزد  شش  داشت:  اظهار 
های اصالح طلبان استان و کشور هستند و اگر هر بخشی 

کند،ناخواسته  آنها حمایت  از  یکی  از  از اصالح طلبان 
به  منجر  تواند  می  این  و  شده  دیگران  نفی  به  مجبور 
تضعیف کل جبهه اصالح طلبان بشود، به همین جهت 
برای رفع مشکل احتمالی مناسب است که  توانایی های 
آنها در منظر پارلمان اصالح طلبان استان قرار گیرد و 
پس از ارزیابی و  بررسی های الزم نسبت به کاندیداهای 
موجود نظر مشورتی به شورای منتخب ارائه گردد. وی 
افزود: پیروزی جبهه ای باید جبهه اصالح طلبان جبهه 
ای پیروز شدند و باید جبهه ای عمل کنند تا وحدتشان 
مشهد  عزیز  م��ردم  به  بتوانند  و  ش��ود  حفظ  همیشه 
مقدس بطور  شایسته خدمت رسانی کنند و همچنین 
اصالح طلبان برای اینکه  بتوانند از عملکرد کاندیداها 
امر  این   : داد  ادامه  وی  کنند.  دفاع  خود  منتخبین  و 
منافاتی با استقالل شورا ندارد زیرا تصمیم گیری نهایی 
شورای منتخب هستند ولی با این روش که عرض کردم، 
شورای منتخب از پشتوانه تشکیالتی اصالح طلبان برای 
کسب نظر، مشورت و ارتباط دائمی برخوردار خواهد بود 
که موجب  تقویت شورای شهر خواهد شد. عضو اسبق 
اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از تهران، شهردار مشهد  با 
سایر مرکز استان ها تفاوت دارد و به نظر من در درجه دوم 
اهمیت در کشور می باشد زیرا شهر مشهد از نظر مذهبی 
و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ویژگی های 
اصالح  انتخابات  کمیته  رییس  دارد.  خود   به  منحصر 

منتخب  شهردار  اینکه  بیان  با  دهم  مجلس  در  طلبان 
بایستی مدیری چند جانبه باشد، تصریح کرد: شهردار 
باید توانایی تعامل با تمام این موارد را داشته باشد و در 
مواردی که تخصص خود او نیست، توانایی استفاده از 
مشاوران و متخصصان مربوطه و هوش و ذکاوت  جمع 
بندی و  اجراء را داشته باشد. وی ادامه داد : مسایل شهر 
مشهد صرفا تخصصی نیست بلکه شهرداری مشهد  در 
یک بافتی قرار دارد که قدرت های هم عرض زیادی در آن 
بافت وجود دارد لذا شهردار نمی تواند  عنصر غیر سیاسی 
باشد زیرا مناسبات میان شهرداری و نهادهای هم عرض 
با تخصص صرف،  سامان نمی یابد. وی در پایان اظهار 
امیدواری کرد که شورای منتخب با تصمیمات مفید برای 
شهر، حمایت دائمی مردم و اصالح طلبان را پشت سر 

خود داشته باشد.
اجرایی  تجربه  از  باید  مشهد  آینده  شهردار 

برخوردار باشد
مجلس  در  ک��الت  و  مشهد  م��ردم  اسبق  نماینده 
محلی  مشهد  مانند  شهری  گفت:  اسالمی  ش��ورای 
برای آزمون و خطا نیست و مدیریت شهری آینده باید 
ظرفیت اجرای کارهای سنگین را داشته باشد که این 

نیز نیازمند تجربه و استفاده از خرد جمعی است.
 جواد آرین منش با اشاره به اهمیت نقش شهردار مشهد 
مقدس در تعیین سرنوشت شهر تا چهارسال آینده، اظهار 

کرد: مشهد کالنشهری است که به پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم شهرت یافته و عالوه بر جمعیت بیش از سه میلیونی 
خود، ساالنه قریب به 25 میلیون زائر هرساله به این شهر 

وارد شده و خدمات دریافت می کنند. 
کلمات  و  شعارها  این  علی رغم  متاسفانه  اف��زود:  وی 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم؛ معتقدم  سنگین مانند 
از  زیرا  است؛  جامانده  پیشرفت  ک��اروان  از  هنوز  مشهد 
یک پیشینه بسیار غنی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
برخوردار بوده است. وی ابراز کرد: مهم ترین، سرنوشت 
سازترین و تاثیرگذارترین اقدامی که شورای شهر فعلی 
در طول چهارسال عضویت می تواند انجام دهد، انتخاب 
صحیح شهردار است؛ زیرا در واقع شهردار اداره کننده شهر 
و شورا تنها سیاست گذار و برنامه ریز است. نماینده مردم 
مشهد در مجلس هفتم و هشتم شورای اسالمی ضمن 
برشماری ویژگی های شهردار آینده مشهد، عنوان کرد: 
اولین و موثرترین ویژگی یک شهردار موفق، بومی بودن 
است؛ زیرا عالوه بر آشنایی با آداب و رسوم و جغرافیای 
شهر، کاستی ها و نواقص موجود در شهر را می شناسد و 
سپس جهت رفع آن بر می آید؛ تخصص، تعهد و کارآمدی 
نیز از مهم ترین شاخصه های شهردار آینده مشهد است. 
داشته  باالیی  تعامل  قدرت  باید  شهردار  داد:  ادامه  وی 
مدیریت  در  گیری  تصمیم  ارکان  سایر  با  بتواند  و  باشد 
رضوی  قدس  آستان  و  استانداری  دولت،  مانند  شهری 

ارتباط برقرار کند، بنابراین باید از توان دیپلماسی داخلی 
و هماهنگی موثر برخوردار باشد. آرین منش با تاکید بر 
اینکه شهردار آینده مشهد و شهرداری باید از تمام تفکرات 
کرد:  بیان  کند،  استفاده  شهری  مدیریت  در  راهبردی 
چنانچه شهردار نتواند از ظرفیت های نخبگانی شهر با 
تفکر همسو و حتی غیر همسوی خود استفاده کند عالوه 
بر اینکه از سرعت پیشرفت شهر کاسته می شود، مردم 
شهر نیز از جناح گیری ها و سیاسی بازی ها ضرر می کنند، 
رئیس  نائب  کند.  عمل  سیاسی  نباید  شهردار  بنابراین 
اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به لیست گزینه های شهرداری منتشرشده توسط شورای 
شهردار  توسط  اجرایی  کار  سابقه  اهمیت  و  پنجم  شهر 
برای  محلی  مشهد  مانند  شهری  کرد:  تصریح  مشهد، 
آزمون و خطا نیست و مدیریت شهری آینده باید ظرفیت 
اجرای کارهای سنگین را داشته باشد که این نیز نیازمند 

تجربه و استفاده از خرد جمعی است.
شهرداری کار سه شیفته است

شهرداری  سابق  معاون  ب��رداران،  مهدی  محمد 
به  نسبت  شهرداری  سخت  وظایف  به  اشاره  با  مشهد 
به  شهرداری  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  نهادها  سایر 
ادبیات خاص  از  غیردولتی  عنوان یک بخش عمومی 
با  بنابراین  است  برخوردار  مدیریت  حوزه  در  خود 
در  مثال  دارد.  زی��ادی  تفاوت  دولتی  عمومی  بخش 
بخش دولتی مدیران مدیر هزینه هستند یعنی به آنها 
بودجه ای برای هزینه کرد داده می شود و آنها موظف 
راستای  در  ممکن  نحو  بهترین  به  را  آن  که  هستند 
مدیریت  که  حالی  در  کنند  هزینه  مزبور  نهاد  اهداف 
دارد.  را  هزینه  و  درآم��د  مدیریت  همزمان  شهری 

که  کند  هزینه  باید  هم  و  باشد  داشته  درآمد  باید  هم 
موضوع سخت و قابل تاملی است.

توانایی  از  باید  شهردار  اینکه  بر  تاکید  با  ب��رادران 
افزود:  باشد  جسمی و روحی روانی خاصی برخوردار 
است  شیفته  سه  کار  یک  کاری،  حیث  از  شهرداری 
درگیر  ساعته  وچهار  بیست  باید  شهردار  بنابراین 
سابقه  که  مدیرانی  بنده  نظر  به  رو  این  از  باشد  شهر 
حیث  از  و  دارن��د  را  ساعته  هشت  هفت  فعالیتهای 
با آن همه مسائل  جسمی و روحی توان اداره شهر را 
و مشکالت ندارند برای مدیریت شهری گزینه مناسبی 
فردی  انتخاب  بی شک  افزود:  ادامه  در  نیستند. وی 
که از توانایی های الزم برای مدیریت شهری برخوردار 
توسعه  و  عمرانی  های  فعالیت  کندی  موجب  نباشد 
سیستم  چند  هر  ش��ود.  می  شهر  در  وخدماتی  ای 
شهرداری روال کاری خود را دنبال می کند اما فرآیند 
آتی  شهردار  اگر  و  گذاشت  خواهد  کندی  به  رو  کاری 
اشراف قابل قبولی بر موضوعات شهری نداشته باشد 
و  نواقص  ایجاد  شاهد  دور  چندان  نه  ای  آینده  در 
مالی  فساد  وحتی  اختالل  و  ناکارآمدی  ها؛   ضعف 
مهدی  محمد  بود.  خواهیم  شهرداری  مجموعه  در 
برادران با اشاره به اینکه شهر نیازمند یک شهردار پر 
نشاط فارغ از مسائل سیاسی و جناحی است با طرح 
فعال  از  منطقه  و  شهر  یک  مردم  کرد:  عنوان  مثالی 
بودن یک فواره آب در میدان شهر متوجه می شوند که 
شهردارشان بیدار وکارآمد است یا درصورت خاموش 
بودن یک فواره متوجه ناکارآمدی مدیریت شهری می 
شوند بنابراین امر خدمات دهی شهری امری ملموس 

و زنده و پیش روی مردم است.

فعاالن سیاسی استان از معیارهای انتخاب شهردار مشهد گفتند؛

توان استفاده از تمامی ظرفیت های نخبگان در مدیریت شهری

جهانگیری تاکید کرد؛

ترکیب کابینه نمایانگر دولت کارآمد برای تحقق وعده های رئیس جمهور

و  قضایی  کمیسیون  الملل  بین  کمیته  رئیس 
حقوقی مجلس گفت: نیروهای شایسته ای هستند 
از آنها به عنوان سفیر  که وزیرامورخارجه می تواند 
، رایزن و دیپلمات در کشورهای مختلف به خدمت 
گو  و  گفت  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل  بگیرد. 
به  اش��اره  ضمن  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با 
وزیرپیشنهادی  به عنوان  معرفی محمدجوادظریف 

منطقه  سیاست  گفت:  دوازدهم  دولت  امورخارجه 
باید   ، شود  بازتعریف  باید  اسالمی  جمهوری  ای 
ایران دکترین سیاست خارجی خود را با کشورهای 
کند.  بازنگری  زدای��ی  تنش  مبنای  بر  همسایه 
با  گو  و  گفت  در  تایباد  و  جام  تربت  مردم  نماینده 
زدایی  تنش  گفت:  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار 
نظیر  کشورهایی  با  روابط  بهبود   ، فارس  خلیج  در 

مرکزی  آسیای  در  موثر  حضور   ، وپاکستان  هند 
دیپلماسی  دستگاه  اساسی  های  اولویت  از  باید 
دولت روحانی در چهارساله دوم باشد. وی در ادامه 
از  دیپلماسی  دستگاه  در  اقتصادی  نگرش  افزود: 
توسعه  و  سرمایه  جذب  برای  که  است  موضوعاتی 
تصریح  بگیرد.وی  قرار  غفلت  مورد  نباید  صادرت 
چهره  در  پاالیش  نیازمند  امورخارجه  وزارت  کرد: 
اگرچه  اس��ت.  دیپلماسی  های  عرصه  فعال  های 
تعدادی از دیپلمات ها در دستگاه دیپلماسی حضور 
دارند و فعال هستند اما مسئله اینجاست که دستگاه 
اساسی  تغییرات  انقالب  از  بعد  خارجی  سیاست 
نداشته است. رحیمی جهان آبادی گفت: نیروهای 
شایسته ای هستند که وزیرامورخارجه می تواند از 
آنها به عنوان سفیر ، رایزن و دیپلمات در کشورهای 
مختلف به خدمت بگیرد. این نماینده مجلس دهم 
گفت: حضور سفرای اهل سنت ، زرتشتی ، ارمنی 
خواهد  ایران  زیبای  چهره  بهبود  به  منجر  کلیمی  و 
شد و می تواندبه بهبود پیوندهای جمهوری اسالمی 
تاکید  وی  ک��رد.  خواهد  کمک  دیگر  کشورهای  با 
تکانی  خانه  نیازمند  ایران  دیپلماسی  کرد:دستگاه 

و بازنگری در دکترین دیپلماسی منطقه ای است.

خبر

رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

لزوم پاالیش و خانه تکانی دستگاه دیپلماسی 

 سید مهرداد امیرکاللی
mehrdad1371@yahoo.com
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Poetry Dayشعر روز

Lesson from Imamدرسی از  امام

امام حسین )ع( فرمودند:
 بدرس�تی ک�ه ش�یعیان م�ا قلبش�ان از هرناخالص�ی و حیل�ه و تزوی�ر 

پاک است.

اسرا

چون پیروزی انقالب اسالمی بر اساس مکتب و رهنمود مراجع تقلید و 
روحانیت جهان تشیع و اسالم بود، حفظ دستاوردهای آن نیز بر همین 
اس�اس خواهد بود و غفلت از زیربنای انقالب و انحراف از رهبری های 
حضرت امام راحل)قدس س�ره( زمینه شکست و انهدام کاخ رفیع قسط 

و عدل را فراهم خواهد کرد.
امام خمینی بنیان مرصوص، ص25

مدتی خون خوردم و راهم نبود 
نیست استعداد بیزاری مرا   

نی غلط گفتم که دل خاکی شدی   
گر نبودی از تو دلداری مرا

عطار نیشابوری
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