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رییس جمهور در نیویورک: 

برای ساختن ایران، به کمک 
ایرانیان سراسر دنیا نیاز داریم

صالحی: رفتار خصمانه آمریکا مغایر با روح و متن برجام است

در  سخنانی  در  اتمی  ان��رژی  س��ازم��ان  رییس 
 ، اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  عمومی  کنفرانس 
روح  و  متن  با  مغایر  را  آمریکا  دولت  خصمانه  رفتار 
خواهانه  زیاده  درخواستهای  رد  با  و  دانست  برجام 
این  برابر  در  آژانس  که  کرد  اطمینان  ابراز  آمریکا 

زیاده خواهی مقاومت خواهد کرد.
وقت  به  دوشنبه  ظهر  از  پیش  صالحی  علی اکبر 
مدیر  از  پس  سخنران  اولین  عنوان  به  وین  محلی 
عمومی  کنفرانس  یکمین  شصت  در  آژان��س  کل 

جنبه  مهمترین  از  یکی  گفت:   ، المللی  بین  آژانس 
با توافق برنامه  های تمام فعالیت های هسته ای ما 
طبق  است.  مرتبط  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع 
تاییدهای متناوب آژانس ، ایران بطور صادقانه و با 
عمل  برجام  طبق  خود  تعهدات  تمام  به  نیت  حسن 

کرده است. 
شفافیت  تحت  ای��ران  ای  هسته  های  'فعالیت 

سایت  به  تکمیلی  های  دسترسی  با  و  حداکثری 
های هسته ای انجام می شود.' 

از طرفهای شرکت کننده موانعی  افزود: یکی  وی 
الزم  و  ک��رده  ایجاد  برجام  کامل  اج��رای  مسیر  در 
تمام  که  کنم  جلب  حقیقت  این  به  شما  توجه  است 
طرف های برجام بدون استثنا باید در مورد اجرای 
به  باید  طرفها  تمام  باشند.  پاسخگو  خود  تعهدات 
این  اجرای  ادامه  امکان  تا  کنند  تعهدات خود عمل 

توافق فراهم شود . 
برای  تدابیری  یا  اقدام  گونه  هر  کرد:  تاکید  وی 
با  ای  هسته  توافق  شروط  کردن  خنثی  یا  تضعیف 

هر بهانه و انگیزه سیاسی ، موجب مخدوش شدن و 
به خطر افتادن این دستاورد تاریخی خواهد شد که 
زیان آن نه تنها متوجه طرفهای این توافق بلکه کل 

جامعه بین المللی خواهد شد. 
مختصر  بطور  است  الزم  همچنین  افزود:  صالحی 
و  آژان��س  در  آمریکا  اخیر  سیاسی  اق��دام��ات  به 
برنامه  آزمایی  راستی  درباره  عجیب  درخواستهای 
مذاکره  شروط  از  فراتر  ایران  آمیز  صلح  ای  هسته 
شده برجام اشاره کنم. رفتار خصمانه دولت آمریکا 
و تدابیر این کشور برای مخدوش کردن توافق هسته 
ای و جلوگیری از منتفع شدن ایران از توافق هسته 
همچنان  ما  است.  برجام  متن  و  روح  با  ،مغایر  ای 
برابر  در  آن  کل  مدیر  و  آژانس  که  داریم  اطمینان 
مقاومت  قبولی  قابل  غیر  درخواستهای  چنین 
خواهند کرد و به ایفای نقش نظارتی فنی خود بطور 
از اطالعات حساس  ادامه خواهند داد و  بی طرفانه 
ها  بازرسی  طریق  از  آمده  دست  به  صنعتی  و  فنی 

محافظت خواهند کرد.
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استاندار خراسان رضوی:

از خدمت در خراسان رضوی 
و مشهد فرار نمی کنم

شهردار مشهد:

کاهش درآمدهای دولت 
و ساخت و سازها اداره شهر 

را دشوار کرده است

ورزش

جامعه

نماینده اسبق مشهد در مجلس ششم:

اصالح طلبان از مطالبات رفاهی 
و معیشتی مردم غافل نشوند

دانشور: برای کسب مدال طال تالش خواهم کرد

ورزشکار مشهدی در بین 
شاخص ترین های بازی های 

داخل سالن آسیا
های  بازی  سایت  با  گفت وگو  در  دانشور«،  »محمد 
داخل سالن آسیا عنوان کرد به دنبال کسب مدال طال 

در همه رویدادهای دوچرخه سواری سرعت است.
به  اش��اره  با  آسیا  سالن  داخ��ل  ه��ای  ب��ازی  سایت 
رقابت دوچرخه سواری ایران برای کسب مدال، محمد 
در  حاضر  های  چهره  ترین  شاخص  از  یکی  را  دانشور 

بازی ها عنوان کرد.
بازی  بازی ها نوشت: محمد دانشور قهرمان  سایت 

های آسیایی ۲۰۱۴ و قهرمان آسیا۲۰۱۷ است.

رضوی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  مدیر 
استان  آم���وزان  دان��ش  قطعی  ن��ام  ثبت  گفت: 
درصد  یک  پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 
و  ه��زار   11 از  بیش  همچنین  و  داشته  اف��زاش 
برای  درصدی   1.73 افزایش  با  آموزشگاه   196

استقبال از مهر ماه آماده شده اند.
علیرضا کاظمی روز دوشنبه در نشست خبری 
آستانه سال تحصیلی جدید افزود: مهر ماه سال 
دانش  استقبال  به  حسینی'  'مهر  شعار  با  جاری 

آموزان می  رویم.
نیز  جدید  تحصیلی  سال  شعار  کرد:  بیان  وی 
کیفیت  با  ساحتی  تمام  تربیت  و  تعلیم  'تحقق 
و  شده  تعیین  محوری'  برنامه  سایه  در  عدالت  و 
و  میان  کوتاه،  برنامه  های  نیازمند  راستا  این  در 
کل  اداره  مختلف  حوزه  های  هستیم.  مدت  بلند 
 129 قالب  در  را  برنامه   452 پرورش  و  آموزش 
با  و  هدفمند  ماه  مهر  و  اند  کرده  تدوین  شاخص 

برنامه  ای را آغاز می  کنیم .
ب��رای  متفاوت  برنامه   20 اف���زود:  کاظمی 
میلیون  یک  از  و  شده  تدوین  مدارس  بازگشایی 
قطعی  نام  ثبت  کنون  تا  آموز  دانش  هزار   140 و 
همچنین  اس��ت.  شده  انجام  سناد  سامانه  در 
مقایسه  در  استان  آموزان  دانش  قطعی  نام  ثبت 
افزاش داشته  پارسال یک درصد  با مدت مشابه 
با  آموزشگاه   196 و  هزار   11 از  بیش  همچنین  و 
افزایش 1.73 درصدی برای استقبال از مهر ماه 
 120 از  بیش  است  ذکر  به  الزم  و  شده اند  آماده 
هزار دانش آموز اول دبستان و پیش دبستانی نیز 

مورد سنجش قرار گرفتند.
کاظمی با بیان اینکه با درخواست 59 درصد از 
متقاضیان نقل و انتقال موافقت شده است افزود: 
طرح هدایت تحصیلی برای حدود 84 هزار دانش 
آموز پایه نهم در این استان نیز صادر شده است.

در  ریال سرانه  مختلف  میلیارد  افزود: 50  وی 
به  سوخت  و  غذایی  آموزشی،  های  سرانه  قالب 

مدارس واریز شده و...

خراسان رضوی برای آغاز سال تحصیلی جدید 
آماده می شود؛

افزایش 1 درصدی ثبت نام 
قطعی دانش آموزان
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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای مشهد:

مراکز تجاری با کیفیت؛ ضریب 
ماندگاری زائر را افزایش می دهد

ایتالیایی ها به »پدیده« روی خوش نشان دادند
هیئت سرمایه گذاران ایتالیایی در بازدید از بزرگترین پروژه گردشگری شرق کشور»پدیده شاندیز« برای همکاری در ساخت و بهره برداری از پروژه های گردشگری ایران 

اعالم آمادگی کردند
3



سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  
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از  بازدید  در  ایتالیایی  گ��ذاران  سرمایه  هیئت 
کشور)پدیده  ش��رق  گردشگری  پ��روژه  بزرگترین 
از  شاندیز( برای همکاری در ساخت و بهره برداری 

پروژه های گردشگری ایران اعالم آمادگی کردند.
به گزارش سایت اخبار پدیده، آقایان بالگدینی و 
اتولینی دو سرمایه گذار ایتالیایی که با هدف سرمایه 
گذاری در پروژه های فرهنگی، تفریحی و گردشگری 
ایتالیا می تواند  به ایران سفر کرده اند اعالم کردند، 
اجرای  و  ساز  و  ساخت  تکنولوژی  آخرین  ارایه  با 
پروژه های گردشگری با ایران و به ویژه در پروژه های 

پدیده در شاندیز و کیش همکاری کنند.
میکائیل تاجری نماینده شرکت بین المللی جاده 
عنوان  به  پدیده  مجموعه  از  دیدار  این  در  ابریشم 
گفت:  و  کرد  یاد  کشور  گردشگری  پروژه  بزرگترین 
چه  پدیده  که  می شود  مشخص  آینده  سال  صد  در 
تاثیری را در جذب و ماندگاری زائران و گردشگران 

در منطقه به ارمغان آورده است.
گ��ذاران  سرمایه  گ��روه  برنامه های  مدیر  که  وی 
المللی  بین  شرکت  افزود:  است  ایران  در  ایتالیایی 
ایرانی  سرمایه گذاران  از  متشکل  ابریشم  ج��اده 
سرمایه  مشتاق  خارجیان  و  کشور  از  خارج  مقیم 
گذاری  سرمایه  مشتاق  ایرانیان  و  ایران  در  گذاری 
تبادالت  ایجاد  صورت  در  و  است  کشور  داخل  در 
و  ابریشم  جاده  شرکت  دو  این  بین  گذاری  سرمایه 
صورت  المللی  بین  افتخاری  گفت  می توان  پدیده 
جهان  در  برند  دو  هر  برای  اینکه  ضمن  می پذیرد. 
زمینه سازی  می تواند  و  بود  خواهد  پیشرفت  باعث 
مبادالت اقتصادی و تجاری بیش از پیش دو کشور 

را فراهم آورد.

توسعه  المللی  بین  شرکت  مدیره  هیئت  رییس 
به  اش��اره  با  دی��دار  ای��ن  در  نیز  پدیده  گردشگری 
حضورسالیانه 28تا 30میلیون نفر گردشگر در مشهد 
پدیده  گردشگری  پ��روژه  از  ب��رداری  بهره  با  گفت: 
به  را  ماندگاری گردشگران  و  شاندیز می توان جذب 

سرزمین خورشید)خراسان رضوی( افزایش داد.
با  رض��وی  خراسان  اف��زود:  صفت  زارع  حسین 
انواع  جذب  برای  ممکن  جاذبه های  تمامی  داشتن 
مختلف گردشگر که در راس آن گردشگران مذهبی 
در  گردشگری  جاذبه  نقطه  مهمترین  دارن��د  ق��رار 
به  شاندیز  و  طرقبه  و  می آید  حساب  به  منطقه 
با جاذبه ها و  این استان  عنوان ستارگان گردشگری 
انکرهای اکوتوریستی و گردشگری به ویژه با حضور 
در  را  شگرفی  تاثیرات  پدیده،  گردشگری  پروژه  ابَر 
همراه  به  آن  از  ناشی  اقتصاد  و  گردشگری  توسعه 

خواهد داشت.
تاریخ  طول  در  ایران  و  ایتالیا  اینکه  اعالم  با  وی 
تاریخی، تجاری، سیاسی  مراودات موثر و صادقانه 
با هم داشته اند ادامه داد: این دو کشور همواره در 
طول تاریخ ثابت کرده اند که می توانند به عنوان دو 
شریک موثر و معتمد همکاری های مختلف فرهنگی 
موجبات  و  اجرایی  اعالیی  حد  به  را  اقتصادی  و 
پیشرفت و تعالی را برای دوکشور به ارمغان بیاورند.

مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 
تشریح  با  ایتالیایی  گذاران  سرمایه  با  دیدار  در  نیز 
وضعیت موجود در پروژه های پدیده شاندیز، کیش 
برابر  ای  عرصه  با  شاندیز  پدیده  گفت:  تهران  و 
زیر  مربع  متر  میلیون  یک  حدود  با  و  45هکتار  با 
مراکز تجاری، مسکونی،  بنای احداث شده، دارای 

شهربازی،  یخی،  پیست  آبی،  پارک  اقامتی)هتل(، 
طراحی  کنار  در  که  است  فرهنگی  مرکز  و  گل  باغ 
تجاری،  1400واح��د  اج��رای  برای  ریزی  برنامه  و 
حال  در  مجموعه  این  در  نیز  مسکونی  1070واح��د 

ساخت است.

با  شاندیز  پدیده  آب��ی  پ��ارک  اف���زود:  خجسته 
پذیرش 30هزار  گنجایش  مربع عرصه،  متر  24هزار 
انکرها  از  یکی  و  داراست  همزمان  صورت  به  را  نفر 
پدیده  مجموعه  در  شده  طراحی  جذابیت های  و 
شده  بینی  پیش  که  می شود  محسوب  شاندیز 
سرمایه  طرفیت های  تمامی  از  استفاده  با  می توان 
پیشنهادی  مختلف  روش ه��ای  با  و  موجود  گذاری 

این بنای نیمه تمام را با حمایت و همراهی سرمایه 
گذاران به پایان رساند.

ساخت های  زی��ر  تمامی  داد:  ادام��ه  خجسته   
از جمله  آبی  این مجموعه  اندازی  راه  برای  مناسب 
از  بخشی  و  بینی  پیش  فاضالب  شبکه  و  برق  آب، 

عملیات اجرایی آن نیز انجام شده است.
این  گفت:  نیز  کیش  پدیده  پ��روژه  درب��اره  وی 
با پروژه مجموعه پدیده شاندیز  مجموعه نیز مشابه 
مقیاسی  در  اما  است  شده  ریزی  برنامه  و  طراحی 
میلیون  یک  900تا  حدود  در  پروژه  این  کوچکتر، 
و  تعبیه  مسکونی  و  تجاری  بخش  دو  در  مربع  متر 
طراحی شده است که سه هزار متر مربع آن تجاری و 

600هزار متر مربع آن نیز مسکونی است.
مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 
یکی از جذابیت های پدیده کیش را بخش پیش روی 
بخش  این  در  افزود:  و  کرد  یاد  دریا  از  استحصال  و 
توقف  و  آرام��ش  حوضچه  عنوان  با  آبی  پارک  یک 
شده  گرفته  نظر  در  ک��روز  کشتی های  ب��رای  گاهی 
متری   300 کروز  کشتی  یک  توقف  امکان  که  است 
را داراست و ظرفیت پهلوگیری 1700ناوگان دریایی 
همراه  به  لنگرگاه  این  در  را  قایق  و  کشتی  جمله  از 

خواهیم داشت.

خبرایتالیایی ها به »پدیده« روی خوش نشان دادند خبر

فرماندار قوچان:

35درصد اقتصاد قوچان به صنعت وابسته 
است

قوچان  اقتصاد  35درصد  گفت:  قوچان  فرماندار 
به صنعت وابسته است.

مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  در  قامتی  علیرضا 
ف��رم��ان��داری  اج��ت��م��اع��ات  ک��ه در س��ال��ن  اس��ت��ان 
که  ای��ن  بیان  با  ب��رگ��زارش��د،  قوچان  شهرستان 
و  اولیه  م��واد  صنعتی  نیمه  و  صنعتی  6گ��اوداری 
شیرخام پنج کارخانه لبنی شهرستان را تأمین می 
در  صنعتی  فعال  واحد   39 اکنون  هم  افزود:  کند، 
اشتغال  نفر   1810 برای  که  دارد  وجود  شهرستان 
6800 واحد صنفی در  کرده است. همچنین  ایجاد 
شهرستان قوچان وجود داردکه 12 هزار و 240 نفر 

در این واحدها مشغول به کار هستند.
اشاره  با  قوچان  شهرستان  اداری  شورای  رئیس 
حوزه  در  روستاییان  درصدی   85 برداری  بهره  به 
خدمات  توسعه  ل��زوم  ب��ر  راه،  و  آب،ب���رق  ه��ای 
متوازن در حوزه های اجتماعی، امنیتی و سیاسی 
اعتبارات  درصد   70 افزود:  و  کرد  تاکید  روستاها 

شهرستان در این حوزه هزینه شده است.
قامتی با اشاره به آماده بودن طرح گردشگری در 
 ۷۵۰ سرمایه گذاری  با  که  بوده  آباد  تبارک  منطقه 
نفر  هزار   ۲۰ ساله   ۱۰ ب��ازه ای  در  تومانی  میلیارد 
تشکیل  ابتدای  از  گفت:  می کند،  اشتغال  ایجاد 
شهرستان  این  در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسات 
مصوبه   ۳۴۷ که  تشکیل  دستگاه   ۱۹ در  جلسه   ۹۷
شده  عملیاتی  آن ه��ا  درص��د   ۹۰ که  است  داشته 

است.
 ۲۴۱ وی جمعیت آماده به کار قوچان را 56 هزار و 
و  هزار   46 داد: جمعیت شاغل  ادامه  و  دانست  نفر 
نرخ  که  است  نفر   ۶۸۸ و  هزار   ۹ بیکار  و  نفر   ۵۵۳

۲/۱۷ درصد هست. بیماری 
این  بر  تأکید  با  قوچان  اداری  ش��ورای  رئیس 
در  نفر   ۷۲ و  ه��زار   ۳ گذشته  س��ال  ک��ه  مطلب 
است،  انجام شده  اشتغال  ایجاد  مختلف  بخش های 
و  بوده  کشاورزی  حوزه  در  فقره   ۲۴۹ کرد:  بیان 
در  جدید  شغل  هزار   4 بالغ بر  می شود  پیش بینی 

این شهرستان طی سال جاری ایجاد شود.
قامتی با بیان اینکه مساحت شهرستان قوچان 3 
هزار و 848 کیلومترمربع با 172 نقطه مسکونی و 72 
سرشماری  آخرین  طی  که  است  غیرمسکونی  نقطه 
 102 افزود:  دارد،  جمعیت  نفر   493 و  هزار   174
این شهرستان جمعیت  از جمعیت  نفر   198 هزار و 
شهر  در  آنها  نفر   641 و  هزار   101 که  بوده  شهری 

قوچان و مابقی درشهر باجگیران سکونت دارند.
این شهرستان  روستایی  جمعیت  داد:  ادامه  وی 
جمعیت  نسبت  ک��ه  ب��وده  نفر   295 و  ه��زار   72
روستایی 41.4 درصد و شهری 58.6 درصد است.
زیر  سطح  مجموع  قوچان  شهرستان  فرماندار 
 66 را  زراعی  و  باغی  کشاورزی،  محصوالت  کشت 
هزار و 230 هکتار برشمرد و افزود: 10 هزار و 559 
در  هکتار   671 و  هزار   55 و  باغی  حوزه  در  هکتار 
محصوالت  تولید  میزان  و  دارد  وجود  زراعی  بخش 
در سال گذشته 292 هزار و 628 تن بوده که از این 
میان 96 هزار و 435 تن محصول باغی و 196 هزار 

و 193 تن محصول زراعی بوده است.
استحصالی  آب  م��ی��زان  اینکه  ب��ی��ان  ب��ا  وی 
این  چاه  حلقه   2571 از  قوچان  شهرستان  این 
برداشت  میزان  افزود:  می شود،  تامین  شهرستان 
میان  این  از  که  است  مترمکعب  میلیون   101 آب 
و  مجاز  چاه  حلقه   671 از  اب  مترکعب  هزار   840
مجاز  غیر  چاه  حلقه   1900 از  مترمکعب  هزار   17

می شود. برداشت 
350 رأس دام  370 هزار و  تولید  به  اشاره  با  وی 
قوچان،  شهرستان  در  سنگین  دام   4019 و  سبک 
 100 با  طایفه  هشت  در  عشایر  خانوار   750 گفت: 
هزار رأس دام سبک به قشالق و ییالق می پردازند 
و در این شهرستان 36 هزار و 208 تن گوشت قرمز 
تولید  طیور  و  مرغ  گوشت  تن   492 و  هزار  یک  و 

می شود.
این  جمعیت  درصد   6/۲۳ اینکه  بابیان  قامتی 
شهرستان دچار اختالالت روانی در سطوح مختلف 
باید  موضوع  این  به  گرفتار  خانواده  هر  که  هستند 
اختصاص  بحث  این  برای  را  خود  درآمد  درصد   ۳۰
غفلت  مورد  نباید  اجتماعی  حوزه  گفت:  بدهد، 
به این موضوع موجب شده در  قرار بگیرد که توجه 
قوچان  در  طالق  کاهش  درصد   ۷/۲۹ جاری  سال 

رخ بدهد.
اجتماعی  رفتارهای  حوزه  اگر  کرد:  تأکید  وی 
و  هدایت  برای  را  فرایندی  و  مجموعه  شود  کنترل 

ایجاد می کند. اقتصاد  ایجاد بستر در 

تولید پسته سالم در شرکت کشاورزی 
رضوی

پسته  تولید  از  رضوی  کشاورزی  شرکت  سرپرست 
سالم توسط این شرکت خبر داد.

طوسی  قناد  محمدباقر  نیوز،  آستان  گ��زارش  به 
افزود: به این منظور، با استفاده از تجارب سال های 
گذشته و بهره گیری از نظرات مشاوران گیاه پزشکی، 
عمل  به  جلوگیری  پسته  باغات  بی مورد  سمپاشی  از 

آمده است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود، طی سال زراعی 
در  شود.  برداشت  تر  پسته  تن   35 حدود   ،95  –  96

سال گذشته این رقم بالغ بر 28 تن بوده است.
دارای  رض��وی  کشاورزی  شرکت  داد:  ادام��ه  وی 
تپه  چاه های  اراضی  در  پسته  باغ  هکتار   110 حدود 
 13 مقدار،  این  از  که  است  محمدآباد  مزرعه  ماهور 

هکتار آن بارده می باشد.
برای  گرفته  صورت  اقدامات  درب��اره  طوسی  قناد 
افزایش راندمان تولید این محصول گفت: استفاده از 
کودهای پوسیده دامی در باغات طی فصل زمستان، 
به منظور بهسازی  انجام عملیات داشت خاک ورزی 
از جمله  باغی  بندهای  زباله  از  بستر خاک و استفاده 

این موارد به شمار می رود.
محلول پاشی  هرز،  علف های  با  مبارزه  افزود:  وی 
باغات با کودهای ریزمغذی و مبارزه با آفات، بخشی 

دیگر از اقدامات صورت گرفته است.
به  اش��اره  با  رض��وی  کشاورزی  شرکت  سرپرست 
زمینه  در  رضوی  کشاورزی  شرکت  آتی  برنامه های 
باغات پسته گفت: آبیاری حال حاضر این باغات، به 
صورت نشتی انجام می شود که در این راستا، اجرای 
سطح  در  قطره ای  فشار  تحت  آبیاری  سیستم  طرح 
107 هکتار از باغات را طی سال جاری در دستور کار 

داریم.
این  ف��روش  و  عرضه  نحوه  درب���اره  طوسی  قناد 
توسط  تولیدی  پسته های  داش��ت:  بیان  محصول 
ص��ادرات  یا  و  داخلی  مصرف  به  خصوصی،  بخش 

اختصاص خواهد یافت.
 

شرکت  از  استاندارد  مدیرکل  بازدید 
خمیرمایه رضوی

از  رضوی  خراسان  استاندارد  سازمان  کل  مدیر 
شرکت خمیرمایه رضوی بازدید کرد.

معاون  همراه  به  جمیع  علیرضا  دی��دار،  این  در 
از  رض��وی  خراسان  استاندارد  سازمان  پژوهشی 
R&D، خط  واحد  میکروبی،  و  آزمایشگاه های شیمی 
شرکت  سردخانه های  و  بسته بندی  خطوط  تولید، 
بازدید کردند و از نزدیک در جریان فرایند آزمایش ها 
محصول  تولید  ب��رای  گرفته  ص��ورت  وکنترل های 

خمیرمایه استاندارد قرار گرفتند.
جمیع، هدف از این دیدار را آشنایی با خط تولید 
راستای  در  پرسنل  زحمات  از  تقدیر  و  خمیرمایه 
از صنایع پیشروی استان مطرح  بازدیدهای دوره ای 

کرد.
وی با توجه به قدیمی بودن استانداردهای تدوین 
شده، بر لزوم بازنگری و به روز کردن این استانداردها 

با استفاده از منابع معتبر تاکید کرد.
جمیع، ضمن تقدیر از شرکت خمیرمایه رضوی به 
دلیل اخذ استاندارد تشویقی تولید خمیرمایه در سال 
1395 گفت: باال بودن کیفیت و رعایت استانداردها از 
جمله دالیل موفقیت این شرکت به ویژه در بازارهای 

صادراتی است.
خمیرمایه  شرکت  سرپرست  اژدری،  احسان  دکتر 
آزم��ون ه��ا،  به  اش��اره  با  دی��دار  ای��ن  در  نیز  رض��وی 
استانداردهای مواد اولیه و چگونگی استفاده از آن ها 
کیفیت  کنترل  سخت گیری ها،  خوشبختانه  گفت: 
در  گرفته  صورت  پیشگیری های  و  اولیه  مواد  دقیق 
بر  در  را  کیفیت  بهبود  شرکت،  برای  تولید،  فرایند 

داشته است.
وی ادامه داد: این شرکت در راستای ارتقای سطح 
و  میکروبی  آزمایشگاه های  استاندارد  آزمون های 
و  روز  به  رفراکتومتر  و  پالریمتر  خرید  با  شیمی، 
آزمایشگاه  تفکیک  و  همچنین اصالحات ساختمانی 
محصولی  تولید  برای  را  مثبتی  گام های  میکروبی، 

مرغوب برداشته است.
در این بازدید همچنین اطالعاتی توسط سرپرست 
فیمابین  همکاری  مورد  در  رضوی  خمیرمایه  شرکت 
این شرکت و انستیتو برلین آلمان و نظارت های آن بر 

روند تولیدات خمیرمایه ارایه شد.
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عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد:

تشدید نظارت بر واردات خودروهای خارجی

رییس جهادکشاورزی خراسان رضوی مطرح کرد:

400میلیارد ریال اعتبار زعفرانی دولت در استان

 سرویس اقتصادی 
به نظر می رسد که بازار خودرو در ایران دچار 
معنای  به  رقابت  که  چرا  است.  آشفتگی  نوعی 
بی کیفیت  بر  عالوه  و  ندارد  وجود  آن  در  واقعی 
واردات  مشکل  داخ��ل��ی  خ��ودروه��ای  ب��ودن 
خودروهای خارجی فاقد کیفیت نیز به دردهای 

مردم افزوده ولی دردی را کم نکرده است.
یک کارشناس خودرو در این باره گفت: عدم 
باعث شده است که  تنوع در محصوالت داخلی 
وجود  خارجی  خودروهای  به  نسبت  اشتیاق 
گذشته  سال های  در  مثال  برای  باشد.  داشته 
به جای آن  اما  از رده خارج کردیم  را  ما پیکان 

پیکان بار را به بازار آوردیم.
ضعف  از  سواستفاده  اف��زود:  سلیمی  اصغر 
برای  م��ردم  عطش  و  خ��ودرو  داخلی  صنعت 
ای��ران  که  ش��ود  باعث  نباید  خارجی  خ��ودرو 
تبدیل  بی کیفیت  خ��ودروه��ای  پارکینگ  به 
پس  خدمات  گونه  هیچ  که  خودروهایی  شود. 
و  نکرده  تعریف  کشور  در  هم  را  فروشی  از 

پاسخگوی مشتریان نیستند.
با  که  می کنند  فکر  م��ردم  ک��رد:  اضافه  وی 
خارجی  خودرو  خرید  و  بیشتر  هزینه  پرداخت 
که  حالی  در  برخوردارند  بیشتری  امنیت  از 

مالی  ضربه های  خارجی  بی کیفیت  خودروهای 
و معنوی بسیاری را به آن ها تحمیل می کند در 
داشته می شود  روا  مردم   به  این ظلم  که  حالی 
که خودرو خارجی را به بهایی به مراتب گرانتر از 
قیمت تمام شده آن در کارخانه اصلی می خرند.
الزام  اس��ت:  معتقد  خ��ودرو  کارشناس  این 
برای  بین المللی  استانداردهای  داشتن  به 
خودروهای وارداتی باید پیگیری و اجرا شود. و 
صنعت خودرو داخلی نیز بعد از سال ها حمایت 
دولتی باید تالش خود را برای تبادل دانش فنی 
خارجی  همتایان  با  محصوالت  کیفیت  ارتقا  و 
ما  مردم  حق  کمترین  دهد.  قرار  کار  دستور  در 
تامین  و  استاندارد  خودرویی  از  برخورداری 

کننده جان و مال شان است.
نظارت بر استاندارد خودروهای وارداتی

مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
گفت: میزان استاندارد ورود خودرو به کشور می 
خودروهای  ورود  شاهد  تا  یابد  افزایش  بایست 
صنعت  در  پایین  کیفیت  ضریب  با  خارجی 
درباره  حمیدگرمابی   نباشیم.  خودروسازی 
کشور  به  خارجی  خ��ودروه��ای  ورود  وضعیت 
خارجی   خودروهای  سطح  ارتقا  برای  اف��زود: 
وارداتی  در  کشورمی بایست، میزان استاندارد 

یابدتا شاهد ورود  به کشورافزایش  ورود خودرو 
در  پایین  کیفیت  ضریب  با  خارجی  خودروهای 

صنعت خودروسازی نباشیم.

مجلس  م��ع��ادن  و  صنایع  عضوکمیسیون 
قرار است خودروهای خارجی  اگر  کرد:  تصریح 
نباید  اجازه  از مسیر واردات وارد کشور شوند، 
کشور  وارد  پایین  کیفیت   درجه  با  خودرو  داد 
شود. زیرا  باید تنها خودروی در مسیر واردات 
شرایط  کیفیت  نظر  از   که  بگیرد  قرار  کشور  به 

ایده آلی داشته باشد.
گرمابی افزود: یکی از باالترین نرخ های باالی 
و  است  ایران  به  متعلق  خودرو  واردات  تعرفه 

باید  زمابندی  طبق  که  کردم  اعالم  بارها  بنده 
این تعرفه کاهش یابد و ما سال های سال است 
که  ازجیب مردم  با اعمال  تعرفه باال از  صنعت 
خودرو حمایت  کردیم و این موضوع باید پایانی 
واردات  ب��رای  داد:  ادام��ه  وی  باشد.   داشته 
همچون  معیاری  باید  فرد  کشور،  به  خ��ودرو 
نمایندگی را داشته باشد بنابراین با این شرایط 
می  محدود  خ��ودرو   واردات  که  است  بدیهی 
شودو از طرفی دیگرنیز نمی توان  بدون ضوابط  
به هرکسی  اجازه ورود خودرو را  اعطا کرد، زیرا 
یکی از شرایط  ورودخودرو ارائه خدمات پس از 

فروش است.
ادامه  در  مجلس  در   نیشابور  مردم  نماینده   
در  خودرو  واقعی  رقابتی   بازار  ما  اینکه  بیان  با 
در  بازارخودرو  اگر  یادآورشد:  نداریم،  کشور 
خودرو  امکانات  حتم  بطور  شود،  رقابتی  کشور 
نرخ  و  بهینه  تنوع  مطلوب تر،  کیفیت  با  نیز 

مناسب تعیین می شود.
ب��ازار  ف��اق��د  خ���ودرو  اینکه  ب��ی��ان   ب��ا  وی   
سطح  ارتقا  کرد:  تصریح  است،  واقعی  رقابتی 
با افزایش سطح استاندارد  خودروهای وارداتی 
ورودی امکان پذیر است. نماینده مردم نیشابور 
خ��ودرو  واردات  مجلس،گفت:  در  فیروزه  و 
تواند  می  آن  رعایت  با  فرد  که  دارد  ضوابطی 
واردات  بنابراین  واردکند  کشور  به  را  خ��ودرو 
افراد  و  شرکت  اختیار  در  منحصرا  نباید  خودرو 

خاصی باشد.

خراسان  ک��ش��اورزی  جهاد  س��ازم��ان  رئیس   
رضوی گفت: از مجموع هزار و 340 میلیارد ریال 
استان،  توسعه  شاخص های  ارتقای  اعتبارات 
گرفته  تعلق  به بخش کشاورزی  امسال 43 درصد 

که معادل بیش از 400 میلیارد ریال است.
دوشنبه  روز  مزروعی  مجتبی  ایرنا،  گزارش  به 
معارفه مدیران جهاد کشاورزی  و  تودیع  آیین  در 
را  این رقم  قرار است عمده  افزود:  تربت حیدریه 
عنوان  به  آینده  ماه   2 در  و  شده  تبدیل  یارانه  به 

تسهیالت یارانه دار بین متقاضیان توزیع شود. 
به  ریال  میلیارد   780 امسال  اینکه  بیان  با  وی 
نوسازی ماشین آالت کشاورزی اختصاص یافته، 
لوله  عملیات  کیلومتر  ه��زار   2 همچنین  گفت: 
در  آبیاری  نوین  شیوه های  اجرای  برای  گذاری 
کمک  وری  بهره  ارتقای  به  که  داریم  اجرا  دست 

می کند.
مزروعی با بیان اینکه اعتبارات بالعوض آبیاری 
تحت فشار و کم فشار استان در سال جاری به 2 
در  این  افزود:  رسیده،  ریال  میلیارد   720 و  هزار 
 800 و  هزار  تنها  پارسال  رقم  این  که  است  حالی 

میلیارد ریال بود.
وی گفت: از ابتدای پیروزی انقالب تا سال 93، 
استان  در  فشار  تحت  آبیاری  کیلومتر  هزار   110
و  هکتار  هزار   25  ،94 سال  تا  اما  بود،  شده  اجرا 
پیش  و  شد  اجرا  دیگر  میزان  همین  نیز  پارسال 
بینی ما برای امسال بیش از 30 هزار هکتار است.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره 
مورد  در  استان  کشاورزی  جهاد  سیاست های 
زیر  ک��ش��اورزان،  محصول  خرید  گفت:  زعفران 
تشکل های  و  کشاورزی  بانک  توسط  بازار  قیمت 

در  که  می شود  انجام  شکلی  به  خصوصی  بخش 
تر  پایین  کف  قیمت  از  و  نکند  ایجاد  التهاب  بازار 
نرود که تحقق آن نیازمند توجه دولت و نمایندگان 

مجلس برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.
بارندگی های  میزان  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
پارسال، کف خرید ما 50 تن است، اما تا 100 تن 

را نیز پیش بینی کرده ایم.
 مصرف زعفران، نیاز جامعه غمگین ماست

در ادامه این نشست معاون استاندار و فرماندار 
ویژه تربت حیدریه گفت: مصرف زعفران ضرورت 
اگر  و  اس��ت  ما  غمگین  جامعه  ناپدیر  اجتناب 
یک  به  ایرانی  خانوارهای  زعفران  سرانه  مصرف 
مثقال برسد، حتی با کمبود این محصول در کشور 
افزود: حال  مواجه می شویم. احمدعلی موهبتی 
کشور  در  دارو  و  غذا  قالب  در  زعفران  مصرف  اگر 
واردات  به  اقدام  باید  شک  بدون  شود،  نهادینه 

زعفران نیز بکنیم. 
کشاورزی،  تشکل های  برخی  از  انتقاد  با  وی 

دانست  نو  نگاه  و  مدون  برنامه  فاقد  را  آنها  رفتار 
به  ک��ش��اورزی  تشکل های  و  تعاونی ها  گفت:  و 
به  اقدام  باید  بیندازند،  راه  صدا  و  سر  آنکه  جای 
کرده  بخش  این  مشکالت  رفع  برای  ریزی  برنامه 
کشاورزان  شرایط  بهبود  برای  رفتاری  الگوهای  و 
ارایه کنند. گفتنی است در این جلسه از خدمات 
محمد کریمی فرزقی مدیر پیشین جهاد کشاورزی 
به  عباسپور  محمدرضا  و  قدردانی  حیدریه  تربت 
وی  شد.  معرفی  مدیریت  این  جدید  مدیر  عنوان 
پیش تر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار 

بوده است.

https://telegram.
me/sobhedaily

به روز باشید
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نفت«  منهای  »اقتصاد  عنوان  با  نمایشگاهی   
حیدریه  تربت  توانمندی های  ارائ��ه  محوریت  با 
این  در  دوشنبه  روز  مقاومتی،  اقتصاد  عرصه  در 

شهرستان گشایش یافت.
سازندگی  بسیج  مسئول  ای��رن��ا،  گ���زارش  ب��ه 
به  نمایشگاه  این  گشایش  آیین  در  حیدریه  تربت 
راستای  در  مزبور  نمایشگاه  اف��زود:  خبرنگاران 
و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  کردن  عملیاتی 
صنایع تبدیلی و تولیدات بومی در 20 غرفه برپا شده 
است. حسین صادق افزود: در این نمایشگاه انواع 
دستی،  صنایع  کشاورزی،  تولیدات  و  محصوالت 

منطقه  غذایی  مواد  همچنین  و  گیاهی  داروه��ای 
برای استفاده عموم به نمایش گذاشته شده است.

مسئول بسیج سازندگی تربت حیدریه اظهار کرد: 
در 2 سال گذشته بیش از 20 میلیارد ریال تسهیالت 
در حوزه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به افراد 
واجد شرایط دارای طرح در این شهرستان پرداخت 

شده که 200 نفر اشتغالزایی داشته است.
صادق گفت: بازدیدکنندگان از نمایشگاه اقتصاد 
منهای نفت، عالوه بر بازدید از این رویداد و دریافت 
مشاوره های مذهبی، با فرصت ها و تهدیدات فضای 

مجازی نیز آشنا می شوند.

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: در پی ایجاد تعادل 
در قیمت بازار کار خرید تضمینی جو در این استان 

پایان یافت.
با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  صالحی  نجفقلی 
خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد تعادل در قیمت محصول 
کشاورزان  زیان  ضررو  از  جلوگیری  و  بازار  در  جو 
دولت  توسط  جو  تضمینی  خرید  دلیل  مهمترین 
درصد   100 تضمینی  خرید  هیچوجه  به  و  است 

برداشت این محصول مد نظر نیست.

محصول  درص��د   65 تاکنون  داد:  دام��ه  ا  وی 
است.  شده  برداشت  رضوی  خراسان  در  جو  تولید 
نیاز  بر  مازاد  جو  تن  160هزار  گذشته  زراعی  سال 
نرخ  شد.  خریداری  تضمینی  صورت  به  کشاورزان 
و  10هزار  امسال  جو  کیلوگرم  هر  تضمینی  خرید 
300 ریال تعیین شده و بر اساس برنامه ریزی وجه 
آن به کشاورزان، در مدت کمتر از یک ماه پرداخت 
خراسان  در  زمین  هکتار  ه��زار  امسال  می شود. 
زیر  هکتار  هزار   125 و  جو  دیم  کشت  زیر  رضوی 

کشت آبی این محصول رفته است.

پایان خرید تضمینی جو در خراسان رضوی»اقتصاد منهای نفت«در تربت حیدریه

DKK 6  735 کرون دانمارک USD 1  3333 دالر آمريکا 

I NR 7  ۵3 روپيه هند GBP 2  ۴775 پوند انگليس 

AED 8  199 درهم امارات متحده عربی CHF 3  3333 فرانک سويس 

KWD 9  99913 دينار کويت SEK 4  ۴51 کرون سوئد 

PKR100 10  3953 يکصد روپيه پاکستان NOK 5  ۴۲۴ کرون نروژ 

 

 

شنبه سهقیمت روز   ردیف نام محصول 
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نماینده نیشابور در مجلس: 
ما سال های سال است 

که  ازجیب مردم  با اعمال  
تعرفه باال از  صنعت خودرو 

حمایت  کردیم و این موضوع 
باید پایانی داشته باشد.

نماینده شرکت بین المللی 
»جاده ابریشم«: در صد 

سال آینده مشخص می شود 
که پدیده چه تاثیری را در 

جذب و ماندگاری زائران 
و گردشگران در منطقه به 

ارمغان آورده است

خبر پارلمان دهم

استاندار خراسان رضوی:
از خدمت در خراسان رضوی و مشهد 

فرار نمی کنم
خراسان  اس��ت��ان��دار 
خدمت  گفت:  رض��وی 
در خ��راس��ان رض��وی و 
مشهد مقدس و خدمت 
زائ��ران  و  م��ج��اوران  به 

اگر  و  است  بزرگ  بسیار  توفیق  )ع(  امام رضا  حضرت 
کسی بخواهد از این نعمت فرار کند کفران نعمت است 
استانداری  در  نماندن من  با مضمون  که  لذا مطالبی 
علیرضا  ن��دارد.  صحت  شده  گفته  رضوی  خراسان 
هتل  کار  به  آغاز  حاشیه  در  شب  یکشنبه  رشیدیان 
پارک حیات در شهرستان بینالود )طرقبه شاندیز( در 
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: همه ما 
موظفیم در اجرایی کردن سیاستهای دولت و چینش 
کرد:  اظهار  وی  باشیم.  دولت  خدمت  در  نیروهایش 
دولت به عنوان مسئول عالی اجرایی کشور هرآینه که 
تصمیم بگیرد تیم اجرایی خود را آرایش جدید دهد 
که در شرایط موضوعی رخ می  تغییراتی  بر اساس  و 
دهد باز چینی کند، حق دارد. وی گفت: ما تیم ملی 
فوتبال خود را دست یک مربی خارجی می دهیم و او 
هر آن که را تشخیص دهد به اردوی تیم ملی دعوت 
 90 نفر  یک  به  گاه  شدگان  دعوت  بین  از  کند،  می 
دقیقه فرصت بازی می دهد و به فرد دیگر پنج دقیقه 
وقت می دهد و دیگری را روی نیمکت می نشاند که 
در هر حالت می گوییم حق مربی است که ترکیب تیم 
را ببندد تا بتواند نتیجه بگیرد لذا رئیس جمهوری هم 

چنین است.
ممکن  که  تغییراتی  به  توجه  با  اف��زود:  رشیدیان 
دولت  عمومی  شرایط  و  ها  برنامه  سیستم  در  است 
فراهم شده باشد دولت این حق و این جایگاه را هم 
بر  را  افرادش  و  چینش  را  خود  تیم  بخواهد  که  دارد 
به  ما  همه  و  کند  جا  به  جا  اولویتها  و  مصالح  اساس 
دولت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  کارگزاران  عنوان 

موظفیم که از این اقدامات حمایت کنیم.

با موضوع تغییر یا ابقاء استاندار؛
اصالح طلبان  هماهنگی  شورای 
خراسان رضوی تشکیل جلسه می دهد

اسالمی  مجمع  دبیر 
اص���ن���اف خ���راس���ان 
رض���وی ب��ا اش����اره به 
گفت:  استاندار  تغییر 
هماهنگی  ش�����ورای 
خراسان  اصالح طلبان 

رابطه تشکیل جلسه می دهد.  این  در  امشب  رضوی 
محسن بحرینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
تغییر  موضوع  با  رابطه  در  امینی  آقای  که  مواضعی 
بوده  روحانی  دکتر  ستاد  جانب  از  گرفتند  استاندار 
اصالح طلبان  هماهنگی  شورای  مواضع  به  ربطی  و 
اصالح طلبان  هماهنگی  شورای  کرد:  اظهار  ندارد، 
تغییر  موضوع  با  امشب  رض��وی  خ��راس��ان  استان 
کرد.  خواهد  برگزار  جلسه  رضوی  خراسان  استاندار 
وی ادامه داد: در جلسه امشب تصمیم گیری خواهد 
شد که شورای هماهنگی به موضوع تغییر استاندار به 
چه شکل ورود پیدا کند و مواضع احزاب اصالح طلب 

امشب در این جلسه بررسی خواهد شد.

خراسان  احزاب  خانه  رئیسه  هیئت 
رضوی تشکیل جلسه داد

صبح  گ�����زارش  ب���ه 
گذشته  روز  ام����روز، 
رئیسه  هیئت  جلسه 
خراسان  اح��زاب  خانه 
با حضور تمامی  رضوی 
خانه  دفتر  در  اعضاء 
در  و  ب��رگ��زار  اح���زاب 

این جلسه برنامه یک ساله خانه احزاب برای ارائه به 
شورای مرکزی مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت. 
هیئت رئیسه خانه احزاب خراسان رضوی همچنین 
مدیریتی  تحوالت  تغییر  به  مربوط  گزارشات  و  اخبار 
در  همچنین  دادند،  قرار  بررسی  مورد  را  استان  در 
در  مشارکت  و  همکاری  و  ج��اری  مسائل  خصوص 

برگزاری دو دوره آموزشی تصمیم گیری شد.

در گفت وگو با خباز مطرح شد؛
به خراسان رضوی  استاندار سمنان 

می آید؟
اس��ت��ان��دار اس��ت��ان 
تاکنون  گفت:  سمنان 
هیچ فردی در خصوص 
مسئولیت های  پذیرش 
دول����ت  در  ج���دی���د 
دوازدهم با من صحبت 
محمد  اس���ت.  ن��ک��رده 

تاکنون  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  رضا خباز در گفت وگو 
رضوی  خراسان  استانداری  مسئولیت  پذیرش  برای 
افزود: هیچ کس در هیچ  با من صحبت نشده است، 
به  اشاره  با  وی  است.  نکرده  صحبت  من  با  موردی 
اینکه شایعات بسیاری در خصوص اینکه می خواهید 
استاندار خراسان و یا سمت دیگری را عهده دار شوید 
فقط  شایعات  این  تمامی  جواب  افزود:  دارد،  وجود 
شخصی  هیچ  تاکنون  اینکه  آن  و  هست  جمله  یک 
تمامی  و  نکرده  صحبت  من  با  مسئولیتی  هیچ  برای 

این صحبت ها تنها شایعه است.
تمایل  خودتان  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  خباز 
را  رضوی  خراسان  استانداری  مسئولیت  پذیرش  به 
دارید یا نه؟ اظهار کرد: اگر من جواب این پاسخ شما 
را بدهم بدون شک شایعات دیگری آغاز خواهد شد 
ولی برای اینکه سوال شما را بی پاسخ نگذاشته باشم 
و  نکرده  صحبت  من  با  کسی  تاکنون  گویم  می  بازهم 
قبل از مشخص شدن وضعیت اظهار نظری نمی توان 
کرد. وی همچنین در خصوص ماندنش در سمنان نیز 

افزود: در این مورد هم صحبتی نشده است.

نماینده مشهد:

یکی از فرزندانم بیکار است
ج������واد ک��ری��م��ی 
با  گفتگو  در  قدوسی 
نیوز  بولتن  خبرنگار 
انتشار  ب��ه  اش���اره  ب��ا 
و  رسانه ها  در  مطلبی 
به خصوص سایت های 
معاند  و  ض��دان��ق��الب 

مبنی بر اینکه حسن کریمی قدوسی فرزند وی بدون 
سالی  چند  فوق دیپلم  مدرک  داشتن  با  و  تخصص 
رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  مدیرعامل  به عنوان 
حسن  اسم  به  فرزندی  من  گفت:  منصوب شده، 
ندارم و آنچه رسانه ها دراین باره  به اینجانب نسبت 
داده اند، دروغ محض است. نماینده مشهد و کالت 
را  خود  فرزندان  اینجانب   : کرد  اظهار  مجلس  در 
بارانت خواری و پارتی بازی درجایی منصوب نکردم 
و با رانت خواری و ویژه خواری هم به شدت مخالفم. 
همه  اف��زود:  مجلس  اصولگرایان  شاخص  چهره 
و درس خوانده حوزه علمیه  اینجانب طلبه  فرزندان 
کریمی  نیستند.  دولت  کارمند  هیچ کدام  و  هستند 
تحصیالت  فرزندانم  بااینکه  کرد:  تصریح  قدوسی 
عالی دارند اما برای هیچ کدام از آن ها، جهت اشتغال 
که  فرزندانم  از  یکی  اتفاقًا  و  نکردم  اقدامی  بکار 
دکتری فلسفه دارد، بیکار هم است. وی با اشاره به 
ریشه اینگونه شایعات و پخش آن در رسانه ها، گفت: 
معاندین و ضدانقالب ها چیزی در مورد اینجانب پیدا 
نکردند و متوسل به دروغ شده اند. نماینده مشهد در 
اینجانب  ب��رادرزاده  کریمی  حسن  اف��زود:  مجلس 
اینجانب  با  ارتباطی  هیچ  وی  موضوعات  که  است 
ندارد. کریمی قدوسی گفت: رسانه ها به جای صرف 
و  رانت،  فساد،  به  شایعه پراکنی،  برای  خود  انرژی 
ضرورت  و  مفسد  آقازاده های  معیوب،  سیستم های 
هرگونه  از  و  بپردازند  آن ها  پرونده های  به  رسیدگی 

رانت خوری و ویژه خواری جلوگیری کنند.

نماینده قوچان:
ابعاد  ملل  سازمان  در  جمهور  رئیس 
نسل کشی مسلمانان روهینگیا را تشریح کند

کمیسیون  ع��ض��و 
وسیاست  ملی  امنیت 
خ����ارج����ی م��ج��ل��س 
شورای اسالمی گفت: 
در  جمهوری  رئیس 
دیدارها و نشست ها با 
مقر  در  جهان  رهبران 

سازمان ملل متحد، جنایت و نسل کشی مسلمانان 
خبرگزاری  گ��زارش  به  کند.  تشریح  را  میانمار  در 
رئیس  به سفر  اشاره  با  خانه ملت؛ هادی شوشتری 
نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  مقر  به  جمهوری 
گفت: انتظار می رود دکتر روحانی از فرصت حضور 
طرح  بر  عالوه  و  کرده  استفاده  ملل  سازمان  مقر  در 
مواضع رسمی ایران در خصوص مسائل بین المللی 
و جهان اسالم، ظلم و جنایتی که در حق مسلمانان 
های  نشست  و  دیدارها  در  را  است  شده  میانمار 

جانبی در سازمان ملل مطرح کند.
در  روحانی  دکتر  سخنرانی  و  حضور  شوشتری 
هفتاد و دومین مجمع عمومی ملل متحد را فرصت 
جمهوری  رسمی  مواضع  وی  تا  دانست  مغتنمی 
اسالمی ایران را در خصوص مسائل جهانی و منطقه 
»سیاست  که  این  بیان  با  شوشتری  کند.  بیان  ای 
از  باید  ما  کرد:  تاکید  نیست«،  خالی  صندلی  ایران 
و نشست  و ظرفیت های در مجامع  ها  همه فرصت 
های  دیدگاه  و  کنیم  استفاده  المللی  بین  ه��ای 
به مسائل جهانی  نسبت  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
به جهان اسالم و منطقه  به خصوص مسائل مربوط 
ای که در آن زندگی می کنیم تشریح کنیم. نماینده 
به  با اشاره  مردم قوچان در مجلس شورای اسالمی 
حضور هیئت دیپلماتیک همراه رئیس جمهوری در 
نیویورک و برنامه هایی که وزارت امور خارجه برای 
این سفر در نظر گرفته اند، گفت: با توجه به شناختی 
که از رویکردهای رئیس جمهوری داریم و بر اساس 
سوابق حضور دکتر روحانی در سازمان ملل در سال 
های گذشته، سخنرانی های رئیس جمهوری چه در 
مجمع عمومی و چه در نشست های جانبی همواره 
با استقبال رهبران جهان و رسانه های خارجی روبه 

رو بوده است.

نماینده تربت جام مطرح کرد:
مشکالت امنیتی و اجتماعی پیامد عدم 

ساماندهی اتباع بیگانه
رییسه  هیئت  عضو 
قضایی  کمیسیون 
با  مجلس  وحقوقی 
تاکید برآسیب زا بودن 
به  بیگانه  اتباع  تردد 
مقررات  کشور،گفت: 
به  بیگانه  اتباع  تردد 

رحیمی  جلیل  قرارگیرد.  بازنگری  مورد  باید  کشور 
خبرگزاری  خبرنگار  با  وگو  درگفت  آب��ادی  جهان 
میان  گرفته  صورت  توافق  به  اشاره  با  ملت،  خانه 
بیگانه  اتباع  ساماندهی  هدف  با  افغانستان  و  ایران 
نیازمند  ایران  در  بیگانه  اتباع  حضور  گفت:  افغان، 
تردد  بیگانه  اتباع  عمده  است،  دقیق  ساماندهی 
کننده به ایران عراقی ها و افغانستانی هستند و این 
امنیتی،  خاص  شرایط  در  حاضر  درحال  کشور  دو 
این  اتباع  بنابراین  دارند؛  قرار  فرهنگی  و  بهداشتی 
طور  به  نشوند؛  ساماندهی  و  شناسایی  اگر  کشورها 
خواهد  امنیتی  و  اجتماعی  بهداشتی،  تبعات  حتم 
باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده  داشت. 
ساماندهی  بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای  درمجلس 
در  مقررات  همچنین   اف��زود:  بیگانه،  اتباع  دقیق 
مورد  باید  عراقی  و  افغان  اتباع  ب��رای  وی��زا  ص��دور 
روز  به  حوزه  این  در  ها  روش  و  گرفته  قرار  بازنگری 
سوی  از  تری  دقیق  های  نظارت  اینکه  ضمن  شود، 
درنحوه  اقتصادی  و  بهداشتی  امنیتی،  نهادهای 
حال  شرایط  زیرا  شود؛  انجام  بیگانه  اتباع  تردد 
عنوان  هیچ  به  درکشور  اتباع  تردد  و  فعالیت  حاضر 

مطلوب نیست. 

علی تاجرنیا، نماینده اصالح طلب مردم مشهد 
در دوره ششم مجلس شورای اسالمی در گفتگویی 
اولویت های  و  عملکرد  تحلیل  و  نقد  به  روزان  با 
اصالح طلبان طی چهار سال پیش رو و انتخابات 
مقوله ای  می پردازد.   1400 جمهوری  ریاست 
متوالی  و  متعدد  پیروزهای  به  توجه  با  حاال  که 
اصالح طلبان در ادوار انتخاباتی ریاست جمهوری 
اسالمی 92  شوراهای  و  خبرگان  مجالس  و   92
از   96 جمهوری  ریاست  و  شهری  شوراهای  و 
به  دقیق  توجه  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
سرنوشت  کننده  تضمین  می تواند  موضوع  این 
باشد.  آت��ی  انتخاباتی  ادوار  در  اصالح طلبان 
تاجرنیا در این خصوص معتقد است که متاسفانه 
یکی از ناهنجاری هایی که در کشور وجود دارد آن 
است که افراد بعد از انتخابات بخشی از وعده های 
فکر  من  و  می کنند  فراموش  را  خود  انتخاباتی 
مسئله  این  حل  در  باید  اصالح طلبان  می کنم 

نسبت به سایرین پیشقدم باشند.
پیش  اولویت های  مهم ترین  می کنید  فکر   

روی اصالح طلبان چیست؟
بحران  یک  عنوان  به  آنچه  نظرم  به  ام��روز 
نیز  آن  خ��الل  در  و  م��ی ش��ود  پ��ی��ش  رو  م��ط��رح 
می کند  درگیر  خود  با  نیز  را  سیاسی  جریان های 
حاال  همین  از  باید  که  است  کارآمدی  بحران 

مواجهه  برای  را  خود  سیاسی  تمامی جریان های 
با آن آماده کنند. در این بحران کارآمدی چنین 
مسئله ای مطرح می شود که جریان های سیاسی و 
مسئوالن و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عین 
آرامش در کشور  و  امنیت  اجرای مقوله  و  رعایت 
بهترین  در  مردمی را  عمومی  و  مطالبات  بتوانند 
مقوله  تعریف  مشخصا  باشند.  پاسخگو  سطح 
ولی  است  روشن  همگان  برای  امنیت  و  آرامش 
چگونه  ما  که  است  آن  می کند  پیدا  اهمیت  آنچه 
مهم  و  خطیر  البته  مسئله  این  کنار  در  می توانیم 
که  کنیم  برطرف  مردمی را  انتظارات  و  مطالبات 
خواهد  افرادی  تمام  برای  بزرگ  چالش  یک  این 
مدیریتی  مختلف  سطوح  در  می خواهند  که  بود 

فعالیت کنند.
می توانند  چگونه  اصالح طلبان  شما  نظر  از 

در این عرصه موفق باشند؟
در  که  هستند  آن  دنبال  به  اصالح طلبان  اگر 
کنند  پیدا  موفقی دست  نتایج  به  آینده  انتخابات 
و نیز در کنار آن بتوانند عملکرد و کارنامه موفقی 
رو  پیش  سال  چهار  در  خود  فعالیت  دوران  از  را 
مردم  اولویت  مهم ترین  باید  بگذارند،  جای  بر 
یعنی مسائل معیشتی و رفاهی را مورد هدف قرار 

دهند.
و  معیشت  حوزه  در  که  مسائلی  مهم ترین 

رفاه باید مورد توجه اصالح طلبان قرار بگیرد 
در چه عوامل و مسائلی می دانید؟

قطعا برای رسیدن به این مقوله ما نیازمند یک 
سری مقدمات و پیش درآمدهایی هستیم . به عنوان 
و  داخلی  سرمایه گذاری های  زمینه های  باید  مثال 
برابر  فرصت های  اطالعات،  آزاد  گردش  خارجی، 
مانند  مقوالتی  از  اقتصاد  گرفتن  فاصله  و  شغلی 
برابر  رقابت  فرصت  همچنین  و  رانت  و  اختالس 
و  غیرخصوصی  بخش های  و  خصوصی  بخش  بین 
اگر چنین مقدماتی تعریف و  امثالهم فراهم شود. 
فراهم شود، به دنبال آن نیز ما می توانیم شاهد رفع 

مشکالت معیشتی و رفاهی باشیم.
مسئله  این  در  می توانند  اصالح طلبان  آیا 

حتما به موفقیت دست پیدا کنند؟
نمی توانند  تنهایی  به  اصالح طلبان  مشخصا 
تمام مشکالت را حل کنند ولی مسئله اینجاست 
این  حل  ب��رای  نیز  بضاعت  حد  در  می توان  که 
مسائل گام برداشت. به عنوان مثال اصالح طلبان 
عضو فراکسیون امید می توانند با تالش برای وضع 
برای حل  برای  به روز شده زمینه  و  نوین  قوانین 
مشکالت و موانع اقتصادی فراهم کنند یا اعضای 
محترم شورای شهر تهران و دیگر اصالح طلبان در 
شورای کالن شهرها می توانند در همان حوزه های 
شهر امور اقتصادی و معیشتی شهر را مورد توجه 

و رصد قرار دهند.
شما چه راهکاری را برای حل این مشکالت 

و موانع پیشنهاد می کنید؟
قطعا هرچقدر بتوان در جامعه انسجام و وحدت 
را تقویت کرد به نتایج بهتری دست پیدا خواهیم 
این  می توان  اول  گام  در  می کنم  فکر  من  کرد. 
موضوع را در درون جریان و گفتمان اصالح طلبی 
انسجام  حفظ  با  اصالح طلبان  ک��رد.  جستجو 
بر مسائل داشته  بهتری  نظارت  درونی می توانند 
بر  متکی  و  مبتنی  و  اختالفات  از  دور  به  و  باشند 
و  کنند  تصمیم گیری  و  کرده  حرکت  جمعی  خرد 
صورت  به  خود  عملکرد  از  دفاع  برای  نهایت  در 
مردم  به  خود  عملکرد  از  را  گزارش هایی  مستمر 
ناهنجاری هایی  از  یکی  متاسفانه  دهند.  ارائ��ه 
از  بعد  افراد  که  است  آن  دارد  وجود  کشور  در  که 
را  خود  انتخاباتی  وعده های  از  بخشی  انتخابات 
فراموش می کنند و من فکر می کنم اصالح طلبان 
باید در حل این مسئله نسبت به سایرین پیشقدم 

باشند.

ناتوانی  به  اشاره  با  اسالمی  موتلفه  حزب  عضو 
آمریکایی ها به وارد آوردن فشار نظامی و سیاسی 
که  است  این  دنبال  به  آمریکا  گفت:  ای��ران،  به 
اهداف پشت پرده خود را از طریق فشاراقتصادی 
شورای  عضو  ترقی  حمیدرضا  ک��ن��د.        محقق 
با  گفت وگو  در  اسالمی  موتلفه  ح��زب  مرکزی 
تمدید  و  افزایش  به  اشاره  با  سدنانیوز،  خبرنگار 
مجدد تحریم ها علیه ایران، اظهار داشت: قطعًا از 
دولت انتظار می رود، در مقابل نقض توافق برجام 

از سوی آمریکایی ها تصمیم مقتدرانه ای بگیرد. 
که  انفعالی  موضع گیری های  این  اف��زود:  وی 
نقش  که  نمی رسد  نظر  به  گرفته شده  تابه حال 
را  برجام  نقض  در  آمریکا  اق��دام  از  بازدارندگی 
داشته باشد. عضو حزب موتلفه اسالمی با اشاره 
در  آمریکایی ها  با  مواجه  در  دولت  اقدام  عدم  به 
رابطه با نقض برجام، عنوان کرد: اینکه ما به جای 
آمریکا،  توسط  برجام  نقض  با  قاطع  برخورد 
اروپا  با  را  برجام  که  می کنیم  سمتی  به  پیشروی 

به  مفتضحانه  عقب نشینی  عمل  یک  کنیم  حفظ 
نظر می رسد.

آمریکا،  از  اروپا  فرمان بری  به  اشاره  با  ترقی 
آمریکا  حضور  ب��دون  اروپ��ا  یقینًا  ک��رد:  تصریح 
اختیار  که  زمانی  کند.  حفظ  را  برجام  نمی تواند 
u-trun)چرخه  طریق  از  بین الملل  بانکی  نظام 
دالر( به دست آمریکایی هاست؛ اروپا با برجام چه 

عملی را می تواند انجام دهد؟
به  دولت  می رسد  نظر  به  متأسفانه  افزود:  وی 
الزم  دقت های  منفعالنه،  برخورد  و  عجله  علت 
رویکرد  این  با  و  است  نکرده  برجام  توافق  در  را 
بهانه  هایی به دست آمریکا برای کارشکنی و نقض 

تعهداتش داده است.
برخورد  به  اشاره  با  اسالمی  موتلفه  حزب  عضو 
تشریح  آمریکا،  مقابل  در  مسئولین  منفعالنه 
ملل  سازمان  در  رئیس جمهور  امیدواریم  کرد: 
افشاگری  آمریکایی ها  بدعهدی  به  نسبت  قدری 
افکار  بتواند  فعال  دیپلماسی  وهمینطور  کند 

عمومی جهان را نسبت به نوع رفتار آمریکایی ها 
ایران  بهانه های واهی  به  نتوانند  آنها  که  آگاه کند 
برجام  ناقض  بین المللی  رسانه های  طریق  از  را 
بنامند و هم اینکه ایران بتواند از حقوق کشور در 
این رابطه دفاع کند. ترقی با اشاره به مدت زمان 
جدید،  و  سابق  تحریم های  وضع  میان  کوتاه 
این گونه  آمریکایی ها  نظر می رسد  به  کرد:  مطرح 
یا  نتوانسته  ای��ران  دول��ت  که  کرده اند  دریافت 
بنابراین  پیاده کند،  را  اقتصاد مقاومتی  نخواسته 
تغییر  برای  هارا  تحریم  این  اقتصادی  لحاظ  به 
ایران   موضع ایران و همچنین فشار بر روی ملت 
فشارهای  به  اشاره  با  وی  دانسته اند.  گذار  تاثیر 
روی  بر  اقتصادی  تحریم های  طریق  از  آمریکا 
اهداف  دنبال  به  کرد:آمریکایی ها  تصریح  ایران، 
برنامه  به  محدود  را  برجام  و  بودند  برجام  از  بعد 
متوالی  برجام های  دنبال  به  و  نکرده اند  هسته ای 
پیش بینی  اه��داف  این  به  رسیدن  برای  و  بوده 
طراحی  را  پیاپی  )برجام(  مرحله   ۷ که  می شود 

اشاره  با  موتلفه اسالمی  باشند. عضو حزب  کرده 
برنامه های طراحی شده از سوی آمریکا،  به دیگر 
تشریح کرد: آمریکا به دنبال این است که اهداف 
پشت پرده خود را از طریق برجام محقق کند لذا 
تنها ابزاری که مؤثر می دانند فشارهای اقتصادی 
جایی  آن  از  ها  آمریکایی  تصمیم  این  و  است، 
ازنظر  نه  از  و  نظامی  ازنظر  نه  که  می گیرد  نشعت 
پس  برسند،،  اهدافشان  به  نمی توانند  سیاسی 
به ناچار اقتصاد را بهانه ای قرار داده اند برای فشار 
واردکردن به ایران که اگر دولت اقتصاد مقاومتی 
را در کشور عملی می کرد دیگر روزنه امیدی برای 

آن ها وجود نداشت.

    سرویس سیاسی
خراسان  اسبق  استاندار  رسولی،  سیدحسن 
عضو  روزه��ا  ای��ن  که  اصالحات  دول��ت  در  ب��زرگ 
است  معتقد   ، ش��ده  نیز  ت��ه��ران  شهر  ش���ورای 
از  عبور  آرامش در فضای سیاسی کشور محصول 
انتخابات و رفتار و گفتار حسن روحانی به عنوان 
رییس جمهور است. او این فضای کم تنش را برای 
طرح مباحث مهم و پیگیری گفت وگوی ملی حول 
محور ابرچالش های کشور مناسب دانسته و معتقد 
اولویت  در  سیاسی  اختالف نظرهای  امروز  است 
نیست و باید برای چالش هایی که حوزه های فراتر 

از سیاست داخلی را درگیر کرده، تدبیر کرد.
 بعد از تعیین کابینه به نظر می رسد فضای 
سیاسی با آرامش مواجه شده و منتقدین هم 
این  می پردازند.  دولت  تخریب  و  نقد  به  کمتر 

امر حاصل چه فعل و انفعاالتی است؟
این  ایجاد  در  می توان  را  عامل  دو  کلی  طور  به 
مطرح  گذشته  به  نسبت  آرام تر  و  کم تنش  شرایط 
و  روحانی  آقای  جهت گیری های  اول  عامل  کرد. 
دولت ایشان پس از برگزاری انتخابات و قرارگرفتن 
در جایگاه ریاست جمهوری است. به این معنا که 
پس از انتخابات آقای روحانی از ادبیات گفتمانی 
رقابت های  ای��ام  حساسیت برانگیز  و  تیز  و  تند 
جهت  این  از  و  گرفته  معناداری  فاصله  انتخاباتی 
عرصه  در  ایشان  گفتار  انتخابات  دوره  برخالف 
برانگیختگی  و  خاطر  رنجش  باعث  کمتر  عمومی 
که  است  این  دوم  عامل  می شود.  رقیب  جریان 

رقبای  روحانی  آقای  دوم  دور  کابینه  چیدمان  در 
تصور  آنچه  برخالف  می کنند  احساس  ایشان 
تنها  نه  پیروزی  از  پس  روحانی  آقای  می کردند 
از  کاستن  به  نسبت  خویش  وعده های  مبنای  بر 
بلکه نسبت  نکرده  کاری  اصولگرایان  سهم حضور 
به کارگیری  در  بیشتری  اعتنای  اول  دول��ت  به 
خود  از  اصولگرایی  جریان  به  منتسب  چهره های 
باعث  دلیل  دو  این  من  نظر  به  است.  داده  نشان 
شده امروز فضای حاکم بر روابط و مناسبات دولت 
و کاسته  از یك آرامش  انتخابات  و منتقدین دوره 
که  نکته ای  تبعیت  کند.  قبلی  تنش های  از  شدن 
فعلی،  شرایط  که  است  این  کرد  اضافه  می توان 
فصل رویداد مهم سیاسی در کشور نیست که بنای 
باشد.  سیاسی  جریان های  بین  جدی  رقابت  بر 
مهم  اتفاقات  از  بعد  و  قبل  شرایط  امروز  شرایط 

سیاسی نظیر انتخابات در کشور است.
 چقدر این فضای شکل گرفته می تواند در 

حل ریشه ای اختالفات موثر باشد؟
تهدیدی  اساسا  کشور  سیاسی  نظرات  اختالف 
ما  که  نمی رود  شمار  به  ملی  منافع  علیه  جدی 
کنیم.  تالش  آن  مطلق  ب��ردن  بین  از  جهت  در 
و  سیاسی  ن��زاع ه��ای  سطح  از  ش��دن  کاسته  ام��ا 
رقابت های  به  سیاسی  ستیزهای  فروکاستن 
تعادل  و  آرام��ش  یك  به  رسیدن  و  مسالمت آمیز 
سیاسی می تواند فرصتی برای کشور فراهم کند که 
به چالش های بزرگ فراروی اقتصاد ملی، مسائل 
اجتماعی و سایر تهدید ها و آسیب هایی که متوجه 
مصالح کشور است اهتمام بیشتری صورت گیرد. 
صورت  به  رقیب  جریان های  سیاسی  اختالفات 
ریشه ای قابل حل نیست و به فرض محال هم اگر 
حل شدنی باشد نسبتی با پویایی و نشاط سیاسی 

جامعه ایران ندارد.
برای  می توان  فعلی  فضای  این  در  آیا   
فعاالن  که  ملی  گفت وگوی  شکل گیری 
اقداماتی  داشته اند،  تاکید  آن  بر  اصالح طلب 

انجام داد؟
شرایط  فرسایشی  ن��زاع ه��ای  از  ش��دن  کاسته 
می کند  فراهم  مساعدتری  اجتماعی  و  سیاسی 

حول  کشور  اصلی  جریان  دو  نظریه پردازان  تا 
ملی  تفاهم  و  گفت وگو  به  جامعه  مشترکات  محور 

مناسب تری برسند.
که  کشور  حاضر  حال  بحران  جدی ترین   
انجام  اقداماتی  آن  برای  فضا  این  در  می توان 
کاری  چه  آن  رفع  برای  دولت  و  چیست  داد 

می تواند انجام دهد؟
متوجه  که  اقتصادی  جدی  معضالت  کنار  در 
شکاف های  نسلی،  شکاف  است،  مردم  معیشت 
چالش های  مهم ترین  مذهبی  و  جنسی  قومی، 
فراروی انسجام و وحدت ملی ما هستند. هرکدام 
از موضوعات  فراتر  ماهیتی  که  ابرچالش ها  این  از 
محور  می تواند  است،  جناح ها  اختالف نظر  مورد 

آغاز گفت وگوهای ملی قرار بگیرد.
اصالح طلب  چهره های  برخی  اخیرا   
می کنند  صحبت  روحانی  به  نسبت  منتقدانه 
و  وعده ها  با  تناسب  در  را  او  اخیر  عملکرد  و 

مطالبات ایام انتخابات نمی دانند.
روشنی  ذهنی  سابقه  که  دوستانی  است  ممکن 
عدم  ای��ن  مشاهده  با  ن��دارن��د  روح��ان��ی  آق��ای  از 
دچار  روحانی  آق��ای  رفتاری  و  گفتاری  تطبیق 
سابقه  که  ما  مثل  نسلی  اما  شوند  یأس  و  تردید 
آقای روحانی را می دانیم فکر می کنیم آنچه امروز 
ماهیت  با  متناسب  و  مطابق  می کند  عمل  ایشان 
است.  روحانی  آقای  اعتدالی  اصولگرایی  تفکر 
خرسندی  من  نظر  از  می شود  نگرانی  باعث  آنچه 
یا دلسرد شدن رای دهندگان نیست. بحث بر سر 
آقای  اجتماعی  و  سیاسی  پایگاه  خوردن  لطمه 
سرمایه  مهم ترین  عنوان  به  که  اس��ت  روحانی 
آقای  کمك  به  دولت  پایان  تا  می تواند  اجتماعی 
هر  به  که  کند  توجه  باید  ایشان  بیاید.  روحانی 
میزان شکاف بین وعده های انتخاباتی و الگوهای 
رفتاری بیشتر شود به پایگاه اجتماعی فرهنگی و 
ایشان  و  می خورد  بیشتری  لطمه  ایشان  سیاسی 
به همین میزان پشتوانه مردمی کمتری برای اداره 
تبعات  و  آثار  به همراه خواهد داشت.  امور کشور 
از  فراتر  اجتماعی  اعتماد  و  سرمایه  این  کاهش 
آقای روحانی و دوستان شان گریبانگیر کل جامعه، 

منافع ملی و به طور طبیعی اصالح طلبان طرفدار 
آقای روحانی خواهد شد. این نگرانی یك نگرانی 

بسیار مهمی است.
 فکر می کنید اصالح طلبان تا کجا پای آقای 
روحانی می ایستند؟ آیا ممکن است شرایط به 
گونه ای پیش برود که بین اصالح طلبان و آقای 

روحانی افتراقی ایجاد شود؟
هوشمندانه  رفتاری  اصالح طلبان   92 س��ال 
آقای  دولت  پایان  تا  رفتار  این  و  گرفتند  پیش  در 
تداوم  آن  پیامدهای  و  آثار  از  نظر  صرف  روحانی 
با  اصالح طلبان  آینده  سال   ٤ طی  و  می کند  پیدا 
تداوم  و  خود  اصالح طلبانه  هویت  تقویت  و  حفظ 
هدف  با  روحانی  آقای  از  منتقدانه  حمایتی  روند 
مطالبات  از  عبور  با  ملی  منافع  تحقق  به  کمك 
و  اعتدالی  دولت  این  به  باید  جناحی  و  سیاسی 
در  ایران  جامعه  امروز  که  چرا  کنند  کمك  ائتالفی 
چالش های  با  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های 

جدی تری از حوزه سیاسی روبه رو است.
مهم ترین  و  جدی ترین  حاضر  حال  در   
خواسته اصالح طلبان از آقای روحانی چیست؟
آق��ای  از  اصالح طلبان  خواسته  مهم ترین 
اهتمام  کمافی السابق  فعلی  شرایط  در  روحانی 
یافتن  غلبه  برای  بیشتر  و تالش  اقتصاد  به مقوله 
تولید  و  کار  و  کسب  رونق  اقتصادی،  مشکالت  بر 
است. در حوزه روابط خارجی نیز توسعه مناسبات 
حاکمیت  و  امنیت  از  تهدیدها  رفع  بین المللی، 
و  امید  از  مراقبت  داخلی  عرصه  در  و  کشور  ملی 
آقای  به  رای دهنده  میلیون   2٤ که  سرمایه ای 
انتظار است. در  روحانی داده اند موضوعات مورد 
اعمال  دغدغه  اصالح طلبان  نیز  مدیریتی  عرصه 
حاکمیت مقتدرانه تر دولت را دارند و می خواهند 
دولت از مواضع انفعالی تحت عنوان اعتدالگرایی 
پرهیز کند تا همچنان ایشان بتواند به عنوان یك 
رییس جمهور اصولگرا که در سال های اخیر گرایش 
اصالح طلبانه ای از خود نشان داده است به عنوان 
دولت  موفقیت های  ادامه  در  کشور  مقام  دومین 
اولش در رفع تهدیدهای بین المللی و ساماندهی 

اقتصادی اقدامات موثری انجام دهد.

دالیل آرامش سیاسی در کشور در گفت وگو با استاندار اسبق خراسان؛

عملکرد روحانی، تركیب كابینه، پایان فصل رقابت

نماینده اسبق مشهد در مجلس ششم:

اصالح طلبان از مطالبات رفاهی و معیشتی مردم غافل نشوند

نماینده اصولگرای مشهد در مجلس چهارم مطرح کرد:

فشار اقتصادی آمریکا برنامه ای برای تغییر موضع ایران

ارتحال  پیامی  در  رض��وی  خراسان  استاندار 
معصومی  اصغر  علی  شیخ  حاج  ا...  آیت  مرحوم 
در  رض��وی  خراسان  سابق  نماینده  ش��اه��رودی 

مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
به گزارش صبح امروز، علیرضا رشیدیان در این 
پیام اظهار کرد: اینجانب رحلت این عالم مجاهد را 
به مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، بیت مکرم، 
علما و روحانیان، عموم عالقه مندان و ارادتمندان 
به ویژه مردم شریف استان تسلیت می  ایشان  به 

گویم.

متن کامل پیام به شرح زیر است:
با نهایت تأسف و تأثر خبر ارتحال مرحوم آیت 
شاهرودی  معصومی  اصغر  علی  شیخ  حاج  ا... 
و  عامل  فقیه  مجاهد،  عالم  علیه(،  ا...  )رحمه 
خراسان  سابق  نماینده  و  البیت،  اهل  دل��داده 
گردید.  واصل  رهبری  خبرگان  مجلس  در  رضوی 
در  را  خویش  پربرکت  عمر  القدر  جلیل  عالم  این 
راه نشر معارف اهل  بیت  علیهم السالم و تدریس 
و تالیف  و سنگر امامت جمعه و عضویت در مجلس 
خبرگان رهبری و نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه آزاد اسالمی استان گذراند و نقشی موثر 
در مبارزات انقالبی مردم  علیه طاغوت و همراهی 

با امام راحل عظیم الشان)ره( ایفا نمود.
مقام  به  را  مجاهد  عالم  این  رحلت  اینجانب 
بیت مکرم، علما  العالی(،  معظم رهبری )مدظله 
ارادتمندان  و  عالقه مندان  عموم  روحانیان،  و 
خراسان  استان  شریف  مردم  ویژه  به  ایشان  به 
و در جوار  نموده  تعزیت عرض  و  رضوی  تسلیت 
علو  رض��ا)ع(  حضرت  رئوف  امام  ملکوتی  بارگاه 
خواهان  متعال  خداوند  از  را  مرحوم  آن  درجات 

و خواستارم.

پیام تسلیت استاندار خراسان رضوی به مناسبت ارتحال آیت ا... معصومی
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کتاب خبر ویژه

این  معبدیست/  خاموش  نیست-آتش  شعر  »این 
شعر  این  سنگ هاست/  احساس  نیست-قصه  شعر 
نیست-  شعر  این  کویر/  در  سرابیست  -نقش  نیست 

زندگی گنگ رنگ هاست«
مؤسسۀ انتشارات نگاه در ارائه متن هایی ویراسته 
و نو از مجموعه های شعر معاصر ایران، ۱۵ اثر از این 
مطابق  جدید،  صفحه آرایی  و  قطع  در  را  مجموعه 
کرده است.  چاپ  آم��اده   جهانی  استانداردهای  با 
سلیقه های  تامین  و  مناسب  بهائی  با  مجموعه  این 

متفاوت در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.
می میرم/ غصه  از  همتی،  ساقی!  بشکست،  »سبو 
در  گ��ردد/  سحر  تا  کش؛  لبم  بر  را  تیله ها  شکسته 
میخانه را قفلی بزن، ترسم که ولگردی/ز درد آتشین 

زخمم، خبر گردد، خبر گردد«
باران  مجموعه  در  رحمانی  نصرت  اشعار  مجموعه 
انتشارات»نگاه« )شعر معاصر ایران، از مشروطیت تا 
امروز( را نشر نگاه در 720 صفحه و با قیمت 45 هزار 

تومان رهسپار بازار کتاب کرده است.

شب و ترانه
»هنوز تاریکی و چیزی نمی گی/نمی دونم چی شد 
که دل بریدی/همون وقتی که فاصله گرفتی/سکوت و 

خلوتو بهانه کردی«
داشتن  دوست  از  که  مهربان  و  لطیف  ترانه هایی 

می گویند را در این کتاب بخوانید...
و حرفای  بازم من  ترانه/  بازم  تو،  بازم  »بازم شب، 
باور  غرق  منم  من/  کردن  پیدا  درگیر  تو  عاشقانه/ 
کردن تو/ یه حس قشنگ و پر آرامشه/ که تا آخر عمر 

دارم نگاهتو«
نگاه  نشر  را  زیاری  مریم  ترانه های  ترانه«  و  »شب 
در 112 صفحه و با قیمت 7 هزار تومان رهسپار بازار 

کتاب کرده است.

کارتونیست مشهدی در جشنواره 
خراسان شمالی منتخب شد

نفرات برتر هشتمین جشنواره سراسری کاریکاتور 
خراسان شمالی معرفی شدند. در این رویداد هنری 
به  کشور  استان   28 هنرمند   139 از  اث��ر   501 که 
پاکدل  بود، علی رضا  ارسال شده  دبیرخانه جشنواره 
کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی  دفتر  مسئول 
بهمن  علیزاده،  جواد  آقایان  داوران  هئیت  توسط 
عبدی، سعید صادقی، سامان ترابی و عباس ناصری، 
با نشان و لوح تقدیر به همراه پانصد هزارتومان وجه 

نقد تقدیرشدند.
اصفهان،  کاریکاتور  خانه  مسئول  از  همچنین 
شمالی،  خراسان  تجسمی  هنرهای  واحد  مسئول 
به  رضوی  خراسان  تجسمی  هنرهای  واحد  مسئول 
شرکت  هنرمند  تعداد  بیشترین  که  مراکزی  عنوان 
دبیر  ناصری  عباس  و  داشتند  را  جشنواره  در  کننده 
و داور هشتمین جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی 

نیز تقدیرشد.
اختتامیه  م��راس��م  ح��اش��ی��ه  در  اس���ت  گفتنی 
حضور  با  که  کاریکاتور  سراسری  جشنواره  هشتمین 
عالقمندان  عموم  و  هنرمندان  پیشکسوتان، 
به  جشنواره  این  منتخب  آثار  نمایشگاه  شد،  برگزار 
پرفورمنس،  نمایش  پاپ،  موسیقی  و  درآمد  نمایش 
این  در  که  بود  برنامه هایی  دیگر  از  قوشمه نوازی 

مراسم اجرا شد.

باغ فتح آباد کرمان و درخشش هنرمند 
خراسانی

معرفی  با  جوانان  تجسمی  هنرهای  ملی  جشنواره 
برگزیدگان به کار خود خاتمه داد و در میان برگزیدان 

هنرمندی از خراسان رضوی هم قرار داشت.
ملی  جشنواره  چهارمین  و  بیست  اختتامیه  آیین 
هنرهای تجسمی جوانان شامگاه پنجشنبه با معرفی 
برگزیدگان در باغ فتح آباد کرمان برگزار شد. در بخش 
عبدی،  بهمن  از  متشکل  داوران  هیئت  کاریکاتور 
و  برگزیده  را  نفر  پاکدل سه  علیرضا  و  رحمتی  جمال 
سه نفر را شایسته تقدیر در رشته کاریکاتور دانستند 
برگزیده گان این رشته: محمد رضا زرقان)قم(، عارف 
مطالق)سمنان(  حمیدی  ورضا  نیازی)کرمانشاه( 
بودند و همچنین حورا سنچولی از خراسان رضوی و 
فاطمه جعفری از زنجان و زهرا مقدم کوهی از زنجان  
لوح تقدیر این جشنواره را بدست آوردند و در رشته 
تصویر سازی  مرضیه سعید صغیر از خراسان رضوی 

برگزیده شد.

فیلم برداری فیلم سینمایی »زنانی که با گرگها دویده اند« به کارگردانی امیراطهر سهیلی و بازیگری لعیا زنگنه در 
مشهد آغاز شد.

رقابت،  التهاب،  داور،  اجرا،  جشنواره،  تئاتر، 
نتایج، نقد و بررسی، رفاقت و ... . همه این  واژه ها 
وقتی  آشناست.  دوستان  تئاتر  و  تئاتری ها  برای 
رقابت  این  تنور  و  می شود  برگزار  جشنواره ای  که 
داغ، باید دید در این ماراتن نفس گیر کدام گروه ها 
کنند.  رد  را  پایان  خط  بقیه  از  زودت��ر  می توانند 
به عنوان مهم ترین رویداد  استانی  تئاتر  جشنواره 
رقابت  تنور  داد.  پایان  خود  کار  به  استان  تئاتری 
میان گروه های نمایشی از سراسر استان در مشهد 
داغ شده بود و هر گروهی سعی در اجرای بهتر کار 
خود داشت و این رقابت همیشه زیبا و جذاب بوده 
هفتمین  و  بیست  امسال  که  جشنواره ای  است. 
دوره خود را پشت سرگذاشت و برترین های آن به 
جشنواره  این  شدند.  معرفی  فجر  تئاتر  جشنواره 
نکات  و  رفاقت ها  و  رقابت ها  تمام  کنار  در  نیز 
و  نبود  اشکال  و  ایراد  از  از آن خالی  خوب حاصل 
این تنها به این جشنواره ختم نمی شود بلکه هیچ 
جشنواره ای در هیچ کجا خالی از ایراد و اشکال و 

نارضایتی نیست. 
مسابقه اصلی و نظرات کارگردان ها: 

احسان عاقل کارگردان نمایش "صدای سکوت" 
جشنواره  گفت:  امروز  صبح  به  کاشمر  شهرستان 
انجام می دهد  را  کارش  روال  و هفتم طبق  بیست 
جشنواره  در  که  اتفاقاتی  یکسری  من  نظر  به  اما 
در  مثال  شود.  پخته تر  و  پرداخته تر  باید  می افتد 
بحث استفاده گروه ها از سالن ها و تحویل سالن ها 
بسیار  کارگردان  برای  دارند  اجرا  که  گروه هایی  به 
مهم است. هر گروهی که سالن را تحویل می گیرد 
بطبع طراحی صحنه ای دارد و اینکه به هر صورتی 
به سالن آسیب رسیده باشد درست نیست. سعی 
در حفظ سالن و نگهداری از آن توسط کلیه گروه ها 
سالن  در  که  هرکسی  باشد  قرار  اگر  و  است  الزامی 
اجرایی دارد آسیبی به آنجا وارد کند اصال سالنی 
گروه های  اسکان  مشکل  دیگر  ماند.  نخواهد  باقی 
شهرستانی است. بعد مسافت یکی از نکاتی است 
اعضای  تا  شود  داده  قرار  نظر  مد  باید  حتما  که 
نمایش  سالن های  به  بتوانند  راحت تر  گروه ها 
که  بچه هایی  از  خیلی  ببینند.  را  تئاترها  و  بیایند 
نمایش ها  دیدن  به  کرده اند  شرکت  جشنواره  در 
احتیاج دارند. چون بحث آموزش در شهرستان ها 
ادعا  می توانیم  که  طوری  به  است  ضعیف  بسیار 
جلسات  از  استفاده  نیست.  آموزشی  اصال  کنیم 
در  شرکت  و  برگزاری  همچنین  و  بررسی  و  نقد 
ورکشاپ های مختلف نیز می تواند به آموزش تئاتر 
در همین برهه زمانی کمکی شایان کند. اگر هدف 
این باشد که رشدی در تئاتر استان داشته باشیم و 
از این روزهای تئاتر شهرستان دور شویم آموزش 
برای شهرستان ها و بخصوص برگزاری ورکشاپ در 
بسیار  داوران  هیئت  است.  مهم  بسیار  جشنواره 
خودشان  که  داوران��ی  هستند.  خوب  و  شایسته 
را  اجرا  مشکالت  و  دغدغه  و  کردنند  کار  مشغول 
هر  از  داوران  این  و  هستند  بهتر  بسیار  می دانند 
پیشنهاد  جشنواره اند.  این  برای  شایسته  لحاظی 
من برای سال های آینده این است تا گروه ها از روز 
اول پذیرش بگیرند تا بتوانند به راحتی نمایش ها 

را به تماشا بنشینند. 
"بی  نمایش  ک��ارگ��ردان  دان��ش دوس��ت  عباس 
کاشمر  از  شد"  اف��زوده  برف  عمق  بر  بدانیم  آنکه 
خاطر  به  جشنواره  این  در  من  داش��ت:  بیان  نیز 
من  نظر  به  و  شدم  اذی��ت  خیلی  سالن  امکانات 
سطح جشنواره هر سال نسبت به سال های گذشته 
پایین تر آمده است. هتل خوب است، اما چه هتلی 
با چه امکاناتی! این خیلی بد است. ما شش نفر در 
در  نفر   11 من  گروه  خانم های  هستیم.  اتاق  یک 
یک اتاق هستند. پذیرش برای گروه های نمایشی 
مسئله  این  و  می شود  فراهم  اجرا  از  قبل  روز  در 
باعث می شود تا نتوانیم همه اجراها را ببینیم و از 
استفاده  جشنواره  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  کل 
کنیم. داوران جشنواره به نظر من یکی از بهترین 
تیم های داوری در چندسال گذشته هستند. یک 
می گذارد  وقت  ماه ها  کار  یک  برای  نمایشی  گروه 
نتیجه  استانی  جشنواره  مثل  جشنواره ای  در  تا 
تحلیل  را  گروه  اسامی  اعالم  روز  در  اما  بگیرد. 
باعث  این  و  می کنند  کم  افراد  تعداد  از  و  می کنند 
کارگردان  بویژه  و  اعضا  کلیه  در  استرس  ایجاد 

می شود و کارگردان خود مجبور می شود دکور بزند. 
کاستی ها  تمام  و  کند  هماهنگ  را   .. و  نور  و  صدا 
را مدیریت کند. اگر در سال های آینده در برگزاری 
بسیار  شود  توجه  ریزی  نکات  چنین  به  جشنواره 

بهتر خواهد شد. 
محمد رضازاده کارگردان "سه اورنگ" از سبزوار 
از  که  من  گ��روه  به  گفت:  جشنواره  م��ورد  در  نیز 
داده اند  اسکان  اجرا  از  قبل  روز  در  آمدیم  سبزوار 
و هیچ کدام از گروه ما نتوانسته ایم کاری را ببینیم 
بتوانیم  و  شود  تجربه ای  خودمان  برای  حداقل  و 
هم  اسکان  م��ورد  در  بزنیم.  محک  را  خودمان 
مشکل  اتاق  یک  در  زیاد  نفرات  تعداد  متاسفانه 
از  یکی  گریبانیم.  به  دست  آن  با  که  است  دیگری 
این  داوران  هیئت  انتخاب  جشنواره  قوت  نقاط 
شایسته ای  داوران  حق  به  که  اس��ت  جشنواره 
سالن ها  مورد  در  شده اند.  انتخاب  جشنواره  برای 
در  الزم  همکاری  که  چرا  راض��ی ام  آن  امکانات  و 
برای  صبح  در  اجراها  ش��د.  گ��روه  با  زمینه  ای��ن 
تمهیداتی  اگر  و  است  سخت  خیلی  اجرایی  گروه 
اندیشیده شود تا در سال های آینده تعداد اجراها 
زیاد  اجرا  دو  بین  زمان  تا  شود  کاسته  روز  هر  در 
شود و هم اجراها در ساعت های مناسب تری باشد 
جشنواره  روزهای  تعداد  اگر  یا  است  بهتر  بسیار 
با  و  کم  کارها  تعداد  یا  شود  بیشتر  روز  دو  یکی 
نکته  است.  بهتر  شود  انتخاب  بیشتری  وسواس 
دیگر اینکه بتوانیم کارهای جشنواره را ببینیم در 
حالی که خیلی وقت ها پشت در ایستادیم و کسانی 
به سالن راه پیدا کردند که از عموم بودند و اثری در 

جشنواره نداشتند.  
"شاکو"  نمایش  ک��ارگ��ردان  رستگار  امیر  سید 
جشنواره  خصوص  رد  نیز  قوچان  شهرستان  از 
هفتم  و  بیست  جشنواره  گفت:  هفتم  و  بیست 
جشنواره خوب، پرقدرت و یکطرفه ای بود. منظور 
از یکطرفه این است که همان حواشی که همیشه 
به  سخیف  نگاه  مثل  بود  حاکم  جشنواره  این  در 
نوع  در  حداقل  جشنواره  این  در  شهرستانی ها 
جدول بندی ها و زمان اجراها و اختصاص سالن ها 
علمی تر  نگاه  با  باید  جشنواره  قطعا  بود.  حاکم 
برگزار شود. یکی از مشکالت این جشنواره ندیدن 
به ویژه  کارها توسط گروه های شرکت کننده است 
شهرستان ها  از  که  کارهایی  تعداد  شهرستان ها. 
خوب  نکات  از  و  است  خوب  خیلی  امسال  آمده 
قدرتمند  برد.  نام  می توان  جشنواره  این  مثبت  و 
استان  و  مشهد  تئاتر  به  شهرستان  تئاتر  شدن 
کمک می کند. هیئت داوران انتخاب شده بهترین 
است.  گذشته  دوره  هفت  و  بیست  در  انتخاب 
این  استانی  جشنواره  شدن  بهتر  برای  پیشنهادم 
نوع  استان در  تئاتر  است که شورای تصمیم گیری 
برگزاری جشنواره استانی وارد شود و تنها سیاست 

گذاری تئاتر مشهد نباشد. 
"جفت  نمایش  کارگردان  فر  مسعودی  محسن 
هیچ" از نیشابور در مورد جشنواره چنین گفت: به 
نظر من ساعت 10 صبح اصال ساعت مناسبی برای 
داوری کارها نبود و این تمهید جشنواره نه برای من 
بلکه برای هیچ کدام از آثار جشنواره مناسب نبود. 
زیادی  افراد  می افتد.  جشنواره  در  خوبی  اتفاقات 
و  کار می کنند  که در پشت صحنه همیشه  هستند 
امیدوارم  می کنم.  تشکر  آنها  از  نمی شوند.  دیده 
اتفاقات خوبی برای شهرستان ها در این جشنواره 
بیوفتد. سواد تئاتری در میان شهرستان ها نسبت 

به سال های گذشته رشد داشته و این خیلی خوب 
تئاتر شهرستان رشد کند  اگر  به عقیده من  است. 

تئاتر مشهد و تئاتر استان رشد می کند. 
"ال کالسیکو"  نمایش  کارگردان  روحی  احسان 
از مشهد نیز نظرش چنین بود: به نظر من اگر این 
جشنواره ها بیایند و بروند ولی سازوکار و دبیرخانه 
فایده ای  نیاید  بوجود  جشنواره  این  برای  دائمی 
به  کار  که  است  این  ما  دغدغه های  از  یکی  ندارد. 
مالی  حمایت  هیچ  اما  می شود  تولید  نحوی  هر 
حداقل  که  است  این  ما  توقع  کمترین  نمی شود. 
جشنواره  در  گروه ها  همین  آم��اده س��ازی  ب��رای 
اداره  و  نمایش  انجمن  کنند.  مالی  کمک  بتوانند 
زمینه  ای��ن  در  را  خ��ود  ت��الش  ارش��اد  و  فرهنگ 
می کنند اما متاسفانه این برای اثری که قرار است 
بسیار  بیاید  در  نمایش  به  استان  تئاتر  ویترین  در 
کم است و از لحاظ سخت افزاری مشکل داریم نه 
کم  نرم افزاری  بعد  در  گروه ها  که  چرا  افزاری  نرم 
سخت  باب  در  اولیه  مصداق های  ولی  نمی گذارند 
اجراها  و  سالن ها  زمان بندی  ندارد.  وجود  افزار 
به  جشنواره  قوت  نقطه  باشد.  بهتر  می تواند  هم 
اولی ها  کارگردان  که  بود  تجربه ها  بخش  من  نظر 
آمده بودند و خود را آزمایش می کردند. اما همان 
بحث  باشد.  بهتر  و  پخته تر  خیلی  می توانست  هم 
باید به صورت جدی چه در مشهد و چه  آموزشی 
صورت  م��داوم  صورت  به  آن هم  شهرستان ها  در 
دیده  استانی  جشنواره  در  آن  ماحصل  تا  بگیرد 
شود. هیئت داوران یکی از بهترین هیئت داوران 
این  و  شده اند  انتخاب  که  هستند  اخیر  چندسال 
خوب  بسیار  داوران  بودن  هم جهت  و  همسویی 
است. متاسفانه در سال های گذشته بودند داورانی 
بود.  بینشان  تنش  پیوسته  و  نبودند  همسو  که 
مشهد،  تئاتر  جدید  نسل  از  حمایت  من  پیشنهاد 
که  استان  تئاتر  بخش  آن  به  کمک  و  آنها  هدایت 
هم  کنیم  رشد  باهم  همه  و  باشند  باالنس  بتوانند 

مشهد هم شهرستان.
مهدی ضیا چمنی کارگردان نمایش حذفیات از 
نظر  به  گفت:  چنین  جشنواره  مورد  در  نیز  مشهد 
می کنند.  بازبینی  را  اجراها  داوران  که  زمانی  من 
اگر حتی بیست نمایش خوب در جشنواره شرکت 
کرده است و به جشنواره راه پیدا کند هیچ ایرادی 
باشد  هم  کمتر  نمایش ها  تعداد  اگر  حتی  ندارد. 
مشکالت  از  یکی  می کنم  فکر  من  ندارد.  ایرادی 
برگزاری جشنواره همین است. این که تعدادی از 
نمایش ها شاید ظرفیت ورود به جشنواره را ندارند 
و همه این ها هزینه دارد و تمام هزینه ها می تواند 
به بخش های دیگر جشنواره تزریق شود. در مورد 
بسیار  داوران  هیئت  بگویم  باید  داوران  هیئت 
مثبت  نقاط  از  یکی  این  و  اند  شده  انتخاب  خوب 
از  می کنم  تشکر  آخر  در  است.  جشنواره  خوب  و 
تئاتری  دوستان  گذشته  سالیان  رسانه.  دوستان 
به صورت خود جوش  بودند که  بعد محروم  این  از 
نمایش هایشان تبلیغ شود اما امسال اتفاق خوبی 
رسانه  اصحاب  و  دوستان  از  خیلی  و  است  افتاده 

ممنونم.      
تجربه نو شاید وقتی دیگر!!!

بخش  از  ج��دای  جشنواره  در  بخشی  امسال 
کارگردانان  که  تجربه ها  نام  به  شد  برگزار  اصلی 
این  در  پا  کرده  تجربه  کمتر  و  نام  جویای  و  جوان 
ترتیب  را  جذاب  رقابتی  تا  بودند  گذاشته  میدان 
داری��م  بخش  ای��ن  ن��ام  از  که  شناختی  با  دهند. 

در  خالق  و  جدید  ایده های  به  بخش  این  معموال 
جسارت  همچنین  و  اجرایی  شیوه های  و  اج��را 
کارگردانان و بازیگران و بقیه شناخته می شود. اما 
آنچه در شش کار راه یافته به این جشنواره دیدیم 
کار  دو  یکی  جز  خالقیتی  نه  داشت  جسارتی  نه 
کم  خالقیت هایی  از  محدود  صورت  به  هم  آن  که 
امر  مسئولین  از  سوال  حال  بودند.  کرده  استفاده 
اینجاست. آیا لزومی بر برگزاری هرچند کم کیفیت 
شناخت  آموزش،  مالک  یا  است  بوده  بخش  این 
کمتر  که  است  جوانانی  میان  از  استعدادیابی  و 
باشد  مکانی  شاید  میدان  این  و  بینند  می  میدان 
برای شناخته شدن بیشتر استعداد و توانایی آنها 
شایسته ای  نماینده  بتوانند  آینده  سال های  در  تا 
برای بخش مسابقه باشند؟ اصل بسترسازی برای 
چنین بخشی خیلی خوب است اما بهتر نیست در 
تعیین  جدا  ظرفی  نیز  بخش  این  برای  فراخوان 
شود، نه اینکه سرریز بخش مسابقه در این بخش 
آینده  سال های  در  امیدوارم  شوند؟  داده  شرکت 
مثل  تا  شود  بخش  این  به  پخته تر  و  ویژه  نگاهی 
را در خود داشته  تنوری داغ  بخش مسابقه اصلی 
این بخش  در  برای شرکت  قول معروف  به  و  باشد 

سر و دست بشکنند.
خسته  کننده  برگزار  عوامل  تمام  به  آخ��ر  در 
نباشید می گویم و امیدوارم موفق باشند، جوانانی 
که بی ادعا، شبانه روز وقتشان را گذاشتند و هیچ 
وقت دیده نمی شوند. مقام اول را باید به آن ها داد 
که اگر نبودند اجرایی هم نبود. وقتشان را نه برای 
هیچ کسی بلکه برای تئاتر و این تئاتر است که همه 
ما را دور هم جمع کرده است. به امید مسابقه سال 
بعد که باز تنور رقابت توسط همین گروه ها و همین 

جوانان داغ شود. 
تئاتر  جشنواره  هفتمین  و  بیست  داوران  هیئت 
استانی خراسان رضوی آرای خود را در این دوره از 

جشنواره تئاتر استانی به قرار زیر صادر کرد.
رضایی  »امین  اول  رتبه  کارگردانی  بخش  در 
»سوِرنا«،رتبه  نمایش  کارگردانی  برای  اردان��ی« 
نمایش  کارگردانی  برای  ضیاچمنی«  »مهدی  دوم 
فتاحی«  »مرتضی  مشترکًا  سوم  رتبه  و  »حذفیات« 
»احسان  و  قرمز«  »گوشت  نمایش  کارگردانی  برای 
سکوت«  »صدای  نمایش  کارگردانی  برای  عاقل« 
به  اول  رتبه  نویسندگی  بخش  در  گرفت.  تعلق 
نمایشنامه  نگارش  ب��رای  ضیاچمنی«  »مهدی 
برای  اردانی«  رضایی  »امین  دوم  »حذفیات«،رتبه 
نمایش »سوِرنا«و رتبه سوم »مهسا غفوریان« برای 
نگارش نمایشنامه »گوشت قرمز« و تقدیر از »شادی 
»تخت های  نمایشنامه  نگارش  برای  غفوریان« 
روان« تعلق گرفت. در بخش بازیگری زن رتبه اول 
»مهسا غفوریان« برای بازی در نمایش »حذفیات«، 
بازی  ب��رای  غفرانی«  »گ��ل آرا  مشترکًا  دوم  رتبه 
»مهسا  مشترکًا  دوم  »حذفیات«،رتبه  نمایش  در 
و  قرمز«  »گوشت  نمایش  در  بازی  برای  اکبرپور« 
در  بازی  برای  بابایی«  »میترا  مشترکًا  سوم  رتبه 
جانقربانیان«  همچنین»سعیده  و  »شاکو«،  نمایش 
برای بازی در نمایش »تخت های روان« اختصاص 
یافت. در بخش بازیگری مرد رتبه اول مشترکًا به 
»وحید  و  »سوِرنا«  نمایش  برای  جهانپا«  »محمد 
مشترکًا  دوم  رتبه  »سوِرنا«،  نمایش  برای  عباسی« 
و  قرمز«  »گوشت  نمایش  برای  یوسفی«  »صدرا  به 
»رضا حسینی« برای نمایش »گوشت قرمز« و رتبه 
سوم مشترکًا »احسان دبیر« برای نمایش »سوِرنا« 
و »مجتبی علیزاده« برای نمایش »آندوگونه« اعطا 
شد. برترین های طراحی صحنه جشنواره بیست و 
هفتم هم به »مهسا غفوریان« برای طراحی صحنه 
»کوروش  و  یافت  اختصاص  »حذفیات«  نمایش 
قرمز«  »گوشت  نمایش  صحنه  طراح  خلیلی پور« 
طراحی  بخش  در  داوران  هیئت  شد.  تقدیر  نیز 
لباس هم »محبوبه سلطانی« را برای طراحی لباس 
نمایش »سوِرنا«برگزید و در بخش موسیقی »آرمان 
»قرمز+یه  نمایش  آهنگسازی  ب��رای  پارسیان« 
عالمه سفید« عنوان برتر را به خود اختصاص داد. 
»سروش  هم  بروشور  و  پوستر  طراحی  بخش  در 
نمایش »قرمز+یه  بروشور  و  حیدری« طراح پوستر 
اختصاص  به خود  را  برگزیده  عالمه سفید« عنوان 
و  بیست  داوران  هیئت  انتخاب  با  همچنین  داد. 
هفتمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی دو نمایش  
»مهدی  کارگردانی  و  نویسندگی  به  »حذفیات« 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  »سوِرنا«  و  ضیاچمنی« 
»امین رضایی اردانی« به دبیرخانه سی و ششمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

ماراتن تئاتر در خط پایان
بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی با معرفی منتخبانش به کار خود پایان داد

    جواد لگزیان

خبر

بوفه همه مدارس خراسان رضوی 
زیر پوشش طرح تغذیه سالم

و  آم��وزش  کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش خراسان رضوی گفت: تمامی بوفه های دایر 
در مدارس سطح این استان در سال تحصیلی جدید 

زیر پوشش طرح بوفه تغذیه سالم قرار می گیرند.
امسال  طرح  این  اجرای  افزود:  منصوریان  علی 
با  و  خارج  متمرکز  حالت  از  آن  سال  سومین  در  و 
و  آموزش  گانه   47 مناطق  عهده  بر  اختیار  تفویض 
این  به  پرورش خراسان رضوی گذاشته شده است. 
ترتیب برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت های تامین 
کننده مواد غذایی سالم و مورد تائید در بوفه مدارس 

از سوی ادارات و نواحی برگزار می شود.
معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
طرح  اجرای  روند  بر  بهداشتی  شبکه  نظارت  گفت: 
بوفه تغذیه سالم برقرار است و تاکنون 2700 مدرسه 
در سطح استان مجوز الزم را برای باز بودن بوفه در 
دریافت  طرح  این  پوشش  زیر  تحصیلی  سال  طول 

کرده اند.
سطح  در  مدرسه   3500 مجموع  در  اف��زود:  وی 
خوراکی  مواد  فروش  بوفه  دارای  رضوی  خراسان 
طرح  پوشش  زیر  باید  آنها  همه  امسال  که  هستند 
تمامی  اساس  این  بر  بگیرند.  قرار  تغذیه سالم  بوفه 
بوفه های مدارس در قالب این طرح موظف هستند 
مورد  شرکت های  از  صرفا  را  خوراکی  و  غذایی  مواد 

تایید تهیه و عرضه نمایند.
توزیع  و  خرید  بنابراین  داد:  ادام��ه  منصوریان 
آموزان  دانش  برای  خوراکی  و  غذایی  محصوالت 
قابل  متفرقه  ص��ورت  به  هیچ وجه  به  پس  ای��ن  از 
فروش  بوفه  دارای  که  مدارسی  همه  و  نیست  قبول 
این  پوشش  زیر  باید  هستند  خوراکی  محصوالت 

طرح قرار گیرند.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته همه 
بهداشتی  معاونت  تایید  مورد  باید  خوراکی  اقالم 
تاییدیه  دارای  و  بوده  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فروش  حق  مدرسه ای  بوفه  هیچ  باشند.  سالمت 

اقالم خارج از این چارچوب را ندارد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان؛

مهر تحصیلی اوقاف برای کمک 
به دانش آموزان نیازمند 

امور  و  اوقاف  کل  اداره  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
بازگشایی  آستانه  در  گفت:  رضوی  خراسان  خیریه 
هزینه  کمک  بسته   300 و  ه��زار  توزیع  م��دارس 
تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در قالب 'طرح مهر 
تحصیلی' از سوی این اداره کل در سطح استان آغاز 
افزود: هر  ایزدی  شده است. حجت االسالم جمال 
بسته شامل کیف، قلم، دفتر و سایر نوشت افزار است 
میلیون   800 حدود  آنها  خرید  برای  مجموع  در  که 

ریال هزینه شده است.
محل  از  بسته ها  این  خرید  هزینه  داد:  ادامه  وی 
کمک های  و  تحصیلی  کمک  به  مربوط  موقوفات 
حال  در  شهرستان  چهار  در  که  شده  تامین  خیران 
افزار  نوشت  بسته  بسته ها 400  از کل  توزیع است. 
به دانش آموزان بی بضاعت در مشهد  اقالم دیگر  و 

اهدا می شود.
خراسان  خیریه  ام��ور  و  اوق��اف  کل  اداره  معاون 
اداره کل  از طریق  این بسته ها  رضوی گفت: توزیع 
انجام  امداد  کمیته  و  بهزیستی  پرورش،  و  آموزش 
شده  ثبت  موقوفه  هزار   22 از  همچنین  گیرد.  می 
هزینه  کمک  به  موقوفه  چهار  خراسان رضوی  در 
جذب  زمینه  در  باید  ش��ود.  می  مربوط  تحصیلی 
موقوفات بیشتر در این خصوص و تعریف نیات جدید 

فرهنگ سازی الزم انجام شود.
جمله  از  موقوفاتی  طرح های  امسال  افزود:  وی 
'زائران  نیازمند،  آموزان  دانش  برای  تحصیلی'  'مهر 

به  زائران  تشرف  زمینه  کردن  فراهم  برای  رضوی' 
تقویت  ب��رای  فناوری'  و  'علم  رض��وی،  مطهر  حرم 
'مهر تندرستی' برای کمک  حرکت علمی در کشور و 
خالء های  کردن  پر  منظور  به  نیازمند  بیماران  به 

موقوفاتی در این استان اجرا شده اند.

    سرویس اجتماعی »صبح امروز«
رضوی  خراسان  پ��رورش  و  آم��وزش  کل  مدیر 
استان  آم���وزان  دان��ش  قطعی  ن��ام  ثبت  گفت: 
درصد  یک  پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 
و  ه��زار   11 از  بیش  همچنین  و  داشته  اف��زاش 
برای  درصدی   1.73 افزایش  با  آموزشگاه   196

استقبال از مهر ماه آماده شده اند.
علیرضا کاظمی روز دوشنبه در نشست خبری 
آستانه سال تحصیلی جدید افزود: مهر ماه سال 
دانش  استقبال  به  حسینی'  'مهر  شعار  با  جاری 

آموزان می  رویم.
نیز  جدید  تحصیلی  سال  شعار  کرد:  بیان  وی 
کیفیت  با  ساحتی  تمام  تربیت  و  تعلیم  'تحقق 
و  شده  تعیین  محوری'  برنامه  سایه  در  عدالت  و 
و  میان  کوتاه،  برنامه  های  نیازمند  راستا  این  در 
کل  اداره  مختلف  حوزه  های  هستیم.  مدت  بلند 
 129 قالب  در  را  برنامه   452 پرورش  و  آموزش 
با  و  هدفمند  ماه  مهر  و  اند  کرده  تدوین  شاخص 

برنامه  ای را آغاز می  کنیم .

ب��رای  متفاوت  برنامه   20 اف���زود:  کاظمی 
میلیون  یک  از  و  شده  تدوین  مدارس  بازگشایی 
قطعی  نام  ثبت  کنون  تا  آموز  دانش  هزار   140 و 
همچنین  اس��ت.  شده  انجام  سناد  سامانه  در 
مقایسه  در  استان  آموزان  دانش  قطعی  نام  ثبت 
داشته  افزاش  درصد  یک  پارسال  مشابه  مدت  با 
با  آموزشگاه   196 و  هزار   11 از  بیش  همچنین  و 
افزایش 1.73 درصدی برای استقبال از مهر ماه 
 120 از  بیش  است  ذکر  به  الزم  و  شده اند  آماده 

هزار دانش آموز اول دبستان و پیش دبستانی نیز 
مورد سنجش قرار گرفتند.

کاظمی با بیان اینکه با درخواست 59 درصد از 
متقاضیان نقل و انتقال موافقت شده است افزود: 
طرح هدایت تحصیلی برای حدود 84 هزار دانش 
آموز پایه نهم در این استان نیز صادر شده است.

در  مختلف  سرانه   ریال  میلیارد   50 افزود:  وی 
به  سوخت  و  غذایی  آموزشی،  های  سرانه  قالب 
جدید  تحصیلی  سال  در  و  شده  واری��ز  م��دارس 
طریق  از  جدید  نیروی   523 و  ه��زار   2 ح��دود 
آزم��ون  و  التدریس  حق  فرهنگیان،  دانشگاه 
اند. شده  پ��رورش  و  آم��وزش  وارد  استخدامی 
 480 هزینه  با  آم��وزش��ی  پ��روژه   70 همچنین 
میلیارد ریال آماده افتتاح در مهر ماه شده و بیش 
با  مطابق  و  بهسازی  آموزشی  واحد  هزار  پنج  از 

استانداردهای فضای آموزشی شده اند.
 200 و  ه��زار  آم��وزش  ک��رد:  تصریح  کاظمی 
تقاضای  م��ورد  معلمان  گزینش  و  آزاد  نیروی 
 600 و  هزار  سه  از  بازدید  غیردولتی،  م��دارس 
از  گانه   48 نظارتی  گروه  های  تشکیل  مدرسه، 
استقبال  برای  پرورش  و  آموزش  اقدامات  دیگر 
از  بیش  آمد  و  رفت  است. ساماندهی  ماه  مهر  از 
70 هزار دانش آموز در شهر مشهد با هشت هزار 
و 600خودرو و 142 هزار دانش آموز در استان با 

17 هزار وسیله نقلیه انجام شده است.
 6 جدید  تحصیلی  س��ال  آغ��از  در  گفت:  وی 

نماز،  زنگ  شهادت،  و  ایثار  و  مهر  زنگ  برنامه 
با  ها  جوانه  و  ها  شکوفه  جشن   2 و  عشایر  زنگ 
شرکت هزار دانش آموز برگزار می  شود. آموزش 
و پرورش این استان پرکارترین و پهن پیکرترین 
که  دلیل  این  به  است  کشور  پ��رورش  و  آم��وزش 
دارای 8.7 درصد دانش آموزان، 14 درصد دانش 
آموزان استثنایی، 13 درصد دانش آموزان شبانه 

روزی و 11 درصد دانش آموزان روستایی است.
از یک میلیون و 200  این که بیش  بیان  با  وی 
مشغول  رض��وی  خراسان  در  آم��وز  دان��ش  ه��زار 

تحصیل هستند اظهار کرد: 90 هزار معلم شاغل 
رضوی  خراسان  در  پیشکسوت  معلم  هزار   60 و 
وجود دارد. 75 هزار دانش آموز اتباع خارجی نیز 

خدمات آموزشی رایگان دریافت می  کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: تابستان امسال بیش 
خراسان  میزبانی  به  ملی  همایش  و  برنامه   36 از 
ها  همایش   این  جمله  از  که  شد  برگزار  رضوی 
و  آم��وزی  دان��ش  قرآنی  مسابقات  به  ت��وان  می  
هنری،  و  فرهنگی  مسابقات  فرهنگی،  همکاران 
جشنواره  ورزشی،  المپیاد  عشایری،  اردوه��ای 
نوجوان خوارزمی و جابربن حیان در سطح کشور 
اشاره کرد. در مجموع استان خراسان رضوی در 
تابستان 96 میزبان 54 هزار دانش آموز از سراسر 
روز  نفر   800 و  هزار   546 دهنده  اسکان  و  کشور 

دانش آموز بوده است.
وی گفت: خدمات اسکان به زائران فرهنگی در 
برآورد  روز  نفر  میلیون  از4  بیش  امسال  تابستان 
نیز  و ورزشی  اقدامات آموزشی، پرورشی  و  شده 
ارتقا یافته و318 رتبه برتر کشوری در حوزه های 

مختلف کسب شده است.
مدیرکل  از کسب 109 رتبه پرورشی، 17 رتبه 
در آموزش ابتدایی، 59 رتبه در آموزش متوسطه 
و 133 رتبه برتر تربیت بدنی توسط دانش آموزان 
استان خبر داد و افزود: میانگین معدل آموزشی 
در دروس نهایی نیز یک نمره و درصد قبولی بیش 

از 1.5 نمره افزایش یافته است.

خراسان رضوی برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده می شود؛

افزایش 1 درصدی ثبت نام قطعی دانش آموزان

/آموزش هزار و 200 نیروی 
آزاد و گزینش معلمان مورد 
تقاضای مدارس غیردولتی، 

بازدید از سه هزار و 600 
مدرسه، تشکیل گروه  های 

نظارتی 48 گانه از دیگر 
اقدامات آموزش و پرورش 

برای استقبال از مهر ماه 
است

ساماندهی رفت و آمد بیش 
از 70 هزار دانش آموز در 

شهر مشهد با هشت هزار 
و 600خودرو و 142 هزار 

دانش آموز در استان با 17 
هزار وسیله نقلیه انجام 

شده است

خراسان  بهزیستی  کل  اداره  پیشگیری  معاون 
زیر  استان  این  در  معتاد  هزار   46 گفت:  رضوی 
و  هستند  درمانی  مختلف  مراکز  خدمات  پوشش 
از  نفر  هزار   22 به  هم  سیار  امدادرسان  گروههای 

معتادان خدمات اولیه ارائه می دهند.
مسعود هنربخش افزود: در این چارچوب 302 
بهزیستی 16 هزار معتاد  کلینیک درمان سرپایی 
نفر  هزار   11 بهبودی  اقامتی  مراکز  یا  کمپ   63 و 
مراکز  مجموعه   9 همچنین  دارند.  پوشش  زیر  را 
سطح  در  هم  نیز  آسیب  کاهش  و  درم��ان  گذری 
و  داده  پوشش  را  معتاد  هزار   15 رضوی  خراسان 
چهار هزار و 200 نفر معتاد هم در 6 مرکز سرپناه 

شبانه خدمات دریافت می کنند. 
رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  معاون 
گفت: خانه های بین راهی یا مراکز توانمندسازی 
و جامعه پذیری هم در این استان شامل سه مرکز 

مراکز  این  دارند.  پوشش  زیر  را  معتاد  فرد   112
هستند.  فعال  آسیب  کاهش  و  درمان  حوزه  در 
ایم  توانسته  جا  هر  نیز  اعتیاد  درم��ان  حوزه  در 
گروههای مردم نهاد را با متخصصان مرتبط کنیم 
اتفاق  نخستین  است.  داده  روی  بهتری  اتفاقات 
امروز  مردمی  کار  کنار  در  که  بودند  کمپها  خوب 
معتادان  درمان  حوزه  در  را  تخصصی  فعالیتهای 

انجام می دهند. 
فعالیت  چارچوب  این  در  داد:  ادامه  هنربخش 
پاکی  و مرحله  بوده  اعتیاد  که خود درگیر  افرادی 
کارشناسان  و  متخصصان  کنار  در  اند  گذرانده  را 
ایجاد  معتادان  درمان  روند  بر  پایدارتری  اثرات 
داشته است. نمونه آن کمپهای ترک اعتیاد است 
که پیش از این توسط افراد بهبود یافته اداره می 
شد و امروز متخصصان هم در کنار آنها قرار گرفته 
اند که تاثیرات خوبی در حوزه درمان و نگهداری 

معتادان داشته است. 
وی همچنین مراکز دی.آی.سی را که به نوعی 
می  مرتبط  درمانی  شبکه  به  را  پرخطر  معتادان 
کند و می کوشد در شیوه و نوع مصرف آنها تغییر 
ایجاد کند و به سمت درمان با متادون و دارو ببرد، 
از دیگر اقدامات در کاهش آسیبها ذکر و بیان کرد: 
سرپناه شبانه نیز به معتادان پرخطر کمک می کند 
حداقل ساعاتی در شبانه روز در یک مرکز حضور 
انجام  برایشان  درمانی  اقدامات  آن  طی  و  یافته 
شود تا با افزایش رغبت و انگیزه رفتارهای پرخطر 
را کاهش داده و به شیوه های درمانی مطمئن تر 

و بهتر روی آورند.
خراسان  بهزیستی  کل  اداره  پیشگیری  معاون 
مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  لزوم  بر  رضوی 
وجود  این  با  ک��رد:  بیان  و  تاکید  ح��وزه  این  در 
بطور  سازمان ها  همین  اگر  داش��ت  توجه  باید 

عمل  علمی  پروتکل  و  برنامه  بدون  و  خودجوش 
پی  در  بیشتری  آسیب های  فعالیتشان  کنند 

خواهد داشت.
و  دولت  است  نیاز  خاطر  همین  به  افزود:  وی 
کردن  علمی  خصوص  در  همگانی  بسیج  با  مردم 
نهاد  مردم  سازمان های  فعالیت های  و  رویکردها 
و  پیشگیری  حوزه  دو  هر  در  اعتیاد  خصوص  در 

درمان اقدام موثرتری انجام دهند.
وضعیت  گفت:  همچنین  ادام��ه  در  هنربخش 
اعتیاد در خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها 
جمله  از  پیشگیری  ام��ا  نیست  کننده  نگران 
جدی  درمان  کنار  در  باید  که  است  ضرورت هایی 
رسمی  آمارهای  اساس  بر  شود.  پرداخته  بدان 
دارند  وجود  رضوی  خراسان  در  معتاد  هزار   135
که حتی در بررسی پارسال وضعیت نسبت به سال 

1390 بهتر است.

خط قرمز

توصیه های پلیسی در آغاز
 سال تحصیلی

به آغاز سال تحصیلی و ورود دانش آموزان  باتوجه 
عمومی  مشارکت  و  آموزش  اداره  رییس  مدارس،  به 
خواستار  رضوی  خراسان  پلیس  اجتماعی  معاونت 

توجه ویژه به توصیه های ایمنی پلیس شد.
سایر  رعایت  خواستار  سعادتی  کیوان  سرهنگ 
و  دان��ش آم��وزان  والدین  توسط  زی��ر  ایمنی  نکات 

مدیران و مسئولین مدرسه شد.
موعد  از  پیش  تعطیل شدن مدارس  در صورت   .1
مدیران مدرسه )به ویژه ابتدایی( دانش آموزان را تا 
زمان مقرر در مدرسه نگه داشته و از رها نمودن آنها 
در خیابان جدا خودداری کنند و صورت لزوم مراتب 

را حتما به والدین آنها اطالع دهند.
۲. در برخی موارد دیده شده والدین و یا سرویس 
خود  منازل  به  را  آموزان  دانش  است  مقرر  که  هایی 
منتقل نمایند، دیرتر از موعد مقرر در محل حاضر می 
شوند. در این رابطه مسئولین مدرسه تا زمان حضور 
سرویس و یا والدین دانش آموز، از رها نمودن آنها در 
خیابان های اطراف مدرسه جذا خودداری نمایند به 
ویژه دانش آموزان مدارس شیفت بعد از ظهر به دلیل 

تاریکی هوا آسیب پذیرتر هستند.
و  آدرس  تلفن،  ش��م��اره  م��درس��ه  مسئولین   .۳
مشخصات سرویس های مدرسه را به طور کامل ثبت 
داشته  همراه  را  مشخصات  این  نیز  والدین  و  نمایند 

باشند.
خرابه،  صورت  در  مدارس  سرویس  رانندگان   .4  
مدرسه  مدیران،  به  را  م��وارد  حتمًا  نقلیه  وسایل، 
در  و  کنند  رسانی  اطالع  آموزان  دانش،  از  والدن   ،
در  م��وارد  تمامی  جایگزین  خ��ودروی  اع��زام  صورت 

خصوص سرویس مدارس را مد نظر قرار دهند.
می  استفاده  سرویس  از  که  آموزانی  دان��ش   .  5  
متعارف  نا  رفتارهای  متوجه  که  صورتی  در  کنند، 
راننده )حرکت با سرعت غیر مجاز بلند کردن صدای 
قوانین  رعایت  عدم  و  مارپیچ  حرکت  خودرو،  ضبط 
را  مراتب  بالفاصله  شدند  و...(  رانندگی  و  راهنمایی 

به مسئولین مدرسه و یا والدین خود گزارش نمایند.

رییس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت 
اجتماعی پلیس خراسان رضوی

هشدارهای پلیسی برای پیشگیری 
از کالهبرداری

کالهبرداران انسان های بسیار باهوشی هستند اما 
جلوگیری  آنها  دام  در  افتادن  از  توان  می  راحتی  به 

کرد.
برای پیشگیری از کالهبرداری الزم است در انتقال 
قرار دادن رمز  اختیار  از در  به حساب خود  نقد  وجه 
در  و  خودداری  افراد  سایر  به  )اینترنتی(  دوم  و  اول 
آن  تغییر  به  نسبت  رمز،  رفتن  لو  احتمال  صورت 

بالفاصله اقدام کنید.
۱ -در صورت بروز هر گونه مشکالت اداری و قضائی 
یا  اسمی  تشابه  دلیل  به  که  اشخاصی  به  اعتماد  از 
و  کشوری  مسئوالن  بستگان  عنوان  به  خود  معرفی 
لشکری درخواست دریافت وجه در جهت رفع مشکل 

می کنند، خودداری کنید.
دستگاههای  طریق  از  وجه  گونه  هر  انتقال  از   -  ۲
عنوان  تحت  اشخاص  که  حسابهایی  به  خودپرداز 
با  تا  خواسته  شما  از  تلفنی  تماس  در  خریدار 
انعقاد  از  قبل  خودپرداز  دستگاههای  به  مراجعه 
خودداری  شود،  پرداخت  اجناس  خرید  و  قرارداد 

کنید.
۳ -اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق کارت عابر 
بانک به حساب عابر بانک شما واریز  یا انتقال یابد، 
ارائه  با  کنید.  بانک مراجعه  عابر  باجه  به  نیست  الزم 
امر  این  شما  حضور  بدون  و  حساب  یا  کارت  شماره 

صورت می گیرد. 
تبلیغاتی  پیامک های  دریافت  با  کنید  -دق��ت   4
و   اول  همراه  جایزه  "برنده  شما  که  دهنده  فریب  و 
مراجعه  بانک  عابر  باجه های  به  اید،  شده   " ایرانسل 

نکنید.
5 -تاریخ، مبلغ وسایر مشخصات چک را بدون خط 
خوردگی بنویسید. تاریخ چک را هم به صورت عددی 

وهم با حروف روی آن بنویسید. 
برای  حتی  نکنید  صادر  امضا  سفید  چک  -هرگز   6

نزدیکانتان. 
۷ -تن ها پس از تکمیل مشخصات چک واطمینان 

از صحت نوشته ها چک را امضا کنید.

تیراندازی مرد كینه جو به همسر سابقش 
 40 مرد   : گفت  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
به شدت  را  به همسر سابقش وی  تیراندازی  با  ساله 

مصدوم کرد.  
درگیری  دیروز  عصر   : افزود  کریمی   قادر  سردار 
خونین در خیابان مسلم شمالی مشهد به پلیس اعالم 
با توجه به حساسیت موضوع ماموران کالنتری  شد. 
رسالت به سرعت در محل حاضر شدند و با جسم به 

خون آغشته زن و مرد جوان مواجه شدند. 
مرد  اولیه  های  بررسی  طبق   : داد  ادامه  کریمی 
به منزل وی  بود  که همسر سابق زن جوان  40 ساله 
مراجعه کرده تا فرزندشان را تحویل دهد اما به دلیل 
اختالفات قدیمی دچار فشار روحی عصبی شده بود. 
کرد  خاطرنشان  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
: چند لحظه بعد مرد جوان به همراه فرد دیگری به 
محل سکونت همسر سابقش برگشته و هنگام خروج 
با طپانچه دست ساز  از خانه  فعلی اش  با همسر  زن 
از ناحیه سر به شدت  به وی شلیک کرده کرده و زن 
مصدوم شده بود. همسر فعلی زن جوان و برادر این 
زن نیز با سالح سرد مرد 40 ساله را مورد ضرب و شتم 
منتقل  بیمارستان  به  نفر  دو  هر  که  بودند  داده  قرار 
این  خصوص  در  تحقیقات  است  ذکر  به  الزم  شدند. 

پرونده ادامه دارد.

نزاع دسته جمعی در مجلس عروسی
12 نفر را روانه بیمارستان كرد  

براثر وقوع نزاع دسته جمعی دریکی از روستاهای 
بخش میان جلگه شهرستان نیشابور 12 نفر مصدوم و 

روانه بیمارستان شدند .  
ساعت  گفت:  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دسته  ن��زاع  م��ورد  یك  گذشته  شب  دقیقه   22:30
روستاهای  از  یکی  در  عروسی  مراسم  یك  در  جمعی 
بخش میان جلگه به مرکز 110 اعالم که بالفاصله سه 
محل  به  آباد  عشق  انتظامی  پاسگاه  ماموران  از  تیم 

اعزام شدند . 
مراجعه  افزود:با  مختاری  بیات  حسین  سرهنگ   
مشخص  اولیه  های  بررسی  در  و  محل  به  ماموران 
شد تعدادی از افراد شرکت کننده در مراسم عروسی 
بدلیل اختالفات قبلی با یکدیگر با سالح سرد درگیر و 
متاسفانه تعداد 12 نفر مجروح توسط عوامل اورژانس 

به بیمارستان منتقل شدند. 
وی خاطر نشان کرد :تاکنون تعداد 25 نفر از عوامل 
نزاع دستگیر و تالش در جهت دستگیر سایر شرکت 

کنندگان در نزاع ادامه دارد. 
تقدیر  با  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده   

در  بخش  قضایی  دستگاه  قاطعیت  و  ها  حمایت  از 
ریش  ک��رد:  نشان  خاطر  باهنجارشکنان  برخورد 
و  جایگاه  به  توجه  با  روستاها  معتمدین  و  سفیدان 
به  وساطت  و  گری  میانجی  با  توانند  می  خود  نفوذ 
بروز  از  نزاع ها قبل  افزایش دامنه  یا  از وقوع و  موقع 
حوادث ناگوار جلگوگیری و پلیس را در برقراری نظم 

و امنیت کمك کنند.

بی احتیاطی راننده خودرو موجب تصادف 
زنجیره ای شد

روز گذشته تصادف چند خودرو در بلوار 76 متری 
به سامانه 125 آتش نشانی اعالم شد.

مدیر عامل سازمان با بیان این خبر گفت : بر اساس 
اطالعات اولیه تماس گیرندگان مشخص شد که کسی 
در داخل این خودرو ها گیر نکرده بنا براین بالفاصله 
محل  به   5 شماره  ایستگاه  نشانان  آتش  از  تیم  یک 

اعزام شد .
از  پس  نشانان  آتش   : افزود  حسینی  سیدمهدی 
برسی صحنه حادثه عملیات احتیاط حریق را انجام 
پرداختند.  جاده  سازی  ایمن  به  همچنین  و  داده 
یک   ، اتوبوس  یک  حادثه  این  در  اینکه  به  توجه  با 
کامیون و 3 خودرو سواری با هم برخورد کرده بودند 

موجب ترافیک سنگینی در بلوار امام رضا )ع( شدند 
پلیس راهور آتش  و  انتظامی  نیروهای  تا رسیدن  که 
نشانان به هدایت خودرو های عبوری پرداختند. در 
این حادثه کسی آسیب جدی ندید ولی به خودرو ها 

صدماتی وارد شد .
وی خاطر نشان کرد: راننده کامیون برای جلوگیری 
سمت  به  را  کامیون   ، ها  خودرو  سایر  با  برخورد  از 
جاده  از  کامل  طور  به  و  کرده  منحرف  جاده  راست 
تقدیر  قابل  راننده  این  کار  این  که  بود  شده  خارج 

است.
گفتنی است که بلوار کمربندی امام رضا پاسخگوی 
این حجم ترافیک از خودرو های عبوری و شهری را 
نبوده و متاسفانه شاهد تصادفات زیادی در این محور 
ساخت  و  مسئولین  تالش  با  امیدواریم  که  هستیم 
این  عبوری  خودروهای  برای  جایگزین  کمربندی 

مشکل هرچه سریع تر برطرف شود .

پایان گروگانگیری 2میلیارد تومانی 
در ارتفاعات پنج مرغ

با دستگیری چهار آدم ربای خشن ،گروگان ۱۷ساله 
از چنگ آنان رها و به آغوش خانواده بازگشت.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: شب 

علی  نام  به  ای  ۱۷ساله  نوجوان  شهریورماه  شانزدهم 
اکبر توسط چهار جوان موتورسوار از یک دامداری در 

شهر نصرآباد تربت جام به گروگان گرفته شد.
با  تماس  در  ربایان  آدم  افزود:  کریمی  قادر  سردار 
تومان  دومیلیارد  درخواست  جوان  نو  پسر  خانواده 
با  داشتند.  خود  گروگان  آزادی  قبال  در  نقد  وجه 
آغاز شد.  پلیسی  تحقیقات  اهمیت موضوع  به  توجه 
کارآگاهان پلیس آگاهی تربت جام در این مامو ریت 
رییس  کیانی  هوشنگ  سرهنگ  هدایت  با  ضربتی 
پلیس این شهرستان تحقیقات گسترده خود را آغاز 

کردند.
گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
پلیس باتوجه به سرنخ های موجود ،صبح امروز چهار 
آدم ربا را دستگیر و گروگان آنها که در ارتفاعات پنج 
و  سالم  را  شد  می  نگهداری  گک  قلعه  روستای  مرغ 

صحیح به آغوش خانواده اش بازگرداندند.

كشف 85 كیلوگرم مواد مخدر 
از قاچاقچیان تایبادی

درگیری  از  رض��وی  خ��راس��ان  مرزبانی  فرمانده 
کیلوگرم   85 کشف  و  قاچاقچیان  با  استان  مرزبانان 
و دو قبضه سالح کالش طی دو عملیات  مواد مخدر 

جداگانه خبر داد. 
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح 
این خبر بیان داشت: طی 72 ساعت گذشته مرزبانان 
بر  کامل  اطالعاتی  اشرافیت  با  تایباد  مرزی  هنگ 
جلوی  جداگانه  عملیات  دو  در  توانستند  منطقه 

قاچاقچیان مواد مخدر را بگیرند.
سردار ماشاء ا... جان نثار افزود: در راستای ایجاد 
پوشش مرزی، مرزداران هنگ تایباد طی درگیری با 
قاچاقچیان و انجام عملیات های هوشمندانه موفق به 
کشف 85 کیلو و 200 گرم مواد مخدر شامل 50 کیلو و 
700 گرم حشیش، 27 کیلو و 100 گرم هروئین فشرده 

و 7 کیلو و 400 گرم هروئین پودری شدند.
متواری  و  درگیری  اتمام  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
مقتدر  نیروهای  مرز،  آنسوی  به  قاچاقچیان  شدن 
هنگ مرزی تایباد در هنگام انجام عملیات پاکسازی 
توانستند دو قبضه سالح کالش به همراه 10 فشنگ 

جنگی نیز کشف نمایند.
پایان  در  رض��وی  خ��راس��ان  م��رزب��ان��ی  ف��رم��ان��ده 
به طور شبانه  استان  این  کرد: مرزداران  خاطرنشان 
روزی از مرزها حراست و حفاظت می کنند و همواره 
در جهت برقراری امنیت کامل مردم گام برمی دارند 
و اجازه نخواهند داد تا هیچ یک از قاچاقچیان و اتباع 

بیگانه به خاک کشور تجاوز کنند.

46 هزار معتاد در خراسان رضوی زیر پوشش مراکز خدمات درمانی
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6در شهر

اخبار ویژهاخبار کوتاه

خصوص  در  نقیض  و  ضد  اخبار  انتشار  از  پس 
روز  دو  در  وی  حکم  ابالغ  و  جدید  شهردار  انتخاب 
گذشته،  باالخره قاسم تقی زاده خامسی روز گذشته 
پرسنل  باحضور  و  سازمانی  درون  مراسمی  طی 
شهرداری و اعضای شورای شهر مشهد فعالیت خود 

در سمت شهردار این شهر آغاز کرد.
کار  به  آغ��از  مراسم  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
رسمی خود به عنوان شهردار مشهد، اظهار کرد: از 
اینکه امروز دوستان قدیمم را می بینم که موهایشان 
سپید اما دلهایشان جوان است، خوشحالم؛ از همه 
که  جانبازان  و  شهدا  محترم  خانواده  ویژه  به  حضار 
یافته اند، تشکر می کنم  این مراسم حضور  امروز در 
زیرا این حضور به من قوت داده و احساس می کنم 

که پشتیبانان خوبی در مشهد دارم.
ادامه  مولوی  و  سعدی  از  اشعاری  خواندن  با  وی 
داستان  مشهد  شهرداری  به  من  آمدن  روند  داد: 
مفصلی دارد. حدود دو ماه قبل پیشنهاد این سمت 
را با من مطرح کردند که نپذیرفتم زیرا با وجود دوری 
از مناصب دولتی، اصال قرار نبود چنین  12 ساله ام 

سمتی را بپذیرم.

کار سختی در شهرداری مشهد در پیش داریم
که  اس��ت  ای��ن  امیدم  اف��زود:  خامسی  ت��ق��ی زاده 
رضا)ع(  امام  خواسته  مشهد،  در  من  شدن  شهردار 
باشد وگرنه همه می دانند که کار کردن در شهرداری 
به  اس��ت،  سخت  بسیار  مشهد  شهر  در  ب��ه وی��ژه 
بسیار دارد  کار شهردار مشهد سختی های  خصوص 
آشنا  کار  این  با  تخصصی  صورت  به  که  آن ها  زیرا 
کاهش  با  اخیر  سال  سه  دو  در  که  می دانند  هستند 

بودجه، کار بسیار سخت شده است.
به  اخیر  سال  سه  دو  این  در  گفت:  ادامه  در  وی 
که دلیل آن یکی کاهش  اداره می شد  کارها  سختی 
درآمدهای دولت و دیگری ساخت و سازها می باشد 
بنابراین کار سختی در پیش داریم اما من هم آگاهانه 
وارد این مسیر شدم و با شناخت این راه را انتخاب 

کردم.
کمک  و  لطف  با  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 

و همکاران  و دوستان  امام رضا)ع(  متعال،  خداوند 
ادامه  است،  امیدوار  سمت  این  در  موفقیت  برای 
برای  جانبازان  و  شهدا  خ��ان��واده  دع��ای  به  داد: 

پیمودن این مسیر امیدوارم.

مشهد تنها یک کالن شهر نیست
زی��ادی  مشکالت  مشهد  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
بر  اینجا تنها یک کالن شهر نیست زیرا عالوه  دارد، 
دارد  زائر  میلیون   25 ساالنه  وسعتش،  و  جمعیت 
مشهد  شهرداری  حضورشان،  رحمت  کنار  در  که 

هزینه هایی را متحمل می شود.
تقی زاده خامسی با اشاره به اینکه حضور توریست 
برای  بسیاری  آورده  جهان،  ب��زرگ  شهرهای  در 
شهرداری آن شهرها دارد، تصریح کرد: امسال نیز با 
توجه به اینکه با قانون جدید، عوارض را از شوراهای 
زائر  میلیون   25 بلیت  عوارض  حتی  گرفته اند،  شهر 

نیز به شهرداری مشهد نمی رسد.
عوارض  جدید،  قانون  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همه  بین  مشهد  در  ش��ده  وص��ول  اف���زوده  ارزش 
همه  داد:  ادامه  می شود،  توزیع  استان  شهرهای 
قبلی  مشکالت  بر  که  است  جدیدی  مشکالت  اینها 

شهرداری در سال جاری اضافه شده است.
را  دوستان  همه  خیر  دعای  کرد:  بیان  شهردار 
اعضای  لطف  با  که  ام��ی��دوارم  و  دارم  درخ��واس��ت 
به  را  رضا)ع(  امام  خادمی  فرصت  که  شهر،  شورای 

بنده داده اند، عاقبت بخیر شوم.
به  را  مسیر  و  راه  این  کرد:  یادآوری  پایان  در  وی 
این دلیل انتخاب کرده ام که مشهد، شهر من است و 

شاید این آخرین سمت و کاری باشد که بنده بتوانم 
سمت،  این  در  امیدوارم  و  دهم  انجام  شهر  این  در 

باقیات و صالحاتی از خود به جای بگذارم.

روشن  و  شفاف  فرآیندی  در  مشهد  شهردار 
انتخاب شد

مراسم  این  در  حضور  با  نیز  حیدری  محمدرضا 
اظهار کرد: مردم مشهد در 29 اردیبهشت ماه سال 
جاری، با حضور در پای صندوق های رای، هم دولت 
به 15  رای  با  و هم  بخشیدند  تداوم  را  امید  و  تدبیر 
نفر اعضا لیست امید و روی کار آوردن شورای پنجم، 

تغییر فضای این شهر را برگزیدند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات، فرآیندهای 
زیادی را در حوزه شناخت مسائل مدیریت شهری و 
انتخاب شهردار طی نمودیم و در فرآیندی شفاف، 
را  خورد  نظر  مورد  افراد  شهر  شورای  اعضای  همه 

برای تصدی این پست معرفی کردند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با تشکر از همه 
کسانی که خود را در معرض آزمون انتخاب شهردار 
قرار دادند، افزود: بر اساس اعالم برنامه ها، در یک 
تقی زاده  قاسم  به  پنجم  شورای  اجماعی،  فرآیند 
مشهد  شهردار  عنوان  به  را  وی  و  رسید  خامسی 

برگزید.
 

خامسی ویژگی های الزم و کافی را داراست
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم از این امتحان 
در  نیز  مشهد  شهردار  و  آمده  بیرون  سربلند  الهی 
ما  نظر  از  کرد:  تصریح  باشند،  موفق  این مسئولیت 
بومی  مانند  ویژگی های  واجد  باید  مشهد  شهردار 
که  می بود  مرتبط  کار  تجربه  و  شهر  شناخت  بودن، 
را  کافی  و  الزم  شرایط  این  همه  خامسی  زاده  تقی 

داراست.
دوره  داشتن  الزام  به  اشاره  با  پایان  در  حیدری 
سرپرستی در شهرداری مشهد تا زمان صدور حکم 
شهرداری  سرپرست  آذری،  محمد  از  ش��ه��ردار، 
مدیریت  را  دوران  این  مطلوبی  نحو  به  که  مشهد 

نمود، تشکر کرد.

آپ  استارت  شهر  مشهدالرضا  همایش 
برگزار شد

راستای  در  آپ«  استارت  شهر  »مشهدالرضا  همایش 
در  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت  مشهد  برنامه های 

دانشگاه فردوسی برگزار شد.
فرهنگی  پایتخت  مشهد  های  برنامه  چارچوب  در 
عنوان  ب��ا  همایشی  دوشنبه  روز  اس���الم،  جهان 
و  اساتید  حضور  با  آپ«  استارت  شهر  »مشهدالرضا 
دانشجویان دانشگاه فردوسی در این شهر برگزار شد.
در چارچوب این همایش معیارهای شهر استارت آپی 
و راه های دستیابی به آن همراه با چالش های موجود 

مورد بررسی فعاالن این حوزه قرار می گیرد.
شهر  »مشهدالرضا  دبیرهمایش  عرفانی،  محمد 
آپ  اس��ت��ارت  اصطالح  ک��رد:  اظهار  آپ«  اس��ت��ارت 
این  ورود  است.  چیز  هر  از  فراتر  آغازی  معنای  به 
بر  اصطالح در فضای شهری، زیرساخت های مبتنی 
فناوری اطالعات، هوشمندسازی شهری، بهره وری 
ارائه خدمات شهری و در نهایت رضایت شهروندان را 

به همراه خواهد داشت.
زندگی  و  محیط  نقل،  و  حمل  اف��زود:  ادامه  در  وی 
شهرها  شدن  آپ  استارت  دستاوردهای  هوشمند 
سرمایه  آپی  استارت  شهری  تحقق  الزم��ه  اس��ت. 
عامل  امروز  جهان  در  سرمایه  این  زیرا  است  فکری 
تعیین کننده برای رقابت در هوشمندسازی به شمار 
اصلی  ارک��ان  کارآفرینان  و  دانشجویان  که  رود  می 

تحقق آن هستند.
عرفانی ادامه داد: آذر ماه آینده نیز نخستین همایش 
جهان  و  اکو  عضو  کشورهای  کارآفرینان  المللی  بین 
اسالم با هدف بررسی علم نوین استارت آپ در مشهد 

برگزار می شود.

مدیرعام��ل س��ازمان حم��ل و نق��ل و ترافی��ک 
شهرداری مشهد خبر داد:

ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده سطح 
شهر در آستانه سال تحصیلی جدید

ترافیک شهرداری  و  نقل  و  مدیرعامل سازمان حمل 
ایمن سازی  ب���رای  وی���ژه  ب��رن��ام��ه ری��زی  از  مشهد 
سال  آستانه  در  شهر  سطح  پیاده  عابر  گذرگاه های 

تحصیلی جدید خبر داد.
مهدی امامی میبدی با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
از سیستم های هوشمند  استفاده  با  ترافیک  سازمان 
کمترین  که  داریم  سعی  ترافیکی  نوین  تجهیزات  و 

تاخیر را در معابر برای شهروندان ایجاد کنیم.
در  نظارتی  دوربین   350 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
سطح شهر مشهد نصب شده است که90 درصد شبکه 

مهم شهری را تحت پوشش قرار داده است.
ترافیک شهرداری  و  نقل  و  مدیرعامل سازمان حمل 
دوربین های  حاضر  ح��ال  در  ک��رد:  تصریح  مشهد 
دوربین  قرمز،  از  چراغ  از  عبور  تصویوری،  نظارت 
شهر  سطح  در  ترافیک  طرح  دوربین های  و  سرعت 

مشهد فعال است.
وی در خصوص فعالیت مرکز کنترل ترافیک گفت: در 
حال حاضر در مرکز کنترل ترافیک نماینده ارگان های 
و  را رصد  اتفاقات سطح شهر  و  دارند  مختلف حضور 

مدیریت می کنند.
امامی میبی به خط کشی ایمنی معابر در آستانه سال 
سال  آستانه  در  کاری  برنامه  کرد:  عنوان  تحصیلی 
سطح  پیاده  عابر  گذرگاه های  ایمن سازی  تحصیلی 
نزدیکی مدارس است؛ همچنین  به خصوص در  شهر 
خط کشی شبکه بزرگراهی نیز در پاییز انجام خواهد 

شد.

قطارش��هری  بهره برداری  مدیرعام��ل ش��رکت 
مشهد:

35 درصد جابه جایی مسافر خط یک 
به دانش آموزان و  متعلق  قطارشهری 

دانشجویان است
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
یک  خ��ط  مسافر  ج��ای��ی  ج��اب��ه  درص���د   35 گ��ف��ت: 
دانشجویان  و  دانش آموزان  به  متعلق  قطارشهری 

است.
برنامه ریزی  اق��دام��ات  خصوص  در  طاهری  قاسم 
حال  در  کرد:  بیان  مهر  از  استقبال  طرح  برای  شده 
تحصیلی  سال  هفتمین  قطارشهری  یک  خط  حاضر 
دانش آموزی را تجربه می کند که در سال جاری خط 

2 قطارشهری نیز به آن اضافه شده است.
درصد   35 بر  بالغ  تحصیلی  سال  آغاز  با  افزود:  وی 
به  متعلق  جابه جایی مسافر در خط یک قطارشهری 
دانش آموزان و دانشجویان است زیرا مراکز آموزشی 

در کریدور این خط متمرکز شده است.
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
زمانی  سرفاصله  تحصیلی  سال  آغاز  با  کرد:  تصریح 
پیدا خواهد  به 5 دقیقه کاهش  خط یک قطارشهری 

کرد.
هزار  پنج  شده  برنامه ریزی  همچنین  گفت:  طاهری 
توزیع  دانش آموزان  بین  شهروندی  آم��وزش  بسته 

شود. 

زیرپوشش  مشهد  پزشکی  مطب   150
برنامه جمع آوری زباله  های عفونی

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری مشهد گفت: از 
مجموع 6 هزار مطب پزشکان فعال در سطح کالنشهر 
مشهد تنها 150 مطب زیرپوشش برنامه جمع آوری و 

بی خطرسازی زباله  های عفونی قرار گرفته  اند.
این  اعالم  با  بخشی زاده  عبداالمیر  ایرنا  از  نقل  به 
تعداد  تنها  اینک  هم  اساس  این  بر  اف��زود:  مطلب 
محدودی از مطب های پزشکان در مشهد با سازمان 
های  زباله  خطرسازی  بی  برای  شهرداری  پسماند 

عفونی قرارداد منعقد کرده اند.
وی ادامه داد: از آنجا که این پزشکان حاضر به انعقاد 
قرارداد برای بی خطرسازی زباله های عفونی مطبهای 
شد  اع��الم  و  ص��ادر  برایشان  اخطار  نیستند  خ��ود 
چنانچه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکنند عوارض 

پسماند آن ها 10 برابر می شود.
گفت:  مشهد  شهرداری  پسماند  سازمان  مدیرعامل 
در مرحله نخست تعداد 950 مطب پزشکان مشهدی 
به مدیریت درآمد شهرداری برای اعمال 10 درصدی 

عوارض معرفی شده اند.
 وی حجم تولید روزانه زباله عفونی را در مشهد تا 25 
کالنشهر  این  بیمارستان های  کرد:  بیان  و  اعالم  تن 
نیز همه مجهز به دستگاه اتوکالو برای بی خطرسازی 
زباله های عفونی هستند اما بی خطرسازی به صورت 

کامل انجام نمی شود.
 بخشی زاده افزود: سازمان پسماند شهرداری مشهد 
این زباله ها را بی خطر و سپس به صورت ویژه دفن 
می کند. قرارداد بیمارستان ها با این سازمان قرارداد 

دفن زباله های عادی است.

شهردار مشهد:

کاهش درآمدهای دولت و ساخت و سازها اداره شهر را دشوار کرده است

دعای خیر همه دوستان را 
درخواست دارم و امیدوارم که 

با لطف اعضای شورای شهر، 
که فرصت خادمی امام رضا)ع( 

را به بنده داده اند، عاقبت 
بخیر شوم.

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد  

100080888

100080888سامانه پیامک مردمی

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

اداره کل ورزش  و پشتیبانی  منابع  توسعه  معاون 
و جوانان استان خراسان رضوی گفت: سرانه فضای 

ورزشی خراسان رضوی نصف سرانه کشور است.
معارفه   و  تودیع  جلسه  در  ول��ی پ��ور،  هوشنگ 
گناباد  و جوانان  اداره ورزش  روسای سابق و جدید 
متر  یک  کشور  در  ورزش��ی  فضای  سرانه  گفت: 
 53 مقدار  این  رضوی  خراسان  استان  در  که  است 

سانتیمتر است.
در  مالی  گردش  از  درصد   93 اینکه  بیان  با  وی 
به  متعلق  رض��وی   خراسان  استان  صنعت  بخش 
خراسان  استان  گفت:  و  اس��ت  خصوصی  بخش 
رضوی مثل استان های اصفهان، بوشهر و خوزستان 
از  که  نیست  برخوردار  دولتی  بزرگ  کارخانه های  از 
منابع مالی این واحدهای صنعتی در بحث تیم داری 

و قهرمانی استفاده کند.
در  مدتی  اعتباری  موسسه های  گفت:  ولی پور 
این  برای  مشکالت  بروز  با  که  شدند  وارد  تیم داری 

موسسه ها این امر دچار چالش شد.
پروژه   111 رضوی  خراسان  در  اینکه  بیان  با  وی 
با  که  است  این  ما  سعی  گفت:  دارد،  وجود  ناتمام 
این پروژه ها تکمیل شود  مشارکت بخش خصوصی 
و اولویت ما در تکمیل این پروژه ها میزان پیشرفت 
بهره برداری  به  نزدیک  که  پروژه هایی  و  آن هاست 

هستند در اولویت تکمیل شدن قرار دارند.
 معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش 
و جوانان استان خراسان رضوی گفت: برای تکمیل 

این پروژه ها 40 میلیارد تومان اعتبار الزم است.
فرماندار گناباد نیز در این جلسه ادامه داد: سرانه 
شهرستان های  دیگر  به  نسبت  گناباد  در  ورزش��ی 
از  بعضی  فرسودگی  اما  است  بهتر  رضوی  خراسان 
مورد  باید  که  است  مشکالتی  از  ورزشی  فضاهای 

توجه قرار گیرد.
قبل  تختی  سالن  داد:  ادامه  نبی پور  محمدعلی 
اما متاسفانه  گناباد ساخته شده است  انقالب در  از 
اختصاص  بودجه ای  هیچ  آن  اصالح  و  مرمت  برای 

نیافته است.
مالی  نظر  از  گناباد  ورزشی  هیئت های  گفت:  وی 

دچار مضیقه هستند که باید به آن ها کمک شود.

ولی پور: سرانه فضای ورزشی در استان 
تقریبا نصف سرانه کشور است

در  کرد  امیدواری  ابراز  مشهد  پدیده  تیم  مهاجم 
نمایش  به  تیمش  ب��رای  بهتری  های  ب��ازی  آینده 

بگذارد.
تیمش  شرایط  درب��اره  خلعتبری«،  »محمدرضا 
عنوان کرد: خوشبختانه شرایط خیلی خوبی داریم. 
باال  مان  روحیه  برتر  لیگ  در  متوالی  برد  دو  از  بعد 
رفته و تالش می کنیم روزهای بهتری را تجربه کنیم.
هفدهم  لیگ  در  خودش  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
بیشتری  عمل  آزادی  پدیده  در  امسال  کرد:  تاکید 
توانایی هایم  توانم  بهتر می  زمین  ام. در  کرده  پیدا 
را نشان دهم. خوشبختانه کادرفنی ما همگی انسان 
های فهیمی هستند و می دانند چطور باید از بازیکن 

بازی بگیرند.
مهاجم پدیده درباره 3 پاس گلی که در فصل جاری 

من  خوشحالی  باعث  این  ک��رد:  بیان  اس��ت،  داده 
است. در هر بازی تالش می کنم بهترین عملکردم را 
برجای بگذارم. این شانس را داشتم که بازهم پاس 
آینده  و قطعا در  اما شرایطم خوب است  بدهم؛  گل 

همه چیز بهتر هم خواهد شد.
خلعتبری درباره شکایتش از باشگاه گسترش فوالد 
این خصوص  را در  خاطرنشان کرد: من حرف هایم 
زده ام. چندین بار با مسئوالن باشگاه گسترش فوالد 
صحبت کردم؛ اما کسی پاسخگوی من نبود. همیشه 
اما  قائل هستم؛  برای زنوزی احترام زیادی  ام  گفته 
چندین ماه است که مطالباتم پرداخت نشده و کسی 

هم پاسخگو نیست.
تراکتورسازی  با  هفته  این  بازی  به  اشاره  با  وی 
افزود: بازی سختی در تبریز داریم. ما بعد از شکست 

مقابل تراکتورسازی در جام حذفی که به هیچ عنوان 
جبران  ب��رای  زی��ادی  انگیزه  حاال  نبود،  مان  حق 
جوانش  بازیکنان  و  است  خوبی  تیم  تراکتور  داریم. 

هم عالی هستند. با این حال امیدوارم در بازی این 
نتیجه  بتوانیم  و  نباشند  شانس  خوش  آن ها  هفته 

مطلوب مان را کسب کنیم.

انگیزه زیادی برای جبران داریم؛

خلعتبری:  قطعا در آینده همه چیز بهتر خواهد شد

ورزش 7
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افتتاحیه خوبی را شاهد بودیم؛
فریمانی: فدراسیون نگاهی به داوران 

ندارد

گفت:  کشورمان  فوتبال  بازنشسته  داور  کمک 
داوران  به  وی��ژه ای  نگاه  باید  فوتبال  فدراسیون 

داشته باشد.
با خبرنگار ورزشی  گو  و  محسن فریمانی در گفت 
تیم  دو  بازی  خصوص  در  خراسان،  منطقه  ایسنا- 
افتتاحیه  مراسم  در  کربال  منتخب  و  منتخب مشهد 
در  کیفی  نظر  از  کرد:  اظهار  رضا)ع(  امام  ورزشگاه 
بودیم، در  تیم  از دو  زیباتری  بازی  اول شاهد  نیمه 
منتخب  تیم  که  تعویض هایی  به  توجه  با  دوم  نیمه 

مشهد انجام داد، بازی کمی افت کرد.
بحث  عنوان  هیچ  به  بازی  این  در  داد:  ادامه  وی 
در  را  بازی  این  که  مهمی  مسئله  نبود،  مهم  فنی 
استفاده  و  ه��واداران  حضور  داد،  قرار  اخبار  صدر 
با  امیدوارم  بود،  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  امکانات  از 
فوتبال  خانواده  خواهدشد  انجام  که  سازی  فرهنگ 

شرایط خوبی را در این ورزشگاه داشته باشند.
 می توانستیم خداحافظی باشکوه تری داشته 

باشیم
در  داوری  تیم  خداحافظی  خصوص  در  فریمانی 
کرد:  تصریح  کربال  منتخب  و  مشهد  منتخب  بازی 
این خداحافظی برایمان جشن پایان دوره بود، می 
باشیم،  داشته  باشکوه تری  خداحافظی  توانستیم 
با این حال خوشحالم که به این صورت از دنیا  ولی 

داوری خدافظی کردیم.
کرد:  عنوان  کشور  فوتبال  بازنشسته  داور  کمک 
نیا  فرح  و  ترکی،نیکوزاده  از  ویژه ای  تشکر  دارد  جا 
را  زیادی  تالش  کشور  داوری  برای  که  داشته باشم 

کشیده اند.
وی تایید کرد: امیدوارم برای سایر داورانی که از 
میادین رسمی خداحافظی می کنند چنین مراسمی 
برتر  لیگ  در  که  سالی   13 این  در  کنند،  برگزار  را 
قضاوت داشتیم، فدراسیون فوتبال  و هیئت فوتبال 
استان هیچ حمایتی را انجام ندادند و حتی شرایط 
فراهم  خودمان  هم  را  خداحافظی  مراسم  برگزاری 

کردیم.
خوبی  افتتاحیه  مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
با رفع معایب و فراهم  را شاهد بودیم، امیدوارم که 
این  در  تماشاگران  ب��رای  امنیتی  شرایط  ک��ردن 
را  خود  بازی های  برتری  لیگ  تیم های  ورزشگاه 
برگزار کنند، قطعا انجام بازی های لیگ برتر در این 
ورزشگاه شرایط خوبی را برای فوتبال استان فراهم 

خواهد آورد.
 به هیچ عنوان داوران دیده نمی شوند

مراسمی  چنین  برگزاری  از  استقبال  با  فریمانی 
بسیار  داوران  برای  مراسم  این  گفت:  داوران  برای 
نمی شوند  دیده  داوران  عنوان  هیچ  به  است،  خوب 
و باید برای عزت و احترام جامعه داوری این مراسم 
را برگزار کنند، داوران به هیچ عنوان مشکالت مالی 
ارزش  و  جایگاه  است  مهم  که  چیزی  تنها  و  ندارند 

این داوران است.
وی تصریح کرد: از فدراسیون فوتبال گالیه  داریم 
که از افراد زیادی  تقدیر به عمل می آورند ولی نگاهی 
باید  داوران  کمیته  و  فدراسیون  ندارند،  داوران  به 

نگاه ویژه ای به جامعه داوری داشته باشند.
و  داوران  کنار  در  شنبه  روز  بازی  در  گفت:  وی 
کمک داوران، تقی پور و عباس نیا به تیم داور کمک 
عباس نیا  از  وی��ژه ای  عذرخواهی  دارد  جا  کردند، 
برای  را  خوبی  شرایط  نتوانستیم  که  باشیم  داشته 

وی فراهم کنیم.

رقیب سنتی ما ژاپن است
کرده  بینی  پیش  گفت:  ایران  فوتسال  پوش  ملی 
بودیم فاصله زیادی با تاهیتی داشته باشیم و بیشتر 
های  رقابت  برای  ورزشگاه  جو  و  زمین  با  خواستیم 

اصلی آشنا شویم.
برابر  ایران  گل  پر  پیروزی  از  پس  جاوید،  مهدی 
داخل  های  بازی  فوتسال  های  رقابت  در  تاهیتی 
سالن آسیا بیان کرد: بازی کامال راحتی برای ما بود. 
البته شناختی از تاهیتی نداشتیم و اولین بار بود که 
در برابر این تیم به میدان می رفتیم. با این حال پیش 

بینی کرده بودیم که فاصله مان زیاد باشد.
او ادامه داد: بیشتر در نظر داشتیم در این بازی با 
شرایط زمین و جو ورزشگاه آشنا شویم تا برای رقابت 

های اصلی آماده باشیم.
از  که  توقعی  م��ورد  در  ای��ران  فوتسال  پوش  ملی 
فوتسال برای کسب قهرمانی وجود دارد، گفت: به هر 
حال فوتسال ایران در سطح ملی  و باشگاهی همیشه 
به این فشار عادت دارد که در آسیا باید قهرمان شود. 
توقع مردم و مسئوالن هم چیزی جز قهرمانی نیست 

و ما تمام تالش خود را می کنیم.
جاوید در پاسخ به این پرسش که کدام تیم بیشتر 
رقیب  کرد:  تاکید  بود،  خواهد  دردساز  ایران  برای 
سنتی ما ژاپن است. با این حال تایلند و ازبکستان 
هم تیم های خوبی هستند. در کل فوتسال در آسیا 
کم  دست  را  تیمی  هیچ  نباید  و  است  رشد  حال  در 

گرفت.

سرپرست اداره ورزش و جوانان گناباد 
منصوب شد

سرپرست  صبوریان  کوروش  سوی  از  حکمی  طی 
جدید اداره ورزش و جوانان گناباد منصوب شد.

کوروش صبوریان، طی حکمی محمد علی امینی را 
به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
از خدمات  گناباد منصوب کرد و همچنین در پیامی 
این  جوانان  و  ورزش  اداره  اسبق  ریاست  فاضلی 

شهرستان تشکر شدو
در حکم امینی آماده است:

امور  در  جنابعالی  ارزنده  تجارب  به  نظر  احتراما 
عنوان  به  اب��الغ  ای��ن  موجب  به  اداری  و  اج��رای��ی 
گناباد(  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  )سرپرست 

منصوب می شوید.
امید است در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
فاضلی  علی  تودیع  مراسم  اس��ت؛  ذک��ر  به  الزم 
فرمانداری  محل  در  امینی  علی  محمد  معارفه  و 
معاون  پور  ولی  هوشنگ  حضور  با  گناباد  شهرستان 
و  ورزش  کل  اداره  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  توسعه 

جوانان خراسان رضوی برگزار می شود.

برگزاری اردو تیم ملی شنا در نیشابور!
احتمال  از  نیشابور  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
برگزاری اردو تیم ملی شنا در شهرستان نیشابور خبر 

داد.
این  آتی  های  برنامه  با  رابطه  در  ترشیزیان،  رضا 
اردو  برگزاری  برای  هایی  صحبت  گفت:  شهرستان 
تیم ملی شنا در این شهرستان شده است و در صورت 
مهیا بودن شرایط و انجام هماهنگی های نهایی شاهد 

برگزاری اردو تیم ملی شنا در نیشابور خواهیم بود.
وی افزود: از دیگر برنامه ها پیش رو نیز می توان به 
دفاع  مناسبت هفته  به  پیاده روی  برگزاری همایش 

مقدس اشاره کرد.
ترشیزیان در رابطه با فعالیت های انجام شده این 
این  در  گذشته  های  هفته  در  گفت:  نیز  شهرستان 
شهرستان شاهد فعالیت های مختلف و گوناگونی بوده 
ایم که میتوان به اعزام تیم ها در رشته های بسیاری 
در سطح استانی و همچنین کشوری و رده سنی های 
کشتی  ملی  تیم  اردو  میزبانی  همچنین  و  مختلف 

سنتی بوده ایم.
استان در  این  فعالیت های  با  رابطه  ترشیزیان در 
حوزه جوانان گفت: کالس های ازدواج و سواد رسانه 
پیگیر  همچنین  اس��ت،  شده  تشکیل  بسیاری  ای 
در  نیز  اولیه  اقدامات  که  هستیم  عمرانی  مصوبات 
انجام  جوان  خانه  ساخت  برای  زمین  تملک  جهت 

شده و در صورت تامین اعتبار نهایی خواهد شد.

جودو  هیئت  کمیته های  در  انتصاب   2
خراسان رضوی

رییس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان 
و  آموزش  های  کمیته  مسئوالن  انتصاب  از  رضوی 

مربیان و حقوقی این هیئت خبر داد.
حسین محمودی، گفت: در راستای تقویت بخش 
های مختلف هیئت و به کار گیری از توان پیشکسوتان 
و نیروههای متخصص حوزه های مختلف مسئوالن 

دو کمیته مختلف هیئت منصوب شدند.
احمدی  عظیم  سید  اس��اس،  این  بر  اف��زود:  وی 
طوالنی  سابقه  که  استان  پیشکسوت  مربان  از  یکی 
در حوزه های مختلف این رشته ورشی را در کارنامه 
دارد به عنوان مسئول کمیته آموزش و مربیان هیئت 

منصوب شد.
رییس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان 
رضوی ادامه داد: حمید علیزاده نیز یکی از مربیان و 
داوران پیشکسوت و با سابقه استان است که با توجه 
عنوان  به  حقوق  حوزه  در  آکادمیک  تحصیالت  به 

مسئول کمیته حقوقی هیئت منصوب شده است.
دو  این  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
جایگاه فنی در هیئت می توان از تجربه و توان باالی 
و  رشد  جهت  در  استان  جودو  ارزن��ده  مربی  دو  این 
ارتقاء هرچه بیشتر رشته های مختلف تحت پوشش 

هیئت بهره برد.

سرپرست کمیته آموزش هیئت بولینگ و 
بیلیارد استان منصوب شد 

از  بیلیارد خراسان رضوی  رئیس هیئت بولینگ و 
و  بولینگ  هیئت  آموزش  کمیته  سرپرست  انتصاب 

بیلیارد خراسان رضوی در استان خبر داد. 
علیرضا دوانلو، اظهار کرد: سعید عرفانی در سمت 
بیلیارد  و  بولینگ  هیئت  آموزش  کمیته  سرپرست 

خراسان رضوی منصوب شد. 
وباتجربه  موفق  داوران  از  عرفانی  داد:  ادامه  وی 
این  امر آموزش در  استان است که نقش اساسی در 

حوزه دارد. 
بیلیارد  و  بولینگ  سرپرست کمیته آموزش هیئت 
خراسان رضوی در خصوص سوابق درخشان عرفانی 
در   82 سال  از  خود  فعالیت  شروع  با  او  کرد:  عنوان 
بیلیارد و حضورش در هیئت استان، در سال  رشته 
90 موفق به اخذ مدرک درجه دو ملی شد و در همان 
سال در نخستین دوره حضورش در مسابقات کشوری 
در  که  کشوری  اسنوکر  رنکینگ  در  داور  عنوان  به 

مشهد برگذار شد، به قضاوت پرداخت. 
وی در ادامه تصریح کرد: عرفانی در سال 91 موفق 
به اخذ مدرک درجه یک ملی شد و از آن سال تا کنون 
در مسابقات مختلف کشوری و استانی زیادی از جمله 
مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر در مشهد،  کرمان،  
و  بال  ایت  مسابقات   ،  ... و  بیرجند  تهران، ارومیه، 
بیلیاردی  جشنواره های  دوره  نخستین  مسابقات 

ارومیه و ... به عنوان داور حضور داشته است.

بازیکنانی  را  فصل  ب��ازی  ششمین  برترین های 
تشکیل می دهند که در پیروزی 6 تیم بیشترین نقش 

را داشتند و عملکرد درخشانی ارائه کردند.
پایان رسید که  به  برتر در حالی  هفته ششم لیگ 
دیدارهای مهیج و ُپر گلی در آن رقم خورد؛ ذوب آهن 
با نتیجه دور از انتظار 6 بر صفر استقالل خوزستان 
را شکست داد تا سه نماینده در تیم منتخب داشته 
باشد و همچنین پارس جنوبی جم، پدیده مشهد و 
سپیدرود رشت نیز با بردهای مهمی که کسب کردند 
دارای دو بازیکن در جمع 11 مرد برتر هفته هستند 
برابر  که  پیکانی  از  هم  جمع  این  دیگر  بازیکن  دو  و 
پرسپولیس به برتری رسید و فوالد خوزستانی که با 

دو گل سپاهان را بدرقه کرد برگزیده شده اند.
   دروازه بان

 محسن فروزان)پارس جنوبی جم(
برای  همواره  پایتخت  ب��زرگ  تیم های  با  تقابل 
باالیی  حساسیت  از  سرخابی  سابق  بازیکنان 
نفراتی  بیشتر  دلیل  همین  به  و  می شود  برخوردار 
که قبال قرمز یا آبی پوش بودند نمی توانند برابر این 
تیم ها عملکرد واقعی خود را به نمایش بگذارند؛ اما 
محسن فروزان در ششمین بازی فصل توانست این 
عضویت  آن  در  فصل  یک  که  استقاللی  برابر  را  کار 
منصوریان  تیم  که  شبی  در  ده��د؛  انجام  داش��ت، 
با  دروازه ب��ان  این  بود،  بحران  از  رهایی  دنبال  به 
به ویژه روی دو شوت لحظات  واکنش های به موقع 
از خط دروازه اش  نیمه اول اجازه نداد توپی  پایانی 
عبور کند تا دومین کلین شیت را در تقابل های فصول 

اخیر برابر استقالل ثبت کند.
  مدافعان

 حجت حق وردی)پیکان(
نه  پرسپولیس  زه��ردار  مهاجمان  با  روی��اروی��ی 
قهرمانان  لیگ  مدافعان  برای  بلکه  ایران،  در  تنها 
با وجود  و دردسرساز است، چراکه  آسیا هم سخت 
دست  از  پوشان  س��رخ  که  زی��ادی  موقعیت های 
می دهند؛ اما در امر گلزنی و رقم زدن سه امتیاز هم 
محکم  سد  به  آن ها  گذشته  شب  ولی  هستند؛  موثر 
پیکانی ها خوردند؛ حجت حق وردی، مدافع پیکان 
که با سر بانداژ شده هم بازی را به پایان ُبرد نمایش 
اول در  نفر  و  نقصی مقابل پرسپولیس داشت  بدون 
از  جلوگیری  هوا،  روی  توپ های  و  سر  ضربات  زدن 
حمالت و دفع موقعیت ها بود تا سرخ پوشان بعد از 
باز  را  نتوانند دروازه تیم مقابل خود  بازی رسمی   9

کنند.
 مجتبی لطفی)پارس جنوبی جم(

همچنان  برتر  لیگ  جدید  تیم  انتظار  از  دور  روند 
ادامه دارد و آن ها بدون توجه به تیمی که مقابل شان 
جنوبی  پارس  می کنند؛  فکر  برد  به  فقط  می ایستد 
6 روز بعد از کنار رفتن از جام حذفی دوباره در جم 
میزبانی می کرد و خیلی ها انتظار داشتند روند نزولی 
شاگردان مهدی تارتار پس از باخت به نساجی، برابر 

به  و  بازیکنان  بیشتر  ولی  کند؛  پیدا  ادامه  استقالل 
ارائه  کم اشتباهی  نمایش  تیم  این  دفاعی  خط  ویژه 
دادند تا توپی وارد دروازه شان نشود؛ مجتبی لطفی 
مدافع بلند قامت پارس جنوبی در مهار علی قربانی 
تا  با مقاومت  از تالشی دریغ نکرد و  انصاری  و جابر 
آخر مسابقه عملکردی از خود به نمایش گذاشت تا 

در جمع برترین ها حضور داشته باشد. 
 مرتضی منصوری)پدیده(

را  برتر  لیگ  تیمی  نمایش های  بهترین  از  یکی 
به  دایی  علی  سایپای  مقابل  ششم  هفته  در  پدیده 
برتری  به  توانست  هم  نهایت  در  و  گذاشت  نمایش 
راست  مدافع  منصوری،  مرتضی  برسد؛  صفر  بر   3
رنگ  ُپر  حضور  بر  عالوه  دیدار  این  در  مشهدی ها 
که  متعددی  ارس��ال ه��ای  و  هجومی  ک��اره��ای  در 
عمل  کم اشتباه  هم  دفاعی  کارهای  در  داد،  انجام 
کرد، طوری که برخالف مسابقات قبل مهدی ترابی 
زمین  چپ  جناح  از  موفق  نفوذ  یک  حتی  نتوانست 
بریزد؛  پدیده  دروازه  روی  توپی  و  دهد  انجام  سایپا 
از  خوبی  نمایش  همگی  که  پدیده  بازیکنان  بین  در 
خود به نمایش گذاشتند، منصوری کمی فراتر از حد 

انتظار ظاهر شد.
 هافبک ها

 مهدی مهدی پور)ذوب آهن(
خوزستان  استقالل  مقابل  گله   6 برد  با  ذوب آهن 
را  نگاه ها  بود،  برتر  لیگ  برتر  دفاع  خط  دومین  که 
تیم ها  دوباره  کرد  کاری  و  داد  تغییر  خود  سمت  به 
باز  وی��ژه ای  حساب  قلعه نویی  امیر  شاگردان  روی 
بهترین  به عنوان  او  از  که  مهدی پور  مهدی  کنند؛ 
در  می شود  یاد  حدادی فر  قاسم  ب��رای  جایگزین 
دیدار با استقالل خوزستان با دو پاس تماشایی روی 

گل های دوم و چهارم هنرنمایی خود را نشان داد و 
عملکردی ارائه کرد تا از همان میانه زمین استقالل 
باشد،  نداشته  بازی سازی  اجازه  تنها  نه  خوزستان 
موثرترین  از  یکی  تا  کند  موقعیت  خلق  نتواند  بلکه 

نفرات ذوب آهن نام بگیرد.
 سینا مریدی)فوالد خوزستان(

برابر  مهم  بازی  در  فوالد  جوان  دفاعی  هافبک 
سپاهان درخشش قابل توجهی داشت؛ او علی رغم 
سن پایین توانست در میانه زمین با تجربه عمل کرد 
هافبک های  موقعیت  خلق  و  بازی سازی  از  مانع  و 
طراح سپاهان برای ساسان انصاری و مروان حسین 
مصدومیت  بند  از  تازگی  به  که  بازیکن  این  شد؛ 
سید  به  می تواند  اندازه  چه  تا  داد  نشان  شده،  رها 
و  کند  کمک  فوالد  ترکیب  در  پورموسوی  سیروس 
مثمر ثمر ظاهر شود؛ مریدی که فصل قبل در پست 
تخصصی  پست  به  امسال  می کرد،  بازی  چپ  دفاع 

خود بازگشته است.
 حسین ابراهیمی)سپیدرود(

و  لیگ  در  سپیدرود  درخشان  بازی های  ادامه  در 
روند صعودی ای که این تیم با یک برد و یک تساوی 
ششم  هفته  در  کرده،  طی  مسابقات  وقفه  از  قبل  تا 
نیز آنها موفق شدند تیم ُپر مهره صنعت نفت آبادان 
حسین  پیروزی  این  در  که  کنند  مغلوب  گل   2 با  را 
ابراهیمی نقش ویژه ای داشت؛ او با گل کردن پنالتی 
دقیقه 7 که روی پاس خود و خطا روی نزهتی انجام 
شده بود، روحیه مضاعفی به بازیکنان و تماشاگران 
داد و در ادامه هم در بیشتر مصاف های تن به تن با 
جاسم کرار و آگوستو سزار برنده بود و با یک پاس گل 
تکمیل  را  خود  خوب  بازی  نزهتی  پویا  به  تماشایی 

کرد.

 معین عباسیان)پدیده(
در  مخصوصا  پدیده  بی امان  حمالت  بیشتر  در 
عباسیان حضور  نیمه دوم روی دروازه سایپا معین 
که  تالشی  و  ناپذیری  خستگی  با  و  داشت  مستمر 
انجام می داد، نفوذهای موثری انجام داد؛ عباسیان 
قبل از اتمام 45 دقیقه اول، ارسال دقیقی به محوطه 
جریمه انجام داد که خطای هند ماهینی موجب شد 
یک پنالتی منجر به گل برای پدیده رقم بخورد؛ او در 
ُپر تالش ظاهر شد و پایه گذار دومین  نیمه دوم هم 
زدن  برای  تکنیکی  هافبک  این  اما  بود؛  تیمش  گل 
به کار شد و در دقیقه 66 پاس  گل سوم خود دست 
سایپا  دروازه  کنج  به  زیبایی  به  را  خلعتبری  خوب 

فرستاد تا جزو برگزیده های هفته باشد.
 سید محمدرضا حسینی)ذوب آهن(

کم اشتباهی  بازی های  همواره  که  هافبک  این 
زمینه ساز  ذوب آهن  گل  ُپر  پیروزی  در  می کند  ارائه 
خوزستان  استقالل  از   13 دقیقه  در  تا  شد  اول  گل 
این  در  که  مثبتی  روند  بر  عالوه  او  بیافتند؛  پیش 
به ثمر رساند  را  دیدار داشت، گل های دوم و پنجم 
تا در برد چشمگیر ذوبی ها ایفای نقش کرده باشد؛ 
و  داد  ثمربخشی  پاس های  زمین  میانه  در  حسینی 
مدافعان  میانه  و  راست  جناح  از  نیز  او  دریبل های 
تا  شد  حساسی  موقعیت های  به  تبدیل  خوزستانی 

یکی از بهترین های ذوب در این دیدار باشد.
 مهاجمان

 مرتضی تبریزی)ذوب آهن(
مهاجم اول ذوب آهن در فصل گذشته در پنج هفته 
ابتدایی نمایش دور از انتظاری داشت و نتوانست گلی 
این  حمله  خط  در  قلعه نویی  حال  این  با  ولی  بزند؛ 
تیم مقابل استقالل خوزستان نیز او را قرار داد که او 
این بار از فرصت به دست آمده بهترین بهره را برد و 
توانست ستاره هفته شود؛ مرتضی تبریزی با زدن 4 
گل از 6 گل ذوب آهن بیشترین نقش را در بهترین برد 
این تیم مقابل استقالل خوزستان داشت و عالوه بر 
آن به تنهایی صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر شد؛ 
دیدار  در  مضاعفی  روحیه  با  حاال  آمادگی  این  با  او 

حساس مقابل استقالل تهران قرار می گیرد.
پویا نزهتی)سپیدرود(

ششم  هفته  در  نمی کرد  فرقی  سپیدرود  ب��رای 
تماشاگران  چراکه  می گیرد،  قرار  تیمی  چه  مقابل 
این تیم تنها انتظار برد داشتند و البته امیدوار بودند 
ادامه  امتیاز گرفتند،  روند دو هفته اخیر لیگ که 4 
محبوب  بازیکنان  جزو  که  نزهتی  پویا  کند؛  پیدا 
نفت  صنعت  با  دیدار  اوایل  در  سپیدرودی هاست 
روی پاس فرار ابراهیمی موفق شد از نوشی صوفیانی 
تالش  نیز  ادام��ه  در  و  بگیرد  گل  به  منجر  پنالتی 
بارها  که  او  داد؛  انجام  حمله  خط  در  بی وقفه ای 
موجب آزار مدافعان صنعت نفت شده بود در دقیقه 
15 نیز گل زیبایی به ثمر رساند تا جزو 11 مرد برتر 

هفته باشد.
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دیدارهایی مهیج و ُپرگل؛

تیم منتخب هفته ششم لیگ برتر را بیشتر بشناسید

مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان گفت: مشخص 
این  در  قهرمانی  ت��وان  سیاه جامگان  که  است 
دوره از لیگ برتر را ندارد اما تمام تالش خود را 

می کنیم تا باالی جدول باشیم.
»علی عباسی«، در خصوص وضعیت تیم فوتبال 
سیاه جامگان در 6 هفته ای که از لیگ برتر گذشته، 
اظهار داشت: خداراشکر وضعیت خوبی داریم ولی 
در 2 بازی آخر کمی بدشانسی آوردیم و متاسفانه 
نتایج برد را با مساوی عوض کردیم. می توانستیم 
11 امتیازی باشیم ولی االن 7 امتیازی هستیم. در 

کل از عملکرد تیم راضی هستم.
مقابل  تیم  ای��ن  بعدی  دی��دار  م��ورد  در  وی 
خانه  در  بازی  این  کرد:   اظهار  فوالد  گسترش 
این هفته  از  باشیم.  پیروز میدان  باید  ما  و  است 
تیم  گسترش  کنیم.  شروع  را  خانه  در  بردن  باید 
قابل احترامی است ولی ما پتانسیل شکست شان 

را داریم.

عملکرد  خصوص  در  سیاه جامگان  مدیرعامل 
بازیکنان خود گفت:  بازیکنان کمی جوان هستند 
بعد  هفته های  می شوند.  پخته تر  رفته رفته  ولی 

شرایط بهتری خواهیم داشت.
عباسی در پاسخ به این سوال که سیاه جامگان 
افزود:  است،  جدول  در  رتبه ای  چه  دنبال  به 
مشخص است که سیاه جامگان توان قهرمانی در 
این دوره از لیگ برتر را ندارد اما تمام تالش خود 

را می کنیم که جزو 10 تیم اول باشیم. 

»محمد دانشور«، در گفت وگو با سایت بازی های 
به دنبال کسب مدال  داخل سالن آسیا عنوان کرد 
سرعت  سواری  دوچرخه  رویدادهای  همه  در  طال 

است.
به  اشاره  با  آسیا  سالن  داخل  های  بازی  سایت 
مدال،  کسب  برای  ایران  دوچرخه سواری  رقابت 
ترین چهره های  از شاخص  یکی  را  دانشور  محمد 

حاضر در بازی ها عنوان کرد.
قهرمان  دانشور  محمد  نوشت:  ها  بازی  سایت 

بازی های آسیایی ۲۰۱۴ و قهرمان آسیا۲۰۱۷ است. 
با  او در شهر مشهد زندگی می کند که فاصله کمی 
ترکمنستان دارد. دانشور در مورد نحوه حضور در 
با اتوبوس آمدیم. چند هفته  ترکمنستان گفت: ما 
روز  و  ک��ردم  تمرین  شهرم  در  ملی  تیم  همراه  به 
چهارشنبه هفته گذشته به عشق آباد امدم. فاصله 

ما با ترکمنستان کمتر از چهار ساعت بود.
را  او  ترکمنستان  سرعت پیست دوچرخه سواری 
که  گفت : من در  به طوری  کرده است  شگفت زده 
اما  ام  زده  رکاب  دنیا  در  زیادی  پیست های چوبی 

واقعا این پیست سریع ترین است.
تعجب  دارد  ها  ب��ازی  در  دان��ش��ور  که  اه��داف��ی 
همه  در  را  طال  م��دال  من  گفت :  زی��را  نیست  آور 
خواهم   می  سرعت  سواری  دوچرخه  رویدادهای 
کشوری  ه��ر  زی��را  نیست  آس��ان  دان��م  م��ی  البته 
دوچرخه سوار خوبی دارد که برای مدال طال تالش 

خواهد کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر مشهدمقدس گفت: وجود مراکز خرید بزرگ و 
خدمات  بتواند  رقابت  و  کیفیت  لحاظ  به  که  مجهز 

خوبی را در سطح حوزه تجارت ارائه نماید، افزایش 
ضریب ماندگاری زائر در شهر می  شود.

ضریب  افزایش  سبب  کیفیت،  با  تجاری  مراکز 
ماندگاری زائر در شهر می  شود

اسالمی  شورای  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
با  گفتگو  در  گندمی  بتول  مشهدمقدس،  شهر 
اهمیت  پیرامون  مسائلی  تشریح  به  ما  خبرنگار 
از  اظهارداشت:  و  پرداخت  شهر  در  سرمایه گذاری 
مشهد  شهر  در  را  خود  سرمایه  که  سرمایه گذارانی 
شهری  های  شاخص  ارتقاء  و  آبادانی  جهت  در  و 
آن  از  و  می اندازند  کار  به  پایدار  اشتغال  وایجاد 

استفاده می کنند، باید تشکر کرد.
زائر  و  مشهد  شهر  وضعیت  به  اش��اره  با  گندمی 
نفر  میلیون   25 از  بیش  ساالنه  گفت:  آن،  پذیری 
بر  عالوه  و  می کنند  سفر  مشهد  به  کشور  جمعیت 
این، در حدود 2.5 میلیون نفر زائر خارجی نیز وارد 
به  بتواند  که  هایی  مجموعه  ایجاد  و  می شوند  شهر 

بسیار  می تواند  کند،  کمک  زائر  بیشتر  ماندگاری 
ایده آل و مطلوب باشد.

درافزایش  موثر  عوامل  برخی  به  ادام��ه  در  وی 
وجود  اف��زود:  و  کرد  اش��اره  زائر  ماندگاری  ضریب 
و  کیفیت  لحاظ  به  که  مجهز  و  بزرگ  خرید  مراکز 
حوزه  سطح  در  را  خوبی  خدمات  بتواند  رقابت 
تاثیر مثبتی در حوزه  ارائه نماید، می تواند  تجارت 

ماندگاری زائر داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
اطلس  بازار  بزرگ  به  اشاره  با  مشهدمقدس  شهر 
اکنون  و  شده  واق��ع  مشهد  سیدی  منطقه  در  که 
مراحل پایانی عملیات ساخت و تکمیل آن در حال 
اجراست، تصریح کرد: وجود 11 سالن سینما در این 
بافت از شهر می تواند در جشنواره های متعددی که 
هرساله در کشور در حال برگزاری است، کمک کرده 
و  دارد  وجود  مجتمع  این  در  که  ظرفیتی  این  از  و 

تجمیع شده، باید استفاده کنیم.

های  جشنواره  کنار  در  اینکه  بیان  با  گندمی 
مختلف، انواع دیگری از اقدامات در سطوح استانی 
خاصی  رویکرد  اتخاذ  با  که  دارد  وجود  کشوری  و 
مشهد  سمت  به  را  ها  نگاه  آنها،  کمک  به  می  توان 

معطوف نماییم.
مستقیمی  تاثیر  دارای  را  اقداماتی  چنین  وی 
امیدواریم  گفت:  و  دانست  شهری  اقتصاد  بر 
سرمایه گذاران دیگر بخش ها نیز رویکرد فرهنگی را 
غالب نگاه خود کنند؛ شهر به احداث سالن هایی با 
استانداردهای بین المللی در حوزه تئاتر، موسیقی، 

شعر و نقاشی و سایر هنرها نیازمند است.
هایی  ظرفیت  امکانات،  ای��ن  اف��زود:  گندمی 
وجود  هم  اگر  و  نیست  موجود  شهر  در  که  هستند 
همه  نگاه  این  میکنم  آرزو  است؛  کمرنگ  دارد، 
تجارت  و  فرهنگ  اقتصاد،  های  بحث  در  که  جانبه 
است بتواند معجون خوبی را برای شهروندان فراهم 

آورد.

بازیکنان کمی جوان هستند؛

عباسی: سیاه جامگان توان قهرمانی در لیگ برتر را ندارد
دانشور: برای کسب مدال طال تالش خواهم کرد

ورزشکار مشهدی در بین شاخص ترین های بازی های داخل سالن آسیا

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای مشهد:

مراكز تجاری با كیفیت؛ ضریب ماندگاری زائر را افزایش می دهد
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رئیس جمه��ور از هم��ه ایرانی��ان از جمل��ه ایرانی��ان مقی��م خ��ارج خواس��ت 
ب��رای س��اختن ایران��ی آبادت��ر و افتخارآفرین ت��ر در عرصه جهانی، دس��ت در 
دس��ت یکدیگ��ر بدهند و بکوش��ند. به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، 
حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن روحانی در جمع صمیمی ایرانیان مقیم 
آمری��کا گفت: ما برای س��اختن ایران اس��المی به همه ایرانیان سراس��ر گیتی 
نیازمندیم و همه ایرانیان که دلداده ایران و عاش��ق وطن خودش��ان هس��تند 
باید در آینده ایران س��هم داش��ته باش��ند. ایران از آن همه ملت ایران است و 

هیچکس در ایرانی بودن، نمی تواند بگوید من از دیگران ایرانی تر هستم.
رئیس جمهور تاکی��د کرد: همانطور که ایرانیان مقیم خ��ارج همپای ایرانیان 
داخل، برای تعیین سرنوشت آینده کشور در پای صندوق های رای انتخابات 
پر ش��ور ۲۹ اردیبهش��ت حضور یافتند و افتخارآفرینی کردند، اکنون نیز باید در پای صندوق تعامل با دانش��گاه ها، پارک های 
علم��ی و فن��اوری و بخش ه��ای اقتص��ادی، تجاری و س��رمایه گذاری حض��ور یابند. وی اظهار داش��ت: ایرانی��ان مقیم خارج 
می توانن��د در تعام��ل فرهنگ��ی، علمی و فناوری، برای س��ربلندی ایران تالش کنن��د. روحانی با بیان اینکه "آنچه ما از ش��ما 
ایرانیان عزیز می خواهیم این اس��ت که س��هم خودتان را برای پیش��رفت ایران بیش از پیش افزای��ش دهید"، گفت: ایرانیان 
مقی��م خارج س��فیران فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاس��ی ملت ایران هس��تند و ش��ما همانطور که در حمای��ت از برجام در 

آمریکا تالش کردید، امروز هم می توانید برای منافع ایران و حقوق مردم ایران تالش کنید.
رئیس جمهور به حضور ۱۰۵ هیئت خارجی از کش��ورهای مختلف و س��ازمان های بین المللی در مراس��م تحلیف اش��اره کرد و 
آن را به معنای احترام جامعه جهانی به ملت بزرگ ایران دانس��ت و گفت: امروز در ش��رایط بس��یار بهتری در دولت دوازدهم 
هستیم. دولت تازه نفس ما با حمایت مردم گام های بانشاط تری در همه زمینه ها برخواهد داشت. ما امروز در زمینه روابط 
با جهان و در زمینه اقتصادی ش��رایطی به مراتب بهتر از دیروز داریم. روحانی به ارائه اعتبارات گس��ترده از س��وی کشورهای 
اروپایی و چین و کره به ایران اش��اره کرد و افزود: ایران در مس��یر پیش��رفت و تعالی خواهد بود. برای پیش��رفت کش��ور، سهم 
ایرانیان خارج همواره س��هم ارزش��مندی بوده اس��ت و آمارها نشان می دهد که در یکسال گذش��ته بیش از ۵۰۰ نفر از تحصیل 

کردگان ایران در ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا به ایران بازگشته اند که بخش عمده این رقم از آمریکا بوده است.

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا

مشهد      اذان ظهر: 12:25         غروب آفتاب: 18:33       اذان مغرب: 18:51         اذان صبح فردا: 04:53       طلوع آفتاب: 06:17

Poetry Dayشعر روز

امام حسن عسگری )ع( فرمودند:
تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.

بهتری�ن هن�ر برای انس�ان، فرزانگ�ی و عقل اوس�ت در فضیلت عقل 
همی�ن بس، حتی کس�انی که آن را ش�کوفا نکرده اند نیز می کوش�ند 
تا خود را فرزانه و عاقل معرفی کنند. هیچ کسی غیر از عقل آفرین، 
با حقیقت عقل آش�نا نیس�ت. خداوند هم عقل را معرفی و هم عاقل را 
به عنوان الگو ارایه کرده اس�ت چنان که هم جهل را معرفی کرده هم 
جاهل را به منظور پرهیز از او به ما شناس�انده اس�ت قرآن کریم که 
مفس�ر انسانیت انس�ان ها می گوید: عاقل کسی اس�ت که به موجود 
دای�م و پایدار دل می بندد و برای آن کوش�ش می کن�د و در راه آن از 
نثار و ایثار دریغی ندارد و از بذل نفس و نفیس مسامحه نمی کند.  
دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البالغه، ص70

آنکس که سرت ربید غمخوار تو اوست
وان کو کلهت نهاد طرار تو اوست

وانکس که رتا بار دهد بار تو اوست
وانکس که رتا بی تو کند یار تو اوست مولوی
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رییس جمهور در نیویورک:

برای س�اختن ایران، به كمک ایرانیان سراس�ر دنیا نیاز داریم

   بادانشجویان برخورد امنیتی نداریم 
روس��ای  سراس��ری  اج��الس  در  عل��وی  س��یدمحمود  ایس��نا- 
دانش��گاه ها مراکز آموزش عال��ی، پژوهش��گاه ها و پارک های علم 
و فناوری گفت: با دولتی مواجه هس��تیم ک��ه رئیس جمهور، وزیر 
اطالع��ات و برخی وزیران او عضو هیئت علمی دانش��گاه هس��تند 
در نتیجه از دولت حق��وق نمی گیریم بلکه حقوق ما همان حقوق 

هیئت علمی اس��ت.
م��ا دنب��ال تعام��ل ب��ا دانش��گاه ها هس��تیم، دس��تگاه اطالعات��ی 
دانشجویی را دس��تگیر نمی کند. ما در حوزه ش��هروندان فردی را 
دس��تگیر نمی کنیم بج��ز در ضرورت های خاص؛ چراکه سیاس��ت  
وزارت اطالعات دستگیری نیست و ما از تعداد باالی دستگیری ها 
ل��ذت نمی بریم و معتقد هس��تیم هنر حکوم��ت داری همراه کردن 

دل های مردم با خود است.
  روایت وزیر کش�ور از وضعی�ت نگران کننده اقتصاد 

در دولت قبل 
ایرنا- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور گفت:  حل مش��کل 
اقتص��ادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ک��ه رهبر معظم انقالب 
ب��ر آن تاکی��د دارن��د، اولویت نخس��ت اقدامات دول��ت دوازدهم 

اس��ت.
در ش��رایطی دولت تدبیر و امید روی کار آمد که وضعیت اقتصادی 
نگ��ران کننده بود، تورم ب��االی 40 درصد و رکود منفی 58 درصد و 
در کن��ار آن تحریم ه��ای ظالمانه که در آخر دول��ت دهم نیز علنی 
ش��ده، لغو بیمه تمام کشتی ها و مس��دود شدن گردش مالی بانک 

ها از جمله شرایط حادی آن زمان بود.
امروزه علیرغم تمام پیمان ش��کنی ها و بدقولی دولت های سلطه 
گر بویژه آمریکا، برای مردم دنیا یک س��ند است که به فرموده امام 
راح��ل ب��ه هیچ وجه نباید ب��ه آمریکا اعتماد کرد چرا که در مس��اله 
برجام مشخص شد که آنها حتی به امضای خود در شورای امنیت 

نیز پایبند نیستند.
   اس�تراتژی ما افزایش حقوق بازنشس�تگان بیش از 

نرخ تورم است 
ایس��نا- عل��ی ربیع��ی، وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی: در 
س��الهای اخی��ر بین حق��وق بازنشس��تگان و افزایش حقوقش��ان 
۶۷.۷ درص��د فاصل��ه افتاده اس��ت، برای جب��ران آن به ۳۰ هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و اس��تراتژی دولت این اس��ت که 
هر س��ال حقوق بازنشس��تگان به ش��کلی افزایش یابد که از تورم 

ب��اال بزن��د.
در حال  حاضر  ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار داریم  که اگر کسانی که 
وارد بازار کار می شوند ساماندهی نشوند به جمعیت بیکاران کشور 

افزوده می شود.
فعال کش��ش ایجاد ۴۰۰ هزار ش��غل را داریم، باید بر سیاست تولید 
بیش��تر و اش��تغال متمرکز ش��ویم تا ۶۰۰ هزار ش��غل به وجود آید و 

برای آن الزم است شش هزار میلیارد تومان هزینه کنیم.
   آغاز دوباره فعالیت شعبه هنگ کنگ بانک ملی 

ایرن��ا- مدیر عام��ل بانك ملی ای��ران از آغاز فعالیت دوباره ش��عبه 
هن��گ کنگ بانک مل��ی ایران )PLC( خبر داد و گفت:  این ش��عبه 
آم��اده ارائ��ه خدم��ات بانکی ب��ه تجار اس��ت. پیش از ای��ن رئیس 
بانک مرکزی از گش��ایش های تازه در رواب��ط پولی و بانکی ایران 
و کش��ورهای پیش��رفته خبر داده بود این اتفاق ب��ه عنوان یکی از 
دس��تاوردهای برجام در عرصه مالی و بین المللی به حس��اب می 

آی��د.
  همه پرسی کردستان باعث تجزیه برخی کشورها در 

خاورمیانه می شود
ایس��نا- بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گو 
ب��ا الجزی��ره گفت: همه  پرس��ی اقلیم کردس��تان عراق یک اش��تباه 
استراتژیک است که امنیت و  ثبات عراق را تهدید می  کند و باعث 

به وجود آمدن جدایی و هرج و مرج در منطقه می شود.
جدایی اقلیم کردس��تان ش��بیه به یک فاجعه ای است که منطقه با 
آن روبه رو می ش��ود و این اقدام باعث تجزیه و تقس��یم کشورهایی 
در خاورمیانه شده و کردهای عراق و دیگر ملت های منطقه را وارد 

بحرانی می کند که به همه ضرر می زند.
  ترامپ قصد پایان دادن به برجام را دارد

مه��ر- پایگاه آمریکایی »واش��نگتن اگزمینر« :رئیس جمهور آمریکا 
با فش��ارهایی برای تحقق وعده های انتخابات��ی اش مبنی بر پایان 

دادن به برجام روبروست.
مش��اور امنیت ملی ترامپ و وزی��ر امور خارجه آمریکا به ترامپ در 

خصوص لغو برجام اخطار داده اند.
برخی منابع نزدیک به رئیس جمهور آمریکا از او خواس��ته اند که به 

وعده خود برای از بین بردن برجام پایبند باشد.
در حالی که کمتر از یک ماه تا ضرب االجل تأیید دوباره پایبندی 
ای��ران به برج��ام زمان باق��ی مانده، ی��ک منبع نزدی��ک به دولت 
ترام��پ گفت: رئیس جمهور به س��مت رد صالحی��ت برجام پیش 

م��ی رود.
  رئی�س جمهور در آغاز س�ال تحصیلی به دانش�گاه 

تهران می رود
ایسنا- ضیاء هاش��می، سرپرس��ت وزارت علوم: دانشگاه تهران از 
رییس  جمهور برای ش��رکت در مراس��م آغاز س��ال تحصیلی جدید 
دع��وت ک��رده و وزارتعل��وم نی��ز ای��ن پیگیری ه��ای الزم را انج��ام 
داده اس��ت. بنابرای��ن حضور ایش��ان در برنامه امس��ال بازگش��ایی 

دانشگاه های تهران قطعی است.
در ح��ال حاض��ر رییس جمهور برای ش��رکت در اجالس س��ازمان 
ملل به آمریکا س��فر کرده اند که بعد از بازگش��ت از این سفر برنامه 
آغاز س��ال تحصیلی م��دارس هفته آینده با حضور ایش��ان برگزار 

می ش��ود.

  واکن�ش کوهپای�ه زاده ب�ه اخراج »باب�ک زنجانی« از 
دادگاه

ایسنا- رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت:  از این 
موضوع ک��ه امروز موکلم به دادگاه رفته، اطالع نداش��تم و فکر می 
کن��م که وی هم تا امروز صبح مطلع نبوده که قرار اس��ت در دادگاه 
حاضر ش��ود. ب��ه مح��ض اینکه متوجه ش��دم خ��ودم را ب��ه دادگاه 
انقالب رساندم ولی متاس��فانه علی رغم درخواستم اجازه ورود به 

من در جلسه دادگاه داده نشد.
اخبار منتش��ره حاکی از این بود که بین موکلم و وکیل شرکت نفت 
مشاجره ای صورت گرفته که نهایتا دستور اخراج موکلم صادر شده 

است. 
موکلم تا امروز نزدیک به س��ه س��ال و 9 ماه اس��ت که در بازداش��ت 
ب��ه س��ر می برد و ش��رکت #نف��ت و وکالیش ای��ن امکان��ات را دارند 
ک��ه صحبت های خ��ود را مطرح کنن��د و اگر امروز ب��ه موکلم اجازه 
داده می ش��د که صحبت هایش گفته شود و با تذکر، رییس دادگاه 
خواس��تار این می شد که نظم جلس��ه رعایت شود، بسیار  مناسب 

تر بود.
  تلگرام 6۰ درصد پهنای باند اینترنت ایران را اشغال 

کرده است
ایس��نا- مع��اون محتوایی مرک��ز ملی فضای مج��ازی: تلگرام در 
ح��ال حاض��ر نزدیک ب��ه  ۴۰ میلی��ون کاربر دارد که س��اعت ۲۲ 
ت��ا یک ش��ب بیش��ترین س��اعت ترافیکی آن اس��ت. بیش از ۶۰  
درص��د پهنای باند #اینترنت کش��ور توس��ط تلگرام اشغال ش��ده 
اس��ت. ۵۸۰ هزار کان��ال در تلگرام در حال حاضر در کش��ور وجود 
دارد ک��ه در این  بین ۱۶ کان��ال تلگرامی باالی یک میلیون نفر عضو 
دارد. بیش��ترین تع��داد  عض��و یک کان��ال تلگرام��ی ۳میلیون ۴۰۰ 
هزار نفر اس��ت و بیش��ترین بازید از یک پیام  نیز در حال حاضر ۲۰ 

میلیون نفر است.

  آمری�کا م�ی خواهد ب�ا هزینه جمهوری اس�امی از 
برجام خارج شود

رواب��ط عموم��ی ق��وه قضایی��ه- آمل��ی الریجان��ی، رئی��س ق��وه 
قضاییه در جلس��ه مس��ئوالن عالی قضایی: آمری��کا می خواهد 
ب��ا هزین��ه جمهوری اس��المی از برجام خارج ش��ود و ب��ه همین 
دلی��ل اخیرا به س��راغ آقای آمانو رفته و بر همین اس��اس بحث 
بازرس��ی مراکز نظامی مطرح ش��ده است؛ بحثی که در هیچ یک 
از اس��ناد اع��م از برجام یا پروتکل ها به آن اش��اره ای نش��ده و 

هی��چ وجه��ی ن��دارد.
فجای��ع دلخراش��ی در میانم��ار رخ می ده��د که قلب هر انس��ان را 
جریح��ه دار می کند. این جنایات با حمایت فردی رخ می دهد که 
جایزه صلح نوبل را دریافت کرده اس��ت و انس��ان با مشاهده چنین 
حوادثی از نحوه ارزیابی مجامع بین المللی برای اعطای این قبیل 
جوایز متاس��ف می ش��ود. آمریکا مدعی بود ک��ه نابودی داعش در 
عراق به بیس��ت س��ال مبارزه نی��از دارد اما می بینیم ک��ه امروز در 
کمتر از دوس��ال چگون��ه نیروهای بس��یج مردمی و ارت��ش عراق و 

سوریه بساط داعش را جمع کرده اند.
  آخرین تصمیمات تلویزیون درباره پیمان یوس�فی، 

خندوانه و هفت
ایس��نا- مرتض��ی میرباق��ری، مع��اون س��یما: اگر ق��رار باش��د افراد 
درباره همه موضوع��ات اظهارنظر کنند که کار غیرحرفه ای صورت 
می گیرد. پیمان یوس��فی نیز کار غیرحرفه ای انجام داد اما اینگونه 
نب��ود ک��ه ممنوع التصویر ش��ود. فصل جدی��د »#خندوان��ه«  بعد از 
مح��رم و صفر تولید خواهد ش��د و بالفاصله در حین تولید پخش 

آن را در کنداکت��ور ق��رار می دهی��م.
سرپرس��تی تیم برنامه هفت را ناصر کریمان، مدیر گروه اجتماعی 
شبکه سه سیما بر عهده دارد و بعد از دهه اول محرم درباره برنامه 

»هفت« به نتیجه خواهیم رسید.

میزخبر

ما را در تلگرام دنبال كنید
Telegram: @sobhedaily

به روزباشید


