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دردهای کودکان مبتال به ای بی را دریابید؛

لطفا بغلم نکنید
 

مسئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش 
خراسان  رضوی مطرح کرد؛

کیفیت دولتی به نرخ 
غیردولتی

مسئول مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش خراسان  
رضوی گفت: دستاوردهای این مدارس، هیچ تفاوتی با 
یکدیگر ندارد. یک مؤسسه خصوصی می تواند مجوزی 
شهریه  دریافت  با  و  کرده  دریافت  پرورش  و  آموزش  از 

کاماًل با همان شیوه و روش مدارس دولتی، عمل کند.
حدود  افزود:  اسالمی نژاد  علی رضا  ایسنا،  گزارش  به 
خراسان رضوی  استان  در  غیردولتی  مدرسه   1000
داریم. در سطح استان 40 اداره آموزش و پرورش وجود 

دارد. مدارس غیردولتی هر ساله رشد داشته و...

جامعه

گزارش ویژه

فرهنگ

رییس کمیسیون اقتصادی و مشارکت های شورای 
اسالمی شهر مشهد مطرح کرد؛

مشارکت حداقلی شهروندان، 
علت کندی پیشرفت پروژه ها

تعطیالت، آالینده های هوا را 
کاهش داد

ادبی  نشست های  سلسله  از  دیگر  نشستی 
و  الگوسازی  و  ادبیات  موضوع  با  شمس، 
دکتر  حضور  با  ارزشی  و  مذهبی  قهرمان های 
دانشگاه،  استاد  و  نویسنده  حجوانی  مهدی 
نویسنده  پورحسینی،  سیدعلی  حجت اإلسالم 
و  نویسندگان  از  دیگر  جمعی  و  پژوهشگر،  و 
بنیاد  محل  در  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگران 
گردید.  برگزار  رضوی  قدس  آستان  پژوهش های 
انوریان  در این نشست، که اجرای آن را مجتبی 
و  الگوسازی  مسئلة  به  داشت،  برعهده  یزدی 
و  نوجوان  و  کودک  ادبیات  در  قهرمان پردازی 

رابطة آن با سینما و پویانمایی پرداخته شد.
قهرمانان غربی و ادبیات شرق 

اهمیت  بیان  در  یزدی  انوریان  مجتبی  ابتدا 
اظهار  قهرمان پردازی  و  الگوسازی  مسئلة 
به  نیاز  نوجوان  و  کودک  جامعه  داشت: 
را  ما  ارزشی  و  ملی  بار  که  دارد  قهرمان هایی 
باعث  فضا  این  خالی بودن  و  بکشند  دوش  به 
پرکردن  برای  نوجوانان  از  بسیاری  امروز  شده 
قهرمانان  سراغ  خود،  هیجانی  و  عاطفی  خالء 
هرچند  بروند.  هالیوود  عموما  و  غرب  نوساختة 
اما فرهنگ غرب  ما در این زمینه غنی هستیم، 
استفاده  ظرفیت  این  از  است  توانسته  خوبی  به 
ساخته اند،  که  قهرمانانی  چنانکه  آن  کند 
برگرفته از شخصیت های حماسی ما بوده و اکثرا 

ریشه در ادبیات شرق دارند.
وقتی  اینکه  بر  تأکید  با  حجوانی  مهدی  دکتر 
در مورد مطلبی صحبت می کنیم، باید توجه کرد 
که موضوع محور نباشد، بلکه مسئله محور باشد، 
فقدان  و  است  موضوع  یک  شخصیت  گفت: 
دارم  قصد  من  و  است  مسئله  یک  الگوسازی 
الگوسازی  آسیب شناسی  را  جلسه  این  موضوع 
در ادبیات ایران یا کودک و نوجوان عنوان کنم؛ 
چون اگر به موانع و مشکالت به درستی پرداخته 

شود، راه حل هم بروز خواهد یافت.

در نشست »شمس« با موضوع قهرمان پردازی در ادبیات 
کودک و نوجوان مطرح شد:

خطرهای تبدیل اسطوره به 
ضدفرهنگ

  

شروع همه چیز از پشت دروازه
حاشیه هایی که مشهدی ها را بیشتر از شکست آزار داد

قصه موسسات غیرمجاز رنگ و بوی سیاسی گرفت؛

سوال از رئیس جمهور
شکایت از رئیس مجلس
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در ه��ر م���وردی ک��ه  ح��داق��ل  ی��ک  چ��ه��ارم  کل  
رئیس   از  اسالمی   ش��ورای   مجلس   نمایندگان  
کنند،  سوال   آنان   وظایف   از  یکی   درباره   جمهور 
رئیس  جمهور موظف  است  در مجلس  حاضر شود 
قانون  صریح  نص  این  دهد.«  جواب   سوال   به   و 
تا  می دهد  مجوز  نمایندگان  به  که  است  اساسی 
ارگان ها و نهادها پهن  بر سر  چتر نظارتی شان را 

کنند تا قطار حرکتی دولت از ریل خارج نشود. 
برای  می شود  ابزاری  گاهی  مساله  همین  اما 
ماه  یک  فاصله  در  سیاسی.  حساب های  تسویه 
شورای  مجلس  185نماینده  انتخابات  به  مانده 
سپرده گذاران  وضعیت  به  اعتراض  در  اسالمی 
رئیس  از  سوال  طرح  غیرمجاز  مالی  موسسات 
جمهور را امضا کردند.  نمایندگان مردم در خانه 
ملت شاید به دنبال این بودند که داستان طوالنی 
به  مجلس  مقابل  در  سپرده گذاران  تجمع  تلخ  و 
دولت  زمین  در  را  اعتراض  توپ  و  برسد  پایان 

بیاندازند.  سوالی که حسن روحانی هنوز مجبور 
به پاسخگویی به آن نشده است.

جوین  سبزوار،  مردم  نماینده  گذشته  روز 
که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  در  جغتای  و 
به  و  است  شده  سوال  طرح  از  مانع  الریجانی 
باید  مجلس  نمایندگان  موضوع  همین  خاطر 
رفتار  بر  نظارت  هیئت  به  مجلس  رئیس  از 
مقصودی  حسین  کنند.  شکایت  نمایندگان 
افزود: برای پیگیری مطالبات مردم از موسسات 
مالی و اعتباری راهی جزء سوال از رئیس جمهور 
رئیس  اما  است،  نمانده  باقی  نمایندگان  برای 
شراایط  در  سوال  طرح  که  این  بیان  با  مجلس 
سوال  طرح  مانع  نیست  کشور  صالح  به  کنونی 

شده است.
به  موضوع  این  پی گیری  ب��رای  »صبح امروز« 
در  رض��وی  خراسان  استان  نماینده  دو  س��راغ 

مجلس رفته تا از جزئیات موضوع با خبر شود.
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
انتق��ادات  و  پیش��نهادات  دریاف��ت  آم��اده 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

قصه موسسات غیرمجاز رنگ و بوی سیاسی گرفت؛

سوال از رئیس جمهور، شکایت از رئیس مجلس

در هر موردی که  حداقل  یک  چهارم  کل  نمایندگان  
مجلس  شورای  اسالمی  از رئیس  جمهور درباره  یکی  
موظف   جمهور  رئیس   کنند،  سوال   آنان   وظایف   از 
است  در مجلس  حاضر شود و به  سوال  جواب  دهد.« 
این نص صریح قانون اساسی است که به نمایندگان 
مجوز می دهد تا چتر نظارتی شان را بر سر ارگان ها و 
نهادها پهن کنند تا قطار حرکتی دولت از ریل خارج 

نشود. 
برای  می شود  اب��زاری  گاهی  مساله  همین  اما 
ماه  یک  فاصله  در  سیاسی.  حساب های  تسویه 
شورای  مجلس  185نماینده  انتخابات  به  مانده 
سپرده گذاران  وضعیت  به  اعتراض  در  اسالمی 
رئیس  از  س��وال  طرح  غیرمجاز  مالی  موسسات 

جمهور را امضا کردند.
 نمایندگان مردم در خانه ملت شاید به دنبال این 
بودند که داستان طوالنی و تلخ تجمع سپرده گذاران 
در مقابل مجلس به پایان برسد و توپ اعتراض را در 

زمین دولت بیاندازند. 
به  مجبور  ه��ن��وز  روح��ان��ی  حسن  ک��ه  س��وال��ی 

پاسخگویی به آن نشده است.
جوین  س��ب��زوار،  م��ردم  نماینده  گذشته  روز 
که  گفت  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  جغتای  و 
به  و  است  شده  س��وال  طرح  از  مانع  الریجانی 
باید  مجلس  نمایندگان  موضوع  همین  خاطر 
رفتار  ب��ر  ن��ظ��ارت  هیئت  ب��ه  مجلس  رئیس  از 

کنند. شکایت  نمایندگان 
مطالبات  پیگیری  برای  افزود:  مقصودی  حسین 
جزء  راه��ی  اعتباری  و  مالی  موسسات  از  م��ردم 

نمانده  باقی  نمایندگان  برای  رئیس جمهور  از  سوال 
که طرح سوال  این  بیان  با  رئیس مجلس  اما  است، 
طرح  مانع  نیست  کشور  صالح  به  کنونی  شراایط  در 

سوال شده است.
سراغ  به  موضوع  این  پی گیری  برای  »صبح امروز« 
رفته  مجلس  در  رضوی  خراسان  استان  نماینده  دو 

تا از جزئیات موضوع با خبر شود.
نماینده درگز:

قسمت اعظم مشکالت موسسات مالی 
حل شده است

اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
حسن  از  س��وال  قصد  نمایندگان  هنگامی  گفت: 
مالی  موسسات  مشکالت  که  داشتند  را  روحانی 
است  شده  حل  مشکالت  وقتی  اما  داشت  التهاب 

طرح سوال وجاهت قانونی ندارد.
»صبح امروز«  با  گفت وگو  در  حاتمیان  عبداهلل 
از  هم  و  کنندگان  س��وال  از  خ��ودم  من  اف��زود: 
س��وال  ای��ن  چ��را  ک��ه  ب��ودم  کنندگان  پی گیری 
آقای  کار  این  اما  اس��ت،  نشده  انجام  پرسیدن 

این  ن��داد  اج��ازه  که  می کنم  تایید  را  الریجانی 
و تذکر  سوال مطرح شود چون همین طرح سوال 
موسسات  مسئله  و  شود  حل  مشکل  شد  باعث 
مشکالت  و  ن��دارد  را  سابق  التهاب  دیگر  مالی 
مسائل  و  است  حساب  اختالف  حد  در  کنونی 

کالن مالی حل شده است.
حل  مشکالت  این  وقتی  که  این  بیان  با  حاتمیان 
داشت،  نخواهد  قانونی  وجاهت  سوال  طرح  شده، 
به  نسبت  اعتراضات  که  دوره ای  در  ما  کرد:  تصریح 
را  سوال  طرح  درخواست  بود  گرفته  باال  موسسات 
داشتیم اما وقتی این مشکل توسط دولت پی گیری 
جلوی  الریجانی  آقای  شد  حل  زیادی  حدود  تا  و 
درصد  حدود 15  شاید  که  چرا  گرفت  را  سوال  طرح 
که  است  نشده  حل  هنوز  مالی  موسسات  مشکالت 

مسئله بزرگی نیست.
قبل  تاوان دولت  تومان  میلیارد  دولت 11هزار 

را داده است
کردیم  اعتراض  ما  که  دوره ای  در  اف��زود:  وی 
11هزار  شد  مجبور  دولت  و  بود  ملتهب  شرایط 
و  بدهد  مالی  موسسات  به  پول  تومان  میلیارد 
عمرانی  بودجه  از  را  بانک ها  اشتباهات  ت��اوان 
بعد  حاال  نبود.  دولت  حق  که  کند  پرداخت  کشور 
بر  اولیه  تب  موسسات  و  دولت  پرداخت های  از 
سوال  دیگر  و  شده  گرفته  پس  شکایت ها  و  طرف 

ندارد. جایگاه 
دلیلی  کدام  هر  نمایندگان  داد:  ادامه  حاتمیان 
برای طرح سوال داشتند و هر کدام به نحوی تحت 
و  مقاصد  بخاطر  که  بودند  کسانی  اما  بودند.  فشار 
خودم  من  دادند.  انجام  را  کار  این  سیاسی  دیدگاه 
پی گیری  و  شهرها  در  اعتراض ها  وضعیت  خاطر  به 
این کار را کردم و حاال که مشکل حل  حقوق مردم 

شده دلیلی برای طرح سوال نمی بینم.
شکایت از رئیس مجلس دلیلی ندارد

مجلس  رئیس  از  شکایت  بحث  خصوص  در  وی 
در  الریجانی  آقای  از  شکایت  موضوع  کرد:  اظهار 
حد حرف بوده و اصال مطرح نیست که البته وجاهت 
هم ندارد، اگر امروز کسی این موضوع را ادامه دهد 
اصول  از  خارج  و  زیادی  کار  کند  موضوع  وارد  گیر  و 

کرده است.
نظر  در  نیز  را  موضوع  این  باید  افزود:  حاتمیان 
سرمایه گذاری  موسسات  در  که  کسانی  که  گرفت 
کردند بی گناه نیستند و خیلی از این افراد سودهای 

زیادی از موسسات گرفتند. 
باعث  که  مشکالتی  و  کرده  سپر  سینه  دولت  حاال 
آن دوره های قبل او بوده را حل می کند پس در حالی 
که مشکل حل شده کش دادن موضوع کامال رنگ و 

بوی سیاسی خواهد داشت.

نماینده مشهد در مجلس:
ممانعت از طرح سوال تضییع حقوق نمایندگان 

مردم است

نماینده مشهد و کالت در مجلس دیدگاه دیگری 
درباره این اتفاقات دارد و ممانعت از طرح سوال را 

بر خالف قانون می داند.
پژمانفر  ن��ص��راهلل  المسلمین  و  ح��ج��ت االس��الم 
کنندگان  امضا  از  یکی  خودم  من  است:  معتقد 
توسط  حاضر  ح��ال  در  ام��ا  ب��ودم  س��وال  ط��رح 
شده  گرفته  سوال  طرح  جلوی  مجلس  ریاست 
شده  مواجه  مشکل  با  مردم  حقوق  پی گیری  و 

است.
کرد:  تصریح  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
چیزی  ولی  نمی دانم  هم  من  را  موضوع  این  علت 
و  سوال  که  نمایندگان  قانونی  حق  است  مسلم  که 
نادیده  را  نماینده  این حق  استیضاح است و وقتی 
ممکن  ندهند  پاسخ  و  بیندازند  تاخیر  به  بگیرند، 
حقوق  از  حمایت  پرچم دار  نماینده  دیگر  است 

نباشد. مردم 
جریاناتی  دس��ت  به  موضوع  ای��ن  اس��ت  ممکن   
مشکالت  زمینه  و  نگیرند  نظر  در  را  مردم  که  بیفتد 

اجتماعی را فراهم سازند.
همه  را  ک��ش��ور  مصلحت  اف����زود:  پ��ژم��ان ف��ر 
در  هیچ جا  و  بکنند  درک  می توانند  نماینده ها 
مصلحت  که  نیامده  دیگر  جاهای  و  اساسی  قانون 
بهتر  مجلس  رئیس  و  رئیسه  هیئت  را  کشور 

بکند. درک  می تواند 
نمایندگان  حقوق  تضییع  کار  این  متاسفانه   
قبل  از  و  استبداد در مدیریت است  نوعی  و  مردم 
ماه ها  سوال  شده  باعث  گاهی  که  داشته  وجود 
برای  سوال  پیگیری  زمینه  حتی  و  بکشد  طول 
سال  یک  حتی  و  نمی شود  فراهم  مردم  حقوق 

می کشد. طول 
اظهار  الریجانی  علی  از  شکایت  خصوص  در  وی 
الریجانی  آق��ای  از  شکایت  خصوص  در  من  ک��رد: 
صحبت  مورد  این  در  میدم  ترجیح  و  ندارم  اطالعی 

هم نکنم. 

یادداشت

معاون استاندار خراسان رضوی:

سیاست دولت امنیت پایدار 
در مرزهاست

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
پایدار  امنیت  خراسان رضوی گفت: سیاست دولت 

و مردم پایه در مرزهاست.
نشست  در  حسینی  سیدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
به  اشاره  مرزی،با  شهرهای  و  مرز  مسائل  بررسی 
مرز  حیث  از  رضوی  خراسان  استان  موقعیت  اینکه 
مرزی  شهر   8 با  کرد:  اظهار  است،  به  فرد  منحصر 
کشور  دو  با  مشترک  مرز  کیلومتر   830 از  بیش  و 
افغانستان و ترکمنستان که 16 درصد مرزهای کشور 
اختصاص  خود  به  را  خشکی  مرزهای  درص��د   9 و 

می دهد، جایگاه ویژه ای داریم. 
وی افزود: اکثر 8 شهر مرزی استان تلفیقی هستند 
که برادران تشیع و تسنن با آرامش و مسالمت آمیز و 

با رویکرد وحدت با یکدیگر زیست می کنند.
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
در  پایه  مردم  و  پایدار  امنیت  ایجاد  دولت  سیاست 
نقش  طریق  از  سیاست  این  کرد:  بیان  مرزهاست، 
مناطق  کردن  اقتصادی  مردمی،  نیروهای  دادن 
مرزی و پایداری اشتغال و کار در این مناطق قابلیت 

تحقق دارد.
تعاونی  م��وض��وع  راس��ت��ا  همین  در  اف���زود:  وی 
ایجاد  سوخت،  فروش  از  ناشی  سود  و  مرزنشینان 
مراکز تجاری و اقتصادی مثل مناطق ویژه اقتصادی 

را دنبال می کنیم.
مهم  مباحث  از  یکی  اینکه  به  اش��اره  با  حسینی 
بندهای  بخش  دو  در  که  است  آبخیزداری  م��رز، 
تغذیه ای و بندهای تثبیتی باید دنبال شود، افزود: 
در این راستا حفظ روان آب ها و جلوگیری از تخریب 
زیرزمینی  آب��ی  منابع  تغذیه  و  خ��اک  فرسایش  و 

موردنظر می باشد.
قلمرو  در  مثبت  فعالیت های  ک��رد:  تصریح  وی 
آبخیزداری در مرز می تواند هر سه قلمرو را پوشش 
تثبیت  و  حفظ  و  گیاهی  پوشش های  حفظ  دهد، 
راستا  این  در  که  است  دیگری  اهداف  نیز  جمعیت 

موردنظر قرار می گیرد.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رودخانه   8 استان  در  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
و  می شود  خ��ارج  کشور  از  آن  آب  که  دارد  وج��ود 
کرد:  اظهار  دارد،  همراه  به  را  خ��اک  فرسایش 
متأسفانه طی 10 سال گذشته 3 هزار و 300 روستا 
مرزی  مناطق  در  عمدتًا  که  شده  سکنه  از  خالی 
حاشیه  است  شده  باعث  موضوع  همین  و  می باشند 

شهرهای ما 2 برابر شود.
کردن  پررنگ  ضرورت  موضوعات  این  گفت:  وی 
مشارکت مردم و اقتصاد مرز را بیشتر عیان می کند. 
که  است  مطرح  مرز  حریم  موضوع  راستا  همین  در 
با  از سال 62 پیگیری شده و در سال 85 حریم مرز 

مناطق قرمز و زرد مطرح شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس:

تحریم های یک جانبه آمریکا اعتبار 
بین المللی ندارد

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
مجلس گفت: تحریم های یکجانبه آمریکایی ها علیه 
دیوان  براساس  زیرا  ندارد  بین المللی  اعتبار  افراد 
بین المللی کیفری تنها امکان تحت تعقیب افراد در 

حوزه بین الملل وجود دارد.
وضع  درخصوص  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
ادعای  به  ایران  با  و شرکت مرتبط  فرد   14 تحریم 
افراد  از  حمایت  و  سانسور  بشر،  حقوق  »نقض 
خزانه  وزارت  توسط  تسلیحاتی«  اشاعه  در  دخیل 
تحریم های  بین  تفاوتی  اف��زود:  آمریکا  داری 
آمریکا  دولت  دارد،  وجود  دولت ها  و  بین المللی 
هر  به  و  دنیا  کجای  هر  در  را  فردی  هر  می تواند 
رفتار  از  ناشی  رفتار  نوع  کند،این  تحریم  بهانه ای 
فراگیر  تحریم  که  زمانی  تا  اما  آن هاست  خصمانه 
حقوقی  و  حقیقی  شخص  یا  نهاد  علیه  بین المللی 
نخواهد  ایجاد  نشود،تنگنایی  اعمال  ما  کشور 

شد.
سوی  از  ایران  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تحریم 

دولت آمریکا تنها ُبعد روانی دارد
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  ج��ام،  تربت  نماینده 
شورای اسالمی در توضیح آثار تحریم افرادی چون 
رئیس قوه قضاییه از سوی دولت آمریکا و سایر افراد 
تنها  آمریکایی ها  کرد:  تصریح  حقوقی،  و  حقیقی 
شرکت های  و  خود  متحد  کشورهای  به  می توانند 
افراد  این  با  که  فشار  آورند  آمریکا  با  قرارداد  طرف 
حق  افراد  این  دیگر  سوی  از  نکنند،  تجاری  معامله 
مسافرت به کشورهای مذکور نخواهند داشت اما در 
واقع بیش از هر چیزی این نوع تحریم ها ُبعد روانی 

دارد.
تحریم یکجانبه دولت آمریکا علیه افراد حقیقی و 

حقوقی اعتبار بین المللی ندارد 
تحریم ها  پرده  ُپشت  در  آمریکا یی ها  افزود:  وی 
در  مذاکرات  انجام  برای  ای��ران  به  فشار  دنبال  به 
حوزه های موشکی یا عقب نشینی جمهوری اسالمی 
حقیقت  در  هستند،  خاورمیانه  در  خود  مواضع  از 
تحریم های یکجانبه و فردی آمریکایی ها علیه افراد 
حقیقی و حقوقی اعتبار بین المللی ندارد زیرا قانون 

هر کشور تنها برای خودشان اعتبار دارد.
قوانین  در  ک��رد:  تاکید  جهان آبادی  رحیمی 
تحت  افراد  کردن  تعقیب  تحت  برای  بین المللی 
جنایت  یا  بشر  حقوق  نقض  چون  مجرمانه  عناوین 
اساس  بر  باید  جنگی،  جنایت  یا  بشر  حقوق  علیه 
اق��دام��ات  کیفری  بین المللی  دی��وان  مکانیزم 
صالحیت  قوانین  این  طبق  آمریکا  که  انجام  شود 
اینکه  کما  ندارد  را  دیوان  این  جای  به  اظهارنظر 
کیفری  بین المللی  دی��وان  عضو  آمریکایی ها 

. نیستند

خبر

معاون بازرسی سازمان صنعت خراسان رضوی 
از آمار نه ماهه امسال خبر داد:

50.3 میلیارد ریال قاچاق کشف شده
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  معاون 
خراسان رضوی گفت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق 
در 9 ماهه اول سال جاری 50.3 میلیارد ریال بوده 

است.
علی باخرد در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، 
بازرسی  معاونت  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در 
در حوزه قاچاق کاال در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 
این  در  شده  انجام  بازرسی های  تعداد  کرد:  اظهار 

بازه زمانی 21 هزار و 839 مورد بوده است.
پرونده های رسیدگی  اینکه تعداد  به  اشاره  با  وی 
شده در حوزه مبارزه با قاچاق کاال در این 9 ماه 407 
ریالی  ارزش  همچنین  کرد:  عنوان  بوده،  پرونده 
بوده  ریال  میلیارد   50.3 حدود  ما  قاچاق  کشفیات 

است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  معاون 
خراسان رضوی ادامه داد: عالوه بر این موارد تعداد 
بازرسی گشت مشترک 9.042 مورد بوده و همچنین 
پرونده   195 نیز  مشترک  گشت  پرونده های  تعداد 

بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

باید سرمایه ها را در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهیم

 رئ��ی��س س��ازم��ان ج��ه��اد ک��ش��اورزی خ��راس��ان 
اختیار  در  را  سرمایه ها  تمام  باید  گفت:  رض��وی 
تولیدکنندگان قرار داده و دانش را به صورت متمرکز 

تقسیم کنیم .
به گزارش مهر، مجتبی مزروعی روز شنبه افزود: 
در  که  است  ب��زرگ  خانواده  یک  کشاورزی  ح��وزه 
بخش های مختلف جامعه از جمله سالمت، اقتصاد 
آن  شاهد  امروزه  و  کند  می  آفرینی  نقش  امنیت  و 
کشاورزی  بخش  نمونه های  درصد   46 که  هستیم 
حضور  و  دارن��د  دکتری  تا  لیسانس  م��دارک  کشور 
است.  توجه  قابل  کشاورزی  بخش  در  علم  و  دانش 
۱۸ درصد زیر دیپلم اند که  ۸۱ درصد باالی دیپلم و 

البته با تجربه هستند. 
وی با بیان اینکه در جهت ارتقاء بهره وری نیازمند 
افزایش دانش تخصصی هستیم افزود: باید در جهت 
هزینه های  و  منابع  از  اعم  مناسب  بهره وری  ایجاد 
مصرفی و صرفه جویی در مصرف انرژی تالش کنیم 

و شرط اول ارتقاء بهره وری، دانش است.
رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تربت  مشهد،  خاک  و  آب  منابع  قطعًا  اینکه  بیان  با 
به  استان  نقاط  دیگر  و  قوچان  نیشابور،  حیدریه، 
است  کشور  نمکی  و  جنوبی  مناطق  از  بهتر  مراتب 
ابراز کرد: هنر ما این است که تمام سرمایه ها را در 
اختیار تولیدکنندگان قرار داده و دانش را به صورت 
محدود  استان  مرکز  به  تنها  و  کنیم  تقسیم  متمرکز 

نشویم.
استان  این  قبل  سال   5 در  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
را داشته،  به شهر  از روستا  باالترین رشد مهاجرت 
ماندگاری  ثبات  و  میزان  بیشترین  امسال  ام��ا 
مهاجرت  بحث  در  گفت:  داشتیم  را  روستاها  در 
معکوس رشد قابل توجهی داشتیم و مدیریت خوبی 

هم در جذب سرمایه و منابع روستاها داشته ایم.
به  نسبت   ۹۵ سال  در  کرد:  خاطرنشان  مزروعی 
سال ۹۴، ۶۹۷ هزار تن افزایش تولید و هزار و ۲۲۳ 
میلیارد تومان افزایش درآمد داشته ایم و امیدواریم 
کشاورزی  بخش  در  همه جانبه  رشد  یک  شاهد  که 

باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی:

نوسانات ارز بین المللی است

۹۲ تاکنون  رئیس کل بانک مرکزی گفت: از سال 
نرخ ریال نسبت به دالر ۳۱ درصد تضعیف شده این 
در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دالر 
 ۱۲ یورو  و  درصد   ۹۵ ترکیه  لیر  درصد،   ۷۵ حدود 

درصد است
در  ارز  نرخ  نوسانات  درباره  شنبه  روز  سیف  ولی اهلل 
ریال  نرخ  تاکنون   ۹۲ از سال  اخیر، گفت:  ماه های 
نسبت به دالر ۳۱ درصد تضعیف شده این در حالی 
است که تضعیف روبل روسیه در برابر دالر حدود ۷۵ 
درصد، لیر ترکیه ۹۵ درصد و یورو ۱۲ درصد است. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خانه ملت، رییس 
ارزه��ای  نوسانات  این  اف��زود:  مرکزی،  بانک  کل 
متغیرهای  از  ناشی  که  است  یکدیگر  با  المللی  بین 
اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و طبیعی است.
سیف، تصریح کرد: نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی 
در مقایسه با گذشته داشته و بانک مرکزی تالش می 

کند این نوسانات را به حداقل برساند.

تحلیل

10راهبرد برای مدیریت موفق
منبع: اقتصاد آنالین

قابل ستایش  اگر می خواهید یک رهبرسازمانی 
رهبر  یک  شما  از  که  خصوصیتی   ۱۰ با  باشید؟ 
مدیرانی  زبان  از  می سازد،  فوق العاده  سازمانی 
فوق العاده  راهبردی  خصوصیات  دارای  خود  که 

بوده اند مطالعه کنید.
سازمانی،  رهبری  که  می شود  گفته  تمرکز:   -۱
ساده  حال  درعین  ولی  مهم  تصمیمات  گرفتن 
ولی  است،  غیرمنصفانه  حقیقت  یک  این  است. 
تمرکز  بودن  مهم  برای  تاکیدی  این  می کنم  فکر 
است. برای یک رهبری اثربخش، شما نمی توانید 
به مسائل کوچک، زیاد اهمیت بدهید و باید کمتر 
دنیای  گزارش  به  رقابت جو.  تا  باشید  حواس پرت 
مورد  کارهای  دادن  انجام  کمتر  ب��رای  اقتصاد، 
انتقاد، شما باید توانایی پیشبرد نقاط قوت خود را 
داشته باشید. در غیر این صورت مسائل کم اهمیت 

شما را غرق خواهند کرد.
۲- اطمینان: یک راهبر تالش می کند به آرامی 
دادن  نشان  با  را  رهبری اش  قدرت  و  اطمینان 
چشم انداز متقاعدکننده و نشان دادن همدلی اش 
به دیگران ثابت کند. به عنوان یک رهبر زن، برای 
می کنم  احساس  من  شدن،  شناخته  رسمیت  به 
همین  در  و  باشم،  داشته  ادعا  و  تکبر  کمی  باید 
حین مهربانی و سخاوتم را نیز باید حفظ کنم. اگر 

این دو باهم باشند، احترام به وجود می آید.
ایده  درس��ت  معنی  هیچ گاه  من  شفافیت:   -۳
ماسک زدن حین رهبری سازمان را درک نکرده ام. 
برای  که  راهی  تنها  سازمانی،  مدیر  یک  عنوان  به 
جلب اعتماد در میان تیم کاری ام می شناسم این 
با  گاهی  البته  و  باشم  خودم  صد  در  صد  که  است 
عیب و ایرادهای گوناگون. این موضوع به من این 
آزادی را می دهد که بتوانم خود را به تمامی عرضه 

کنم و در تمامی زمینه ها ثابت قدم باشم.
مستقیم  انعکاس  ما  کارمندان  راس��ت��ی:   -4
مجسم  ب��رای��ش��ان  م��ا  ک��ه  هستند  ارزش ه��ای��ی 
منسوخ  فیلمنامه  روی  از  بخواهیم  اگر  می کنیم. 
انجام  جای  به  اف��راد  ب��ودن  درستکار  ل��زوم  شده 
ما  این صورت  برویم، در  آنچه صحیح است پیش 
پتانسیل کسب وکار و کیفیت استعدادها را از دست 
می دهیم. اگر فقط شما روی درستکار بودن خود 
این  کنید،  تمرکز  عکس العمل هایتان  تمامی  در 
همه  و  می گذارد،  تاثیر  نیز  دیگران  روی  مساله 
سعی می کنند طبق عادت، مانند شما عمل کنند.

5- الهام بخش بودن: مردم همیشه می گویند که 
انسان های خودساخته ای هستند. اما در حقیقت 
خودساخته  رهبران  ندارد.  وجود  چیزی  چنین 
درونی اند.  قدرت  دارای  آنها  که  البته  نیستند، 
من قدرت الهام بخش بودن را می دانم، و اگر کسی 
موفقیت های  به  من  کمک های  طریق  از  بخواهد 
راهنمایی  را  او  همیشه  حاضرم  من  برسد،  بزرگ 

کنم.
6- اشتیاق و عالقه: شما باید عاشق کاری باشید 
که انجام می دهید. برای اینکه واقعا در کاری موفق 
و  بروید  به سمت آن  نیروی زیادی  با  باید  باشید، 
مهم  این  کند.  احاطه  کامال  را  شما  دهید  اجازه 
خواهد  موفق  حد  چه  تا  شما  کسب وکار  که  نیست 
دنبال  به  همیشه  و  نشوید  راضی  هیچ وقت  بود، 

چیزهای بهتر و مهم تر بروید.
و  منابع محدود  با  نوآوری: در هر سیستمی   -۷
هرچیز  یا  سازمان  یک  مانند  نامحدود،  جمعیت 
و  ن��وآوری  اس��ت،  مربوط  بشریت  به  که  دیگری 
ابداع نه تنها برای موفقیت بلکه برای بقا ضروری 
چه  نوآوری  هستند.  ما  رهبران  نوآوران  هستند. 
در استدالل فکری باشد و چه برپایه تکنولوژی یا 
چالش های  بر  غلبه  برای  ما  امید  تنها  تشکیالت، 

پیش روی مان است.
۸- صبر و بردباری: صبر در واقع جرات شما را 
رسیدن  راه  می سنجد.  هدفتان  به  پایبندی  در 
و  است  دشوار  و  سخت  همیشه  بزرگ،  مقاصد  به 
از  باید  زمانی  چه  که  می دانند  الیق  رهبران  فقط 
کار کنار بکشند و چه زمانی باید در راه هدف باقی 
دسترس  از  دور  حدی  تا  شما  رویای  اگر  بمانند. 
کردنش  رها  ب��رای  شک  و  دلیل  ه��زاران  اس��ت، 
برایتان  باهم  چیز  همه  داش��ت.  خواهد  وج��ود 
جهانی،  بازارهای  مسائل  مانند  می آید  پیش 
البته  و  امور مالی، مطالبات متقاضیان  رقابت ها، 
کمی شانس که با وجود همه مشکالت به کار خود 

ادامه دهید.
در  گرفتن  ق��رار  ما  همه  ب��رای  اس��ت��واری:   -۹
اشتباهاتی  مانند  پیچیده  و  سخت  موقعیت های 
شکست های  شوند،  تمام  گران  است  ممکن  که 
غیرمنتظره و رقیبان بی اخالق پیش خواهد آمد. 
این  انتظار  واقع  در  و  پذیرفتن  یعنی  استواری 
شما  ترتیب  بدین  داشتن،  قبل  از  را  مشکالت 
از خود بروز نخواهید داد و  رفتار عجیب و غریبی 
مسائل را سخت تر از چیزی که هستند، نمی کنید. 
پس باید ذهنمان را تقویت کنیم، بدترین سناریو 
را در نظر بگیریم و واکنش های غیرطبیعی خود را 

به حالت منظم درآوریم.
و  سود  دقیق  محاسبه  بازنگری:  و  تحقیق   -۱۰
کسب وکارم  برای  من  که  بود  کاری  بهترین  زیان 
اساس  بر  ما  کسب وکار  که  آنجا  از  دادم.  انجام 
اتخاذ  که  مهمی  تصمیم  است،  آبونمان  سیستم 
آبونمانشان  ه  را  که درصد کسانی  بود  این  کردیم، 
را قطع می کنند، کم کنیم و توانستیم این رقم را از 
6 درصد به 4 درصد کاهش دهیم. ما بدون آنالیز و 
بررسی دقیق اعداد و داده ها نمی توانستیم به این 

ارقام دست پیدا کنیم.

 سرویس اقتصادی
استان  سرمایه گذاری  و  اشتغال  کارگروه  جلسه 
خراسان رضوی روز شنبه با حضور استاندار خراسان 
تایباد در مجلس  رضوی، نماینده مردم تربت جام و 
برگزار  استانی  مدیران  از  جمعی  و  اسالمی  شورای 

شد.
گفت:  جلسه  این  در  رض��وی  خراسان  استاندار 
هزار   160 تحقق  استان  در  امسال  گ��ذاری  هدف 
این رقم و  امید معادل  که  بوده است  اشتغال جدید 
و  به واحدهای صنعتی، کشاورزی  با توجه  بیشتر  یا 
پروژه  نیز  و  شده  بهره برداری  پاییز  در  که  بهداشتی 
هایی که همزمان با دهه فجر افتتاح می شود محقق 

گردد.
هم  گذشته  سال  در  اف��زود:  رشیدیان  علی رضا   
ایجاد شد، آمار  96 هزار و700 فرصت شغلی جدید 
 320 برآوردها  اساس  بر  را  استان  در  کار  جویندگان 

هزار نفر است. 
های  ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  رشیدیان 
و  گردشگری  کشاورزی،  معدنی،  صنعتی،  مختلف 
برای  خوش بینانه ای  گذاری  هدف  استان،  خدماتی 
بین  صورت  به  که  شد  تعیین  شغل  هزار   160 ایجاد 
حتی  و  تفکیک  و  توزیع  دستگاهی  بین  و  بخشی 
تقسیم بندی شهرستانی هم شد تا به تناسب ظرفیت 

هر منطقه اقدام شود.
ارزان  تسهیالت  برای  یارانه  ریال  240میلیارد 

قیمت در استان
یارانه  میلیارد   240 راستا  این  در  کرد:  اظهار  وی 
به  اقتصادی  شاخص های  توسعه  تسهیالت  سود 
اختیار  در  قیمت  ارزان  تسهیالت  اعطای  منظور 
بین  نیز  مربوطه  نامه  تفاهم  و  گرفته  ق��رار  استان 

دستگاه ها و بانک ها به امضا رسید .
برش  براساس  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
استانی برنامه ششم توسعه، 123 هزار اشتغال جدید 
برای استان تعیین شده اما امید است امسال به 160 
اساس  بر  همچنان  زیرا  برسیم  جدید  اشتغال  هزار 
 240 رقم  این  تحقق  صورت  در  شده  ارائه  آمارهای 
هزار جوان، جویای کار هستند که باید برای اشتغال 

آن ها تالش گسترده تری صورت گیرد.
بخش ها  همه  باید  که  این  بر  تاکید  با  رشیدیان 
و  کنند  پیدا  ورود  اشتغال  موضوع  به  دستگاه ها  و 
تحقق این مهم صرفا مسئولیت دستگاه های اجرایی 
هم  خصوصی  بخش  همراهی  تداوم  افزود:  نیست، 
کننده  تعیین  و  ضروری  تعهد  این  به  رسیدن  برای 

است.
48درصد جویندگان کار، تحصیالت 

دانشگاهی دارند
شده  ایجاد  اشتغال  آمار  که  این  به  اشاره  با  وی 
که  این  دلیل  گفت:  است،  مطلوب  نسبی  طور  به 
مشهود  اشتغال  دغدغه  خانواده ها  در  همچنان 
کار  جویندگان  درص��د   48 که  است  این  می باشد، 
و  هستند  دانشگاهی  آموختگان  دان��ش  استان، 

بیکاری آنان در جامعه بیشتر احساس می شود.
این  در  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار   
جمله  از  کرد:  تصریح  شده،  آغاز  اقداماتی  راستا 
ورود دانشگاه ها به این موضوع و بررسی علل بیکاری 
انجام  و  راهکارها  ارائ��ه  و  خود  آموختگان  دان��ش 
تحقق  ضمن  تا  می باشد  آموزش های  در  اصالحات 
مربوطه،  آموزش های  و  دانشگاهی  حوزه  در  تحول 
دانش  اشتغال  سوی  و  سمت  به  را  آنها  امکانات 

آموختگان سوق دهیم.
»کارورزی« رضایت ها را جلب نکرده است

رش��ی��دی��ان گ��ف��ت: در ط��رح ک����ارورزی دان��ش 
آموختگان در استان هم در حال حاضر آمارها نشان 
حوزه  این  در  باید  و  نیست  مطلوبی  شرایط  دهنده 

همت بیشتری برای اشتغال پایدار دانش آموختگان 
دانشگاهی صورت گیرد.

و  ت��وان  ای��ن  از  استفاده  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
ظرفیت، فرصت خوبی را برای ارتقا کیفیت و افزایش 
داش��ت:  اظهار  می کند،  فراهم  صنایع  ب��ه��ره وری 
حوزه  این  در  استان  برای  شده  پیش بینی  سهمیه 

پنج هزار و 300 مورد بود.

از 15 هزار  کرد:  استاندار خراسان رضوی عنوان   
نفر   138 با  فقط  شده  نام  ثبت  آموخته  نفردانش 
قرارداد منعقد شد که با این وضعیت نیاز است تالش 
بیشتر و گسترده تری برای رسیدن به نتیجه مطلوب 

در این حوزه صورت بگیرد.
تا ایجاد شغل برای 240هزار بیکار فاصله داریم
رشیدیان با بیان اینکه هنوز تا هدف ایجاد اشتغال 
برای 240 هزار جوینده کار، فاصله معناداری وجود 
امید  و  نیست  استان  زیبنده  رقم  این  گفت:  دارد، 
حوزه  در  ویژه  به  گرفته  صورت  هدف گذاری  با  است 
به شرایط مطلوب و مورد  اشتغال دانش آموختگان 

نظر برسیم.
و  انقالب  رسالت  بزرگترین  که  این  بر  تاکید  با  وی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، توزیع متوازن و توام 
با عدالت، اشتغال و یرنامه ریزی و تالش برای شکل 
باید محور اشتغال  افزود:  گیری حیات طیبه است، 
و  محروم  مناطق  سمت  به  متوازن  توسعه  ب��رای 

روستایی باشد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طی 5 ساله 
اخیر علی رغم این که در کشور نرخ جمعیت روستایی 
روند کاهشی داشته در استان هر چند اندک اما رشد 
داشته است که یکی از علل آن توجه به روستاها علی 

رغم مشکالت بی آبی و خشکسالی و غیره است.

اشتغال  توسعه  ض��رورت  به  اش��اره  با  رشیدیان 
تسهیالت  سود  رقم  پایین ترین  گفت:  روستایی، 
حوزه اشتغال برای مناطق روستایی و مرزی است که 

هفت و چهار درصد می باشد .
وی عملکرد دستگاه ها در حوزه جذب تسهیالت 
با  گفت:  و  دانست  قدردانی  قابل  را  روستایی  حوزه 
روستایی،  مناطق  برای  ریال  میلیارد   360 جذب 
در  و  کرد  کسب  را  نخست  جایگاه  رضوی  خراسان 
تسهیالت  سهم  تشویقی  سیاست های  راس��ت��ای 

استان به 500 میلیارد ریال افزایش یافت .
کرد:  تاکید  ادام��ه  در  رضوی  خراسان  استاندار   
جذب  و  ط��رح ه��ا  پیگیری  ب��ه  نسبت  دستگاه ها 
از  مختلف  بخش های  در  اشتغال  حوزه  تسهیالت 
و  کرده  اقدام  غیره  و  شاخص ها  توسعه   ،16 تبصره 

تمام توان خود را به کار بندند.
مطلوب  همکاری  و  عملکرد  به  اشاره  با  رشیدیان 
بانک ها در این حوزه طی پارسال، افزود: در ماه های 
باقیمانده تا انتهای سال هم در این راستا بسیج همه 
بر اساس ظرفیت های تعیین  تا  باشند  جانبه داشته 
حوزه  وی��ژه  به  مربوطه  تسهیالت  از  استان  ش��ده، 
مطلوب  استفاده  عشایری  و  روستایی  و  کشاورزی 

شود.
 وی همچنین با تاکید بر نقش فنی و حرفه ای در 
رابطه با طرح های اشتغالزا هم گفت: توجه بیشتربه 
طرح های  در  حرفه ای  و  فنی  آم��وزش ه��ای  ح��وزه 
را  باالتری  اثرپذیری  و  بیشتر  بهره وری  اشتغالزا، 

محقق می کند.
نماینده تربت جام در مجلس:

آمار با مشاهدات متفاوت است
این  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  ناظر  نماینده 
وضعیت  سابق  ش��وروی  آم��ار،  طبق  گفت:  جلسه 
ما  کشور  می کرد،  سقوط  نباید  داشت  باثباتی  کامال 
عنوان  به  اما  دارد  خوبی  بسیار  وضع  آمار  طبق  نیز 
نماینده مردم آنچه ما در جامعه مشاهده می کنیم با 
را  آمار اشتغالزایی  این  ما  آمار متفاوت است. مردم 

در زندگی خود احساس نمی کنند.
از  شهروندان  افزود:  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
از  حتی  و  ندارند  اطالعی  می شود  داده  که  آماری 
برای  یافته  تخصیص  تسهیالت  و  اعتبارات  میزان 
چه  در  نمی دانند  و  بی اطالعند  اشتغالزایی ها  این 

حوزه ای این مبالغ هزینه شده است.
مردم باید بدانند درآمد نفت کجا هزینه  می شود

مردم  به  خصوص  این  در  است  الزم  گفت:  وی 
نفت  ف��روش  درآم��د  بدانند  تا  شود  رسانی  اط��الع 
کشور در چه زمینه ای هزینه شده است. الزم است 

از فعالیت مسئوالن و نظام برای رفع مشکالت کشور 
پاسخ  می تواند  اطالع رسانی ها  این  شوند.  مطلع 
علیه  که  باشد  مسمومی  تبلیغات  ب��رای  مناسبی 

جمهوری اسالمی منتشر می شود.
تایباد و  تربت جام،  نماینده مردم شهرستان های 
باخرز در مجلس خاطر نشان کرد: اگر 160 هزار شغل 
پایدار و درآمدزا در استان ایجاد شود حقیقتا استان 
متحول می شود ، لذا می طلبد کار دقیق تر، میدانی تر 

و علمی تر در این خصوص انجام شود.

بروکراسی اشتغال را بلعیده است
کشور  اول  تراز  مسئوالن  همه  دغدغه  گفت:  وی 
متاسفانه  اما  است  اشتغال  مردم  اصلی  مطالبه  و 
بروکراسی در کشور این حوزه را بلعیده است و دلیل 
این موضوع نیز وضعیت نامناسب اقتصادی با وجود 

ارائه آمار خوب در کشور است .
رحیمی در خصوص اختصاص طرح های اشتغالزا 
برای دهستان های محروم حوزه انتخابیه خود گفت: 
فرمانداران  با  دهستان ها  این  انتخاب  در  متاسفانه 
انتخابی  در حوزه  دولت  نمایندگان  و  نشده  مشورت 
وی  هستیم.  بی اطالع  انتخاب ها  این  از  اینجانب  و 
برنامه  در  که  دهستان هایی  طرفی  از  کرد:  اضافه 
سراسری اشتغالزایی کشوری اعالم شده اند اصوال کم 
برخوردار نبوده و نرخ باالیی در بیکاری ندارند و پیش 
اشتغالزایی  و  توسعه  طرح های  پذیرای  نیز  این  از 
انتخاب ها  این  بوده اند.  استان  دستگاه های مختلف 
پاسخگویی نمایندگان مجلس و فرمانداران به مردم 

محلی را با مشکل روبه رو کرده است .

استاندار خراسان رضوی: 

آمار بیکاری زیبنده استان نیست

در مقطعی که همکاری مشترک ایران و روسیه 
بود.  گرفته  اوج  تحریم ها  تاثیر  کردن  کم  برای 
حذف  ض��ررورت  درب��اره  کارشناسان  از  ع��ده ای 
مناسبات  در  ملی  پول  کردن  جایگزین  و  دالر 
اولیه  ابزارهای  از  یکی  گفتند.  سخن  بین المللی 
دالر  سلطه  از  رهایی  ب��رای  دول��ت  دسترس  در 

از پیمانه های پولی و چند جانبه است. استفاده 
بهاء  دک��ت��ر  ب��ا  گفت وگویی  ای��ران��ی  اقتصاد 
سرمایه  بانک  سابق  عامل  مدیر  الدین هاشمی؛ 
داده  ترتیب  بانکی  و  پولی  امور  گرارشد  تحلیل  و 

است که در ادامه می خوانید.
ابتدا  در  گفت:  سرمایه  بانک  سابق  مدیرعامل 
ما  می کنم،  اشاره  دالر  تاریخچه  از  مقدمه ای  به 
آمریکایی  اصالح  به  دالر  یک  داریم  دالر  نوع  دو 
شدت  به  رزرو  فدرال  و  است  آمریکا  کشور  در  که 
نگه  را تحت کنترل  تا تورم  را مراقبت می کند  آن 
که  است.  آمریکا  از  خارج  دالر  دالردیگر  و  دارد 
نوع دالر را به نحوی دیگر مدیریت می کند. بطور 
می توانستند  مدت  کوتاه  در  آمریکا  مردم  مثال 
خارج  کشورشان  از  که  اسکناس هایی  جای  به 
کنند،  وارد  را  خدماتی  یا  و  کاال  منابع  می شود 
بدین ترتیب امریکا به رفاه و رشد زیادی رسید.

افزود:  بانکی  و  پولی  امور  ارشد  تحلیلگر  این 
و  صادرات  باالترین  امریکا  می دانید  که  همانطور 
خارجی  پرداخت های  کسری  باالترین  و  واردات 
به  می تواند  که  است  دلیل  همین  به  دارد،  را 
جای  به  و  کند  وارد  کاال  کشوری  هر  از  راحتی 
و  کند  منتشر  اوراق  می توانست  بدهد  پول  اینکه 

دالر را از محل آن بپردازد.
کشورها  همه  ترتیب  بدین  کرد:  اضافه  هاشمی 
عادت کردند با دالر معامله کنند و به همین دلیل 
دالر  به  منحصر  کاالها  از  بسیاری  گذاری  قیمت 
نفت  بشکه  هر  بهای  وقت  هیچ  مثال  بطور  شد، 
یا واحدی دیگر ارزش  با یورو  را  یا فلزات گرانبها 

گذاری نمی کنند، در نهایت دالر، واحد سنجش 
پول  یک  به  تبدیل  و  اقالم  مهمترین  از  بسیاری 

شد. جهانی 
رزرو  فدرال  طریق  از  آمریکا  کرد:  تاکید  وی 
روش  این  از  و  می کند  مدیریت  را  دالر  جریان 
را تحریم کند، در واقع دالر  می تواند هر کشوری 
ابزار سیاسی  به یک  تبدیل  و  پولی خارج  ابزار  از 
شده است. در همین راستا بسیاری از کشورها به 
بودند،کشورهای  مهم  این  برای  راهکاری  دنبال 
بودند  کشورهایی  اولین  شرقی  جنوب  آسیای 
تصمیم  و  کردند  دالر  شکنی  انحصار  به  اقدام  که 
انجام  دیگری  ارز  با  را  خود  مبادالت  گرفتند 

دهند. 
تصریح  بانکی  و  پولی  امور  ارشد  تحلیلگر  این 
پولی  پیمانه های  دارای  کشور   ۳۵ حدود  کرد: 
حاضر  حال  در  که  هستند  جانبه  چند  یا  و  یک 

و  عراق  روسیه،  ترکیه،  کشورهای  با  نیز  ایران 
بانک  که  دارد  پولی  جانبه  دو  پیمان  افغانستان 
را  مسئله  این  معامله،  طرف  کشور  دو  مرکزی 
حسابی  ایران  مثال  عنوان  به  می کنند.  مدیریت 
خواست  در  و  باز  ترکیه  کشور  مرکزی  بانک  در  را 
مذکور  حساب  به  و  لیر  به  را  مطالبات  تا  می کند 
همین  نیز  آنها  متقابل  صورت  به  کنند،  واری��ز 
روال را در ایران انجام می دهند. البته این امر در 
بهبود  ساختار،  تعویض  ملی،  اراده  و  عزم  سایه 
کیفی  صادرات،  قانون  تغییر  کار،  و  کسب  فضای 
سازی و تنوع محصوالت و ابزار و اصول بازار آزاد 

و رقابتی باید رعایت شود.
حذف  من  عقیده  به  اس��ت:  معتقد  هاشمی 
یکی  نیست.  عملی  هم  شرایط  بهترین  در  دالر 
سیطره  با  مقابله  اروپ��ا  اتحادیه  انگیزه های  از 
در  را  کشورها  این  اقتصاد  دالر،  زیرا  بود  دالر 

طرفی  از  نشدند،  موفق  اما  بود.  داده  قرار  سایه 
منطقه ای  کاربری  جنبه  بیشتر  پولی  پیمان های 
که  آن  آسه  پولی  پیمان  مثال  عنوان  به  دارند، 
پوشش  تحت  را  آسیا  شرقی  جنوب  کشورهای 
نیز در حوزه خودمان در آسیای جنوب  ما  دارد، 

برقرار کنیم.  را  این پیمان ها  غربی می توانیم 
سمت  به  باید  ما  ک��رد:  خاطرنشان  هاشمی 
مشترک  منافع  با  کشورهایی  با  پیمان هایی 
یکدیگر  با  را  کشورهایمان  قوانین  و  رویم  پیش 
گمرکی  مقررات  راستا  این  در  و  بدهیم  تطبیق 
و  مشترک  پولی  واحد  بتوانیم  تا  کنیم  تسهیل  را 
مقاوم  و  سازی  ایمن  کنیم.  تعریف  را  ارزشی  با 
با  مبادله  اهداف  از  یکی  خارجی  مبادالت  سازی 
با  بتوانیم  اگر  و  است  دالر  از  غیر  به  دیگری  ارز 
یک ارز دیگر معامله بکنیم جذب سرمایه گذاری 

خارجی آسان تر خواهد بود.

بودن یا نبودن یک ارز؛

جایگزینی برای » دالر« می شناسید

رشیدیان: دلیل این که همچنان 
در خانواده ها دغدغه اشتغال 

مشهود می باشد، این است که 
48 درصد جویندگان کار استان، 

دانش آموختگان دانشگاهی 
هستند و بیکاری آنان در جامعه 

بیشتر احساس می شود

رحیمی جهان آبادی: دغدغه 
همه مسئوالن تراز اول کشور و 

مطالبه اصلی مردم اشتغال است 
اما متاسفانه بروکراسی در کشور 
این حوزه را بلعیده است و دلیل 

این موضوع نیز وضعیت نامناسب 
اقتصادی با وجود ارائه آمار خوب در 

کشور است
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   سرویس فرهنگ
شمس،  ادبی  نشست های  سلسله  از  دیگر  نشستی 
مذهبی  قهرمان های  و  الگوسازی  و  ادبیات  موضوع  با 
و  نویسنده  حجوانی  مهدی  دکتر  حضور  با  ارزشی  و 
پورحسینی،  سیدعلی  حجت اإلسالم  دانشگاه،  استاد 
نویسندگان  از  دیگر  جمعی  و  پژوهشگر،  و  نویسنده 
بنیاد  محل  در  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگران  و 
در  گردید.  برگزار  رضوی  قدس  آستان  پژوهش های 
یزدی  انوریان  مجتبی  را  آن  اجرای  که  نشست،  این 
برعهده داشت، به مسئلة الگوسازی و قهرمان پردازی 
و  سینما  با  آن  رابطة  و  نوجوان  و  کودک  ادبیات  در 

پویانمایی پرداخته شد.
قهرمانان غربی و ادبیات شرق 

مسئلة  اهمیت  بیان  در  یزدی  انوریان  مجتبی  ابتدا 
جامعه  داشت:  اظهار  قهرمان پردازی  و  الگوسازی 
بار ملی  به قهرمان هایی دارد که  نیاز  کودک و نوجوان 
فضا  این  خالی بودن  و  بکشند  دوش  به  را  ما  ارزشی  و 
پرکردن  برای  نوجوانان  از  بسیاری  امروز  شده  باعث 
خالء عاطفی و هیجانی خود، سراغ قهرمانان نوساختة 
غرب و عموما هالیوود بروند. هرچند ما در این زمینه 
غنی هستیم، اما فرهنگ غرب به خوبی توانسته است 
که  قهرمانانی  چنانکه  آن  کند  استفاده  ظرفیت  این  از 
بوده  ما  از شخصیت های حماسی  برگرفته  ساخته اند، 

و اکثرا ریشه در ادبیات شرق دارند.
در  وقتی  اینکه  بر  تأکید  با  حجوانی  مهدی  دکتر 
که  کرد  توجه  باید  می کنیم،  صحبت  مطلبی  مورد 
گفت:  باشد،  مسئله محور  بلکه  نباشد،  موضوع محور 
یک  الگوسازی  فقدان  و  است  موضوع  یک  شخصیت 
را  جلسه  این  موضوع  دارم  قصد  من  و  است  مسئله 
و  کودک  یا  ایران  ادبیات  در  الگوسازی  آسیب شناسی 
به  مشکالت  و  موانع  به  اگر  چون  کنم؛  عنوان  نوجوان 

درستی پرداخته شود، راه حل هم بروز خواهد یافت.
دسترس ناپذیری الگوهای اسطوره ای

الگوسازی  حوزه  آسیب های  برخی  بیان  به  وی 
به  اعتراف  که  است  آن  اول  قدم  گفت:  و  پرداخت 
را  خود  کار  ادبیات  اگر  حقیقت  در  کنیم.  شکست 
را  ادبی شدن  فرایند  ادبی  اثر  دهد،  انجام  درست 
درست طی می کند و نیاز نیست به الگو فکر کنیم، بلکه 

خودبخود الگو ایجاد می شود. 
دوره  در  هنوز  جهاتی  از  ما  اینکه  بیان  با  وی 
اسطوره ها  کرد:  اضافه  می کنیم،  زندگی  اسطوره ای 
پدیده های  توجیه  برای  است  نخستین  انسان  تخیل 
نیروهای  دخالت  واقع  در  آنها.  زوال  یا  هستی 
طبیعی  پدیده  یک  زوال  یا  خلق  برای  مابعدالطبیعی 

همان اسطوره است. 
در  اسطوره ای  نگاه  این  به  اینکه  بیان  با  حجوانی 
ادامه  است،  شده  اضافه  هم  استدالل  علمی،  دوره 
نگاه  صرف  اسطوره ای  دید  با  قهرمانان  به  ما  اگر  داد: 
کنیم و آنها را الگوهای غیرقابل دسترس بدانیم، آنقدر 
مقدس و مافوق طبیعی اند که حتی نمی توانیم به گرد 
اسطوره ای  صرفا  نگاه  با  الگوها  به  اگر  برسیم.  آنها 
بنگریم، دسترس ناپذیر می شوند، اما وقتی ضعف های 
نزدیکی  احساس  آنها  با  بیشتر  می بینیم  را  قهرمانان 
بار ما  اگر نگاه این باشد که کسی بیاید همه  می کنیم. 
را به دوش بکشد به جایی نمی رسیم، بلکه ما نیز باید 

حرکتی کنیم. 
وی به کتاب »داستان راستان« شهید مطهری اشاره 
کرد که سراسر عمل است و می توان رفتار قهرمانان آن 
دوران  از  باید  الگوسازی  گفت:  و  کرد  الگوبرداری  را 
سن  این  که  گیرد  شکل  مخاطب  هویت  شکل گیری 
را  سن  این  است،  نوجوانی  دوره  روانشناسان  نظر  در 
دوره گذار یا تحول است. سن نوجوانی سنی است که 

نوجوان برای اولین بار به آینده فکر می کند، به انتخاب 
می اندیشد، سنی که نه در گروه بزرگساالن جایی دارد 
و نه در گروه کودکان او را می پذیرند. تحوالت جسمی 
و  می شود،  او  در  دلهره  باعث  می دهد،  رخ  او  در  که 

دوگانگی و تناقض درون را نمی تواند حل کند.

ناتوانی در کار گروهی 
بر  تأکید  با  پورحسینی  حجت اإلسالم  ادامه،  در 
اینکه کار فرهنگی نیازمند صبر و حوصله فراوان است 
از  یکی  افزود:  می خواهد،  مستمر  و  بی وقفه  تالش  و 
ناتوانی  دارد،  وجود  جامعه  در  که  بزرگی  ضعف های 
حوزه  در  روانی  و  قوی  قلم های  است.  گروهی  کار  در 
رسانه های مکتوب وجود دارد، اما در عرصه پویانمایی 
کسی نیست که بتواند کاری تأثیرگذار انجام دهد. واقعا 
اگر کسی کنترل تلویزیون را به دست بگیرد و شبکه ها 
را یک به یک عوض کند، به سختی می توان برنامه ای 
باشد  داشته  دوست  را  ،آن  نوجوان  مخاطب  که  یافت 
با آن ارتباط برقرار کند. برای یک پویانمایی حدود  و 
تخصص  بیست  از  بیش  و  شوند  درگیر  باید  نفر  چهل 
کارگروهی  در  ما  اما  کنند،  فعالیت  هم  کنار  در  باید 
ضعیف هستیم. آنچنان که در رشته های ورزشی فردی 

رشته های  در  اما  می زنیم،  را  اول  حرف  کشتی  مثل 
گروهی ضعف داریم.

در ادامه مدیریت اسناد آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه هر نسلی قهرمان خودش را دارد، گفت: در هر 
نیازهای  پاسخگوی  که  می آید  شخصیت  یک  دوره ای 
قرار  می شود  اسطوره  امروز  آنچه  است.  دوره  همان 
این  اینجا  و  کند  مطرح  را  خودش  دوره  فضائل  است 
الگو  به  نیاز  آیا اصال جامعه  پرسش مطرح می شود که 
پیوندی  قبل  سال  سی  جامعه  با  ما  جامعه  آیا  و  دارد 

دارد یا خیر؟ 
دوره  یک  در  جامعه  یک  اینکه  بیان  با  حسن آبادی 
نیاز به قهرمان دارد و در دورة دیگر ندارد توضیح داد: 
چون اسطوره سازی بعد از مدتی تبدیل به ضدفرهنگ 
می شود، باید بگذاریم خود یک ارزش در جامعه کم کم 
پذیرفته شود وگرنه بعد از مدتی تبدیل به ضدفرهنگ 

می شود.
به الگو نیاز داریم

از  دیگر  بخشی  در  پورحسینی  االسالم  حجت 
در  الگو  داشتن  به  صددرصد  ما  گفت:  سخنانش 
سرعت  داریم  که  اهدافی  به  چون  نیازمندیم؛  جامعه 
دوران  مثل  تاریخی  دوره های  برخی  ما  می بخشد. 
باید  اما  می پنداریم،  محض  سیاهی  را  مغول  حمله 
که  داشتیم  جوانمردهایی  نیز  زمان  همان  در  بدانیم 
الگو  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  درست  زندگی شان  اگر 

می شوند.
ما  جامعه  فرهنگ  اینکه  بیان  با  ادامه  در  حجوانی 
هنوز فرهنگ شفاهی است و ما بیشتر ملت گوشیم تا 
ایرانیان  فرهنگ  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  چشم،  ملت 
پیش از اسالم فرهنگ شفاهی بوده، این مسأله تأثیر 
رو، سواد  از همین  و  ما گذاشته است  را روی  خودش 
تصویر  به  دلبستگی هایمان  و  است  ضعیف  ما  بصری 

کم است.
اهمیت واقعیت در الگوسازی

در این مراسم علی براتی گجوان، نویسنده و منتقد 
ایده  چهارچوب  در  ارزشی  الگوسازی  گفت:  ادبی 
الگوهای  این  اما  است  گرفته  شکل  اسالمی  انقالب 
یا  و  نشده اند  معرفی  خوب  یا  متأسفانه  دسترس  در 

انقالب  در  که  افرادی  نشده اند.  معرفی  اصال  اینکه 
در  بسیاری  و  شدند  شهید  بسیاری  بودند،  جنگ  و 
خاطرات  جمعاوری  برای  تالش هایی  حیات اند.  قید 
مدیران  بودن  بی تجربه  دلیل  به  اما  شد  انجام  شهدا 
حال  در  ارزشی  حوزه  در  نبود.  خور  در  خیلی  کارها 
حاضر دفتر هنر و ادبیات حوزه هنری تهران است که 
از دهه 60 دارد کارهای بهتری  به خاطر تجربیاتی که 

ارائه می دهد.
به  نیازی  اصال  ما  که  دید  باید  کرد:  تأکید  گجوان 
و  امروز  نسل  گفت  باید  که  خیر  یا  داریم  الگو  عنوان 
از  بتواند  که  به دنبال چهره هایی است  ما  امروز  جوان 
ملموس  و  دسترس  در  برایش  آنها  و  بگیرد  الگو  آنها 
باشد. بداند الگوهایش مثل خودش بودند. یک انسان 
فرمانده  مقام  در  و  کند  رشد  است  توانسته   که  عادی 
اتکا  قابل  چهره های  از  الگوسازی  پس  شود.  ظاهر 
که کسانی  گفته شده است  بهتر است.   و در دسترس 
امروزشان  از  می گردند  بر  گذشتگان  به  همیشه  که 
غافل می شوند. ما امروز هم چهره های ماندگار و الگو 
طول  در  ما  بهره  بگیریم.  آنها  از  می توانیم  که  داریم 
اما چون  کنیم  را معرفی  کردیم شهدا  چند دهه سعی 
فقط به خانواده آنها مراجعه کردیم تنها جنبه تذکری 
پیدا کرده است. از این رو فقط نقاط مثبت گفته شده 
کشیده  تقدس گرایی  سمت  به  کار  حدودی  تا  و  است 
شده است در حالیکه واقعیت این چنین نیست. حتی 
الگوسازی از شهدا به این شکل موجب شده است همه 
باید گفت  این اسطوره ها شبیه به هم باشند. در واقع 
آنها مثل خود ما بودند و تنها با تالش به مرتبه ای باالتر 

رسیده اند. 
داریم  هم  کتاب هایی  البته  گفت:  ادبی  منتقد  این 
کردند.  نگاه  مسئله  به  واقعی  خیلی  آنها  مولفان  که 
جعفریان  حبیبه  خانم  که  ماه«  پنهان  »نیمه  کتاب  در 
نوشته است با همسر شهید باکری مصاحبه شده است. 
در این کتاب همسر شهید می گوید »من می خواستم به 
شهید بگویم چطور می توانم از کسی که از او می ترسم 
زاویه  نگفتم«. همین  او  به  را  این  اما  کنم  زندگی  او  با 
نشان می دهد که مولف و مصاحبه شونده با درک واقعی 
پرداخته اند  سازی  الگو  به  مسئله  به  نسبت  درستی  و 
و این سبکی است که به الگوسازی موثر می انجامد که 

امروز ما بیش از اندازه به آن نیاز داریم.
نشست شمس؛ اتاق فکری برای نخبگان

نشست  برگزاری  اینکه  بیان  با  حجوانی  پایان،  در 
نمی کند،  را حل  تنهایی چیزی  به  اما  اثربخش است، 
از  بعد  اقدامات  و  دارد  را  خود  جای  جلسه  گفت: 
جلسه هم جای خود را. در زمان فعلی، کتاب کاغذی 
جایگاهی ندارد وکسانی که می خواهند کتاب بخوانند 
بیشتر ترجیح می دهند وارد شبکه های مجازی شوند 
این  که  است  اقتصادی  فقر  دچار  جامعه  طرفی،  از  و 
آینده  در  باید  می کند.  دشوار  را  فرهنگی  کار  شرایط، 
موضوعاتی مسئله محور انتخاب گردد نه موضوع محور 
بیشتری  برنامه ریزی های  جلسات،  مدیریت  برای  و 
تجربه  باشد،  پیوسته  جلسات  اگر  که  گیرد  صورت 

برگزارکنندگان هم در مدیریت جلسات باالتر می رود.
از  یکی  نشست،  این  حاشیه  در  نیز  پورحسینی 
که  دانست  فکری  اتاق  فقدان  را،  جامعه  کمبودهای 
نخبگان بتوانند باهم تبادل آراء کنند و اظهار داشت: 
را  کمبودها  تاحدودی  نشست هایی  چنین  برگزاری 
راهگشا  جلسات  این  بخواهیم  اگر  اما  می کند،  جبران 

باشد باید پیوسته و مستمر برگزار گردد. 
از  کلیپی  نشست،  این  خالل  در  که  است  گفتنی 
از  بخش هایی  و  پویانمایی،  اثر  یک  ساخت  مراحل 
علی  سید  کارگردانی  به  افسانه ها  جنگ  انیمیشن 

پورحسینی، به نمایش درآمد.

کتاب

»ب����رای ب���از ک���ردن گ���ره ک���ور ای���ن اح��س��اس��ات 
خیال  با  را  شخصیتم  خالی  کشتی  سرکوب شده، 
واژگون  بی معنایی  دریای  در  تا  می کردم  پر  آرزو  و 
درآوردن  پول  آرزویم  آمریکایی ها  همه   مثل  نشود. 

و کسب و کار بود.این ها و آرزوهایی دور و دراز«...
آمریکایی،  نویسنده    )1960-1908( رایت  ریچارد 
علیه  خشونت  و  تبعیض  زن��دگ��ی اش  ط��ول  در 
زیادی  داستان های  او  کرد.  تجربه  را  سیاه پوستان 
با موضوعات نژادی نوشت، به طوری که آثار او را در 
بیستم  قرن  اواسط  آمریکای  در  نژادی  روابط  تغییر 

مؤثر می دانند. 
رف��ت،  شیکاگو  ب��ه  ک��ه  م���ردی  داس��ت��ان  در  او 
کارگری  به  نسبت  آمریکا  جامعه   نامالیمتی های 

سیاه پوست را به نقد می کشد.
ریچارد  نوشته  رفت«  شیکاگو  به  که  »مردی  کتاب 
به  افق  نشر  توسط  حاجونی  مریم  ترجمه  با  رایت 
تازگی با طرح جلد جدید، ۸۰ صفحه، شمارگان هزار 
و ۱۰۰ نسخه و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.

در هر دوره اي یک شخصیت 
مي آید که پاسخگوي نیازهاي 
همان دوره است. آنچه امروز 

اسطوره مي شود قرار است فضائل 
دوره خودش را مطرح کند و اینجا 
این پرسش مطرح مي شود که آیا 
اصال جامعه نیاز به الگو دارد و آیا 
جامعه ما با جامعه سي سال قبل 

پیوندي دارد یا خیر

    جواد لگزیان

شعر

خبر

      منیژه درتومیان

بعد از این وقت ندارم نگرانت باشم
نگران تو و دنیای نهانت باشم

خودم اندازه یک عمر، مصیبت دارم
مصلحت نیست که سوهان روانت باشم

 مدتی زندگیم را به تو دادم، حاال
وقت آن است به فکر چمدانت باشم

وقت رفتن شده، راحت دل از این درد بَکن
خوش ندارم پس ازاین بارگرانت باشم

من بی حوصله، افکار شلوغی دارم
به خدا وقت ندارم نگرانت باشم.

جورچین ها را
هرطور می چینم

می رسند به اندوه مردی
 با چشم های رنگی

- که هرشب، جنگل را
در تنهایی اش گم می کند-

می رسند به لب های ترک خورده
زنی در خاورمیانه

- نشسته روی گسل های دلتنگی -

جورچین ها
هزار چینش کم دارند

برای رسیدن زنی با لب های ترک خورده
به معشوقی باچشم های رنگی...

بی تو، اینجا چقدر تنهایم
بی تو اینجا چقدر غمگینم

برسر شعر می شود آوار
دردهای بزرگ و سنگینم 

لحظه ها را پر از جنون کرده
اشتیاق شدید دیدارت
اشتیاق شنیدن شعری

مثل شعر »خدانگهدار«ت

کمکم کن ببین که آدم ها
استخوان مرا، نشان کردند

میل شان هرچه بوده درحقم
ناروا، یا، روا - همان کردند

بین دستان خودپناهم ده
به تو رو کرده با امید این زن

جمع کن هرچه استخوان مانده
تا نسازند نردبان ازمن

توبه کردم از آسمان بودن
آسمانی در استکان بودن

توبه کردم از این صمیمیت
با تو وشعر، مهربان بودن

می روم از کنار لبخندت
می َکَنم از تمام تو، دل را

عاقبت سر به راه خواهم کرد
این دل ناصبور غافل

می روم از کنار لبخندت
مطمئن باش، برنمی گردم

گرچه روزی دوباره خواهم گفت:
»کاش این کار را ن

تئاتر  پیشکسوت  بازیگران  از  شاهرودی  محمد 
هنرمندان  نسل  بازماندگان  آخرین  از  و  مشهد 
باقی  دیار  به  شهر،  این  در  نمایش  هنر   1320 دهه 

شتافت.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
روز شنبه اعالم کرد: مرحوم شاهرودی بین سالهای 
مشهد  تئاتر  صحنه  های  ستاره    1330 تا   1320
و  ماشاا...  هاشمی،  اکبر  همچون  هنرمندانی  با 
مهری  سلیمانی،  پروین  اس��دی  ن��ژاد،  اسماعیل 
همبازی  قفقازی  اصغر  و  میرباذل  احمد  مهرنیا، 

بود.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
اهالی  به  را  پیشکسوت  هنرمند  ای��ن  درگذشت 

فرهنگ و هنر و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت. 
در   1304 متولد  شاهرودی  مرحوم  است  گفتنی 
با  محله سعدآباد مشهد عصر جمعه 22 دی جاری 
 92 سن  در  تئاتر  عرصه  در  فعالیت  سال   77 سابقه 
 ۱۳۶۱ تا سال  سالگی درگذشت. مرحوم شاهرودی 
بود.  فعال  مشهد  تئاتر  حوزه  در  مداوم  صورت  به 
پس از آن نیز در مجموعه فرهنگی پارک ملت این 
شهر به آموزش تجربه هایش به نوآموزان ادامه داد 
اما از ۱۳۷۸ بخاطر کهولت سن از صحنه تئاتر کنار 

رفت. 

          آرش خیرآبادی، منتقد و نویسنده تئاتر 
شاید از خویش بارها پرسیده باشید که »آیا من به درد 
تئاتر می خورم؟« در این پرسش، نکته  ظریفی هست و آن 
این که من نپرسیدم آیا به درد »بازیگری«، »کارگردانی«، 
من  می خورم.  دیگر  کارهای  یا  و  »نمایش نامه نویسی« 

پرسیدم به درد »تئاتر « می خورم یا نه؟ 
تئاتر  به مفهوم کلیت اش. به معنای تمام وجوهی که یک 
هنر نمایشی را شکل می دهد. از گریمور و طراح لباس بگیر 
تا نویسنده و کارگردان. جواب ما بسته به نوع تعریف مان از 
تئاتر  است. این که ما تئاتر  را چگونه معنا کنیم، شاید مهم 
به نظر برسد. ولی من تئاتر  را همینی معنا می کنم که در 
فرهنگ عامه جا افتاده است. یعنی همین اجراهایی که یا 
در تماشاخانه یا در خیابان یا حتی در پارکینگ یک مجتمع 
مسکونی ممکن است شکل بگیرد. با این اوصاف، سوال 
خود را به شکل دیگری مطرح می کنم: »چه کسی به درد 

تئاتر  می خورد؟
بی گمان شنیده اید که عده ای می گویند تئاتر ، آدم پررو 
تعابیر محترمانه تری مثل »صریح«  اگر  می خواهد. حاال 
یا »ُرک« به کار ببرند، لطف کرده اند. ولی لّب کالم، همان 

پررویی است. یا شاید شنیده اید که بسیاری معتقدند فضای 
تئاتر ، جّوی مناسب آدم های ولنگار و بی بند و بار است. 
اندازه«  از  بیش  »آزادی ه��ای  همان  محترمانه اش  تعبیر 
آدم های  تئاتر ی ها  که  باورند  این  بر  گروهی  یا  می شود. 
متفاوتی با آدم های معمولی هستند.اگر نگویند دیوانه اند، 
از تعبیر عجیب و غریب استفاده می کنند. صفات زیادی 
به تئاتر ی ها نسبت می دهند. برخی شان درست است، 
برخی شان توهم است و برخی شان به کل، غلط. اغلب هم 
به حوزه  بازیگری مربوط می شوند. ولی ما دنبال مفاهیمی 

شامل تر برای کل تئاتر یم. 
چند ویژگی هست که همه  تئاتر ی ها آن را دارند و اگر 
کسی این خصوصیات را نداشته باشد، حتی اگر در تئاتر  
هم  را  این  نیست.  تئاتر ی  باشد،  فعالیت  مشغول  هم 
بگویم که نظر شخصی ام را دارم می نویسم. ممکن است 
برخی با گفته های من موافق نباشند. اما قدر مسلم، همه 
الزمه   خصوصیات،  این  است  ممکن  که  متفق اند  آن  بر 
»تئاتر ی تر«  برای  دست کم،  ولی  نباشد،  بودن  تئاتر ی 
بودن، نیازشان داریم: اهل کتاب و کتاب خوانی نخستین 
خصوصیت یک تئاتر ی، اهل مطالعه بودنش است. کسی 

که مطالعه نکند و به قول عامیانه اش »سواد« نداشته باشد، 
به درد تئاتر  نمی خورد. مهم نیست مدرکش چه باشد؛ 
مهم آن است که در زمینه  خودش، سواد کافی را دارد.
اطالعات به روز و تخصصی دارد قدیم ها به کسی که سواد 
خواندن و نوشتن  داشت، باسواد می گفتند. امروزه –طبق 
یک نظر- اگر ما به دو زبان زنده  دنیا آگاهی نداشته باشیم، 
از رایانه نتوانیم استفاده کنیم و عقل معاش صحیحی در 
مدیریت منابع مالی مان نداشته باشیم، بی سوادیم. این که 
ما تئاتر  را بشناسیم یک بحث است، اما این که در زمینه  
تئاتر  اطالعات مان تخصصی و به روز باشد، بحثی دیگر 
است. متعصب نباشیم! یکی از مهم ترین ویژگی های یک 
تئاتر ی، آزاداندیشی در حوزه  خالقیت و هنر است. کسی 
که می اندیشد ایده های هنری اش بهترین و کامل ترین و 
ویژه ترین اند، بی تردید ظرف مدت کوتاهی در تئاتر  فسیل 

خواهد شد. 
تئاتر ، رهایی می خواهد و تنها کسانی در آن موفق اند که 
یقین داشته باشند همیشه طرح و نظر بهتری هم وجود 
دارد. به چهار حوزه  ادبیات، روان شناسی، جامعه شناسی 
و فلسفه آشنا باشد البته »آشنا« بودن خوب است اما بهتر 

بدیهی ترین  باشیم.  حوزه  چهار  این  بر  »مسلط«  که  آن 
نیازهای یک تئاتر ی، در هر سمتی که می خواهد فعالیت 
کند، آشنایی با این چهار محور دانش است. یک طراح 
نور باید همان قدر فلسفه بداند که یک کارگردان.تحلیلگر 
و پژوهنده باشد امروزه فاصله  بین نداستن و دانستن، تنها 
به اندازه  فشردن دکمه  »جست وجو« در گوگل است. آگاهی 
اگرچه مهم است اما تحلیل آگاهی ها، نیاز مبرمی است. یک 
تئاتر ی باید بتواند به درستی اطالعات اش را تحلیل کند 
و حداقل در چهار زمینه ای که اشاره کردم، دارای تحلیل 

باشد.حق مدار باشد وقتی می گویم »حق مدار« یعنی جمیع 
صفات نیکوی انسانی از راست گویی تا ایثار و نوع دوستی. 
آن  چه  است.  حق مدار  چیز،  هر  از  پیش  تئاتر ی،  یک 
بازیگری که در هنگام پذیرش نقش نمایشی اش، حق را به 
کاراکتر می دهد، چه نویسنده ای که در هنگام نوشتن متن، 
همواره حق شخصیت هایش را رعایت می کند. وقتی حق 
دیگران را رعایت کردیم، یعنی منطقی هستیم. و وقتی 
منطقی باشیم، گروه گراییم. زمانی که گروه گرا باشیم، یعنی 

به درد تئاتر  می خوریم.

در نشست »شمس« با موضوع قهرمان پردازی در ادبیات کودک و نوجوان مطرح شد:

خطرهای تبدیل اسطوره به ضدفرهنگ

آیا من به درد تئاتر می خورم؟ 

نمایش»121 ای�������التی« به نویسندگی و کارگردانی وحید غالمی از 19 دی ماه در تماشاخانه »شمایل« مشهد اجرا می شود.

حضور یک  عکس از امیرعنایتی، هنرمندعکاس انجمن عکاسان تربت حیدریه، در جمع بهترین های 

درخت »ُارس« در رشته کوهای هزار مسجد- عکاس: صادق کهن سالجشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر9۶

درگذشت آخرین بازمانده از اولین 
نسل تئاتر مشهد

1

2

3

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  رئیس 
مشهد گفت: یکی از علل مهم و شایع انواع سرطان،  

سمومی است که در غذا وجود دارد. 
محمد صفریان در خصوص مسمومیت های غذایی 
علت  به  که  ح��ادی  مسمومیت های  به جز  اف��زود: 
عوامل میکروبی، عفونی و شیمیایی اتفاق می افتند 
در حال حاضر گرفتار مسمومیت های مزمن هستیم 

که تشخیص آن ها هم خیلی مواقع مشکل است.
وی با تاکید بر اینکه »دلیل مسمومیت های مزمن 
زنجیره  و  تولید  محل  از  غذا  ایمنی  ب��ودن  پایین 
کار  به  تولید  قسمت  در   داد:  ادامه  است«،  فرآوری 
آفات  دفع  برای  که  سمومی  مختلف،  سموم  بردن 

استفاده می شوندو... یک معضل بزرگ است. 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
کار  به  آف��ات  دف��ع  ب��رای  که  سمومی  ان��واع  گفت: 
مصرف  کشاورزی  در  مختلف  ماندگاری  با  می روند 
می شود و خیلی از آنها هم به زنجیره غذایی ما وارد 
می شود.این سموم تقریبا االن بدون نظارت خاصی 
اثرات  آنها  از  خیلی  می شوند.  مصرف  کشاورزی  در 
قلب،  مرکزی،  اعصاب  بردستگاه  مدتی  طوالنی 
ریه، کلیه، کبد و... می گذارد. این موضوع یکی از 

مشکالت عمده تغذیه در کشور ماست.
ص��ف��ری��ان اف����زود: ای��ن س��م��وم ب��ه ط��ور مزمن 
می دهد.  ق��رار  معرض  در  را  م��ا  جمعیت  همه 
مسمومیت های مزمن می تواند منجر به بیماری های 
فرآوری  کننده شود. در قسمت  ناتوان  و  کننده  فلج 
هم عمدتا با مواد نگهدارنده روبه رو هستیم که اکثرا 
استانداردها رعایت می شود و نظارت هم وجود دارد 
اما مشکلی که وجود دارد این است که استانداردها 
می  زمانی  یک  مثال  ط��ور  به  م��ی ش��ود.  جابه جا 
ساخارین  گفتند  بعدا  است  خوب  ساخارین  گفتند  
سرطان زا است و دوباره گفتند خوب است.تغییرات 
یک  توصیه ها  و  راهنماها  تعیین  برای  استانداردها 

مقدار گیج کننده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  رئیس   
خاطرنشان کرد: یک بخش دیگری از مسمومیت های 
است  معضل  و  کننده   ناتوان  کشور  در  که  غذایی 
با روغن های سوخته و نمکی  فست فودهاهستند که 
که در آنها وجود دارد می توانند روی متابولیسم کبد 
و بیماری های قلبی و عروقی اثر نامطلوب بگذارند. 
مردم  توسط  وسیعی  و  شایع  طور  به  فودها  فست 
دایمی  و  ماندگار  اثرات  متاسفانه  می شوندو  مصرف 

ممکن است در بدن ایجاد کنند. 
از مسمومیت های  صفریان در خصوص پیشگیری 
مزمن عنوان کرد: برای پیشگیری از مسمومیت های 
مزمن همکاری همه جانبه نهادهایی که در این زمینه 
مسئول هستند الزم است. وزارت بهداشت و دانشگاه 
در  موجود  سموم  انواع  دارند  وظیفه  پزشکی  علوم 
این  تنوع  چون  متاسفانه   کنند.  شناسایی  را  غذاها 
سموم زیاد است و هرروز سم جدیدی وارد بازار می 
شود این کار شاید زمان بر و سخت باشد و ممکن است 
سموم  بدهند،  تشخیص  را  سموم  آنها  که  تازمانی 

اثرات نامطلوب خود را گذاشته باشند.
اینکه »بخش دیگراداره کشاورزی  به  با اشاره  وی 
و شیالت است« خاطر نشان کرد: خیلی از سمومی 
که در پرورش ماهی برای جلوگیری از آفات ماهی ها 
به کار می روند مشکل زا شده اند. در بخش کشاروزی 
تهیه  مزارع  شناسنامه  باید  داده ایم  پیشنهاد  بارها 
شود و فروش، عرضه و استفاده از سم را ممنوع کنند 
سموم  از  استفاده  برای  مشخصی  استاندارد  یک  یا 
این  نیست.  این گونه  حاضر  حال  در  شود.  تعیین 

سازمان ها این موضوع را باید خیلی جدی بگیرند.
صفریان یادآورشد: به جز استانداردسازی سموم، 
جدی  کشاروزی  بخش  در  باید  بیولوژیکی  مبارزات 
گرفته شود که بدون استفاده از سم آفات را دفع کنیم 

و مشکلی پیش نیاید.
مزمن  مسمومیت های  عالئم  خصوص  در  وی 
عالیم  خیلی  مزمن  مسمومیت های  ک��رد:  عنوان 
را  خود  بیماری مزمن  قالب  در  و  ن��دارد  مشخصی 
انواع  ومهم  شایع  علل   از  یکی  دهند.  می  نشان 

سرطان  سمومی است که در غذا وجود دارد. 
علوم  دان��ش��گ��اه  ب��ه��داش��ت  دان��ش��ک��ده  رئ��ی��س 
در  که  عواملی  از  خیلی  اف���زود:  مشهد  پزشکی 
می شود  استفاده  غذایی  زنجیره های  و  کشاورزی 
می دهند،  سلولی  رشد  تحریک  هستند،  سرطان زا 
رادیکال های آزاد ایجاد می کنند، در عوامل سیستم 
باعث  ایمنی دخالت می کند و به شیوه های مختلف 

ایجاد سرطان می شود.

"عشق مادری" این عبارت معروف و پرمعنا که هیچ 

جایگزینی برایش وجود ندارد شاید به ظاهر بسیار زیبا 
و دلچسب باشد اما گاهی این عشق تبدیل به دردی بی 

انتها می شود و همان مادر را ذره ذره آب می کند.
عبارت  این  مادری،  عشق  فوری،  مشهد  گزارش  به 
معروف و پرمعنا که هیچ جایگزینی برایش وجود ندارد 
شاید به ظاهر بسیار زیبا و دلچسب باشد اما گاهی این 
عشق تبدیل به دردی بی انتها می شود و همان مادر را 
ذره ذره آب می کند. مادری که تحمل ندارد یک خار 
در دست کودکش برود حاال باید شاهد زخم های بدون 

درمان فرزندش و زجر هرروز او باشد.
و  شود  خوب  نیست  ق��رار  وقت  هیچ  که  زخم هایی 
هرروز دردناک تر از قبل آتشی می شود که بر تن کودک 
معصومش می افتد و جسم نحیف وی را پاره پاره می کند 
بچه هایی  پروانه ای  کودکان  ندارد.  هم  درمانی  هیچ  و 
هستند که بخاطر یک اختالل ژنتیکی پوست بدن خود 
را از دست می دهند و زخم های گسترده روی بدنشان با 

هیچ دارویی التیام پیدا نمی کند.
ای بی یا اپیدرموالیزیس بولوزا یک اختالل ژنتیکی 
پوست است که باعث شکنندگی پوست و در برخی موارد 
آسیب به غشای مخاطی و اندام ها می شود. شکنندگی 
پوست به گونه ای است که کوچکترین اصطکاک یا آسیبی 
الیه های پوستی را جدا کرده و ایجاد تاول و زخم های باز 
می کند. کودکان پوست پروانه ای، اصطالحی است که 
برای بیماران با سن پایین به کار می رود. علت این نام 
بال های  همچون  کودکان  پوست  که  است  این  گذاری 

پروانه شکننده می شود.
از هر یک میلیون تولد نوزاد زنده، پنجاه نوزاد مبتال 
به ای بی تشخیص داده می شود. این بیماری در قریب 
به اتفاق موارد در ازدواج های فامیلی دیده می شود. 
در مشهد هم مبتالیان به ای بی کم نیستند از نوزاد تازه 

متولد شده تا بنا به گفته دکتر زینب خزاعی مشاورژنتیک 
آقایی ۲۰ ساله هم گرفتار این بیماری سخت است که 
حتی در لیست بیماری های خاص قرار نگرفته هرچند 
برای  فرقی  بازهم  افتاد  می  اتفاق  این  هم  اگر  حتی 
مبتالیان به آن نداشت چون این بیماری نه دارو دارد و 

نه درمان!
وی با اشاره به اینکه در بسیاری موارد پدر و مادر بیمار 
نیستند گفت: والدین در این موارد سالمند اما دارای 
ژن های معیوب هستند و تنها آن را منتقل می کنند و 
تولد فرزند مبتال به ای بی ضرورتا نیاز به والدین بیمار 

ندارد.
این مشاور ژنتیک درخصوص اینکه چرا ازدواج فامیلی 
بیشتر از ازدواج های عادی خطرناکند بیان داشت: همه 
انسان ها ۱۰درصد ژن معیوب دارند که وقتی دو غریبه با 
ژن های متفاوت باهم ازدواج می کنند احتمال هماهنگ 
شدن ژن های معیوب کم است اما در ازدواج های فامیلی 
که یک جد مشترک دارند ژن های  معیوب مشابه هم 
بیشتر پیدا می شوند به همین علت ازدواج فامیلی خطر 
به دنیا آمدن کودکان مبتال به بیماری ژنتیکی را به میزان 

۲برابر افزایش می دهد.
اشتباهی درخصوص  داد: تصور  ادامه  دکتر خزاعی 
میزان تقصیر هریک از پدرومادر در ابتالی کودک شان به 
ای بی وجود دارد درحالی که هردو دقیقا به یک اندازه نه 

مقصر بلکه ناقل و عامل بیماری اند.
تاول های ویران کننده

دکتر خزاعی درخصوص نحوه آغاز عالئم این بیماری 
توضیح داد و گفت: برخی از نوزادان با عالئم ای بی یعنی 
التهاب و تاول های پوستی به دنیا می آیند اما برخی دیگر 
ابتدا تاول های ریز روی پوست شان ایجاد می شود و بعد 

گسترش پیدا می کند.
بسیار  اتصاالت  دارای  انسان  پوست  داد:  ادامه  وی 

شدن  کشیده  و  ضربه  مقابل  در  آن  از  که  است  قوی 
محافظت می کند اما پوست این کودکان از چنین قابلیتی 
برخوردار نیست و با یک لمس کردن ساده می ریزد به 
همین علت والدین این بچه ها در موارد شدید ابتال به 

بیماری حتی نمی توانند آنها را در آغوش بگیرند.
ای بی هیچ درمانی ندارد!

برای آن  ادامه داد: هیچ دارویی  ژنتیک  این مشاور 
با  زخم ها  کنترل  ممکن،  درمانی  اقدام  تنها  و  نیست 
پانسمان  و ضدعفونی آنهاست که همین کار هم برای 
کودکان دردآور است چرا که با هربار باز شدن پانسمان، 
دوباره بخش هایی از پوست این کودکان کنده می شود و 
این درحالیست که پوست از نظر دارا بودن اعصاب سالم 
است و درد را حس می کند و حتی آنها از نظر ذهنی هم 
سالمند و آنچه برایشان اتفاق افتاده را درک می کنند به 
همین جهت هم درد جسمی را تحمل می کنند و هم 
اتفاق  کودکان  این  برای  درانتها  آنچه  روحی.  تالمات 
می افتد مرگ زودرس آنهاست چرا که عفونت به سرعت 
به خون وارد شده و از آنجا به قلب می رود و کار بیمار را 

تمام می کند.
ژنتیکی  بیماری  تشخیص  برای  ۱۹هفته  فقط 

فرصت وجود دارد!
خزاعی با اشاره به راهکارهای بارداری سالم در مواقع 
احتمال ابتال به این بیماری و هر مشکل ژنتیکی دیگر 

بیماری  به  مشکوک  فرزندی  که  گفت:درخانواده هایی 
ژنتیکی متولد می شود الزم است برای تشخیص و انجام 
بررسی های الزم به بنیاد مراجعه کنند و از فرزندشان 
آزمایش گرفته و نوع جهش و بیماری را تعیین می کنیم و 
حتی اگر آن کودک هم از دست برود با تشخیص هایی که 
انجام داده ایم از تولد کودک معلولی دیگر با انجام مشاوره 

و راه های درمانی جلوگیری می شود.
 وی تصریح کرد: برای والدینی که می خواهند بچه دار 
شوند بهترین زمان آزمایش شش ماه قبل از بارداری 
است درحالی که متاسفانه برخی خانم ها به این نکته 
توجه نمی کنند و تازه از هفته ۲ متوجه بارداری خود 
می شوند و ما نیز در آزمایشگاه برای تشخیص سالمت 
جنین و نوع اختالل های والدین حداقل به ۸هفته زمان 
نوزدهم  تا هفته  تنها  که  این در حالی است  نیاز داریم 
بارداری، پزشکی قانونی مجوز سقط  درمانی می دهد و 
پس از آن به علت حلول روح در جنین امکان سقط حتی 

با وجود تشخیص اختالالت ژنتیکی وجود ندارد.
خزاعی اضافه کرد:در خانواده هایی که بیماری ژنتیک 
در فرزندشان بروز کرده است احتمال ابتال مجدد جنین 
بارداری 25 درصد است که در تمام  بیماری در هر  به 
بارداری های بعدی از جنین نمونه گیری انجام شده و 
در بخش ژنتیک بررسی می شود که در صورت ابتالی 
جنین به بیماری، مجوزسقط درمانی صادر خواهد شد.

مسئول مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش خراسان  
رضوی گفت: دستاوردهای این مدارس، هیچ تفاوتی با 
یکدیگر ندارد. یک مؤسسه خصوصی می تواند مجوزی از 
آموزش و پرورش دریافت کرده و با دریافت شهریه کاماًل با 

همان شیوه و روش مدارس دولتی، عمل کند.
حدود  افزود:  اسالمی نژاد  علی رضا  ایسنا،  گزارش  به 
1000 مدرسه غیردولتی در استان خراسان رضوی داریم. 
در سطح استان 40 اداره آموزش و پرورش وجود دارد. 
مدارس غیردولتی هر ساله رشد داشته و هیچ زمانی نبوده 
است که اقبال مردم نسبت به این مدارس کاهش یابد. در 
بسیاری از این مدارس، ظرفیت های ثبت نام زودتر از فصل 
ثبت نام، تکمیل می شود؛ به ویژه در مدارسی که گرایش 

برای حضور در آن ها بیشتر است. 
مدارس  گذشته  سال  »نسبت به  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  داشته اند«،  درصد   16 حدود  رشدی  غیردولتی 
همچنین پیش بینی ای که برای سال جدید داریم این است 
که هم تعداد دانش آموزان این مدارس و هم تعداد مدارس 

غیردولتی افزایشی باشد. 
پ��رورش  و  آم���وزش  غیردولتی  م���دارس  مسئول 
خراسان رضوی تصریح کرد: در تعریف مدارس غیردولتی 
می توان گفت مدارسی است که یک شخصیت حقیقی یا 
حقوقی سرپرستی آن را بر عهده دارد؛ مانند مدارس امام  
رضا)ع( درواقع بخش خصوصی در قالب حقیقی یا حقوقی 

در این حوزه ورود پیدا می کند. 
غیردولتی،  مدارس  وجود  کرد:  تصریح  اسالمی نژاد 
برای خانواده ها نیز شرایط بهتری را فراهم کرده است. در 
سطح استان خراسان رضوی، در زمینه مدارس غیردولتی 
مدارسی داریم که برجسته و به اصطالح برند هستند و این 

به دلیل نوع خدمات گوناگونی است که ارائه می دهند. 
وی با اشاره به اینکه »دستاوردهای مدارس غیردولتی 
درواقع همانند مدارس دولتی است«، افزود: دستاوردهای 
این مدارس، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. یک مؤسسه 
خصوصی می تواند مجوزی از آموزش و پرورش دریافت 
کرده و کاماًل با همان شیوه و روش مدارس دولتی، عمل 

کند.
مسئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش خراسان 
 رضوی ادامه داد: در توضیح طرح مدارس خرید خدمات 
خدمات  م��دارس،  این  مؤسس  که  گفت  باید  آموزشی 
آموزشی مدرسه غیردولتی خود را در مدارس دولتی ارائه 

می دهد. 
وی با بیان اینکه »طرح مدارس خرید خدمات آموزشی، 
حدود چهار سال است که در کشور درحال انجام است«، 

توضیح داد: این طرح در همه استان ها وجود ندارد. ما 
در خراسان  رضوی فعالیت خود را در زمینه مدارس خرید 
خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی با حدود 15 هزار 
دانش آموز شروع کرده ایم و در حال حاضر، حدود 32 هزار 

دانش آموز تحت پوشش این مدارس هستند. 
ایجاد مدارس غیردولتی برای کاهش هزینه های دولت

اسالمی نژاد توضیح داد: هدف این است که خدمات 
شود.  ارائه  دانش آموزان  به  بهتری  کیفیت  با  آموزشی 
این مدارس هیچ تفاوتی با مدارس دولتی عادی ندارند؛ 
بنابراین هیچ شهریه ای از دانش آموزان گرفته نمی شود. 
در سطح مشهد نیز در هر جایی که مدارس خرید خدمات 
وجود داشته باشد، گرایش ثبت  نام دانش آموزان برای 
سال بعد نیز در آن، بیشتر است. درواقع نتیجه ورورد 
این مدارس، برداشتن باری را از دوش آموزش و پرورش 
است. در بیشتر مدارس خرید خدمات حداقل مدرک 
که  افرادی  درواقع  است؛  کارشناسی ارشد  آموزگاران، 
انگیزه دارند و بهتر خدمات می دهند و کیفیت فعالیت را 
بیشتر می کنند. بودجه این مدارس به وسیله دولت تأمین 
پرداخت  را  هزینه ای  دانش آموز  هر  به ازای  و  می شود 

می کند.
خدمات  خرید  م��دارس  تأسیس  علت  توضیح  با  وی 
و  اساسی  قانون   44 اصل  براساس  کرد:  بیان  آموزشی 

همچنین سند چشم انداز آموزش و پرورش، به صراحت 
اعالم شده است در برخی از مکان ها آموزش و پرورش 
از  بسیاری  در  ما  درواق��ع  دهد.  ارائه  خدمات  نمی تواند 
مکان ها مانند مناطق مرزی نیروی کافی نداریم؛ درنتیجه 
پوشش  را  م��دارس  آموزشی،  خدمات  خرید  قالب  از 
می دهیم که برای دولت، مؤسس و خانواده دانش آموزان 

توجیه منطقی دارد. 
اسالمی نژاد بیان کرد: در خراسان  رضوی خرید خدمات 
این مدارس  انجام می شود. وجود  اداره  آموزشی در 17 
متناسب با شرایط منطقه مورد نظر است. برای نمونه در 
منطقه صالح آباد که از مرکز استان فاصله دارد و سازماندهی 
نیرو در این مناطق دشوار است، از این مدارس استفاده 

می شود.
ادامه تحصیل 30 هزار دانش آموز در مدارس 

غیردولتی
هزار   200 و  میلیون  یک  از  داد:  ادام��ه  اسالمی نژاد 
دانش آموز در سطح استان خراسان  رضوی تنها 30 هزار 
دانش آموز در مدارس خرید خدمات آموزشی هستند. در 
شهر مشهد این مدارس، در ناحیه یک )طبرسی( با 19 
مدرسه، در ناحیه دو با 2 مدرسه و در تبادکان با 27 مدرسه، 

خرید خدمات آموزشی وجود دارد. 
مسئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش خراسان 

یک سری  غیردولتی  م��دارس  برای  کرد:  اظهار   رضوی 
شاخص تعریف شده که حدود 13 شاخص است که شخص 
به هیچ عنوان دخل و تصرفی ندارد و در مؤسسه غیردولتی 
و...  مدرسه  اجاره  مانند  دارد،  که  هزینه هایی  براساس 
شهریه هایی مشخص می شود. شهریه مدارس براساس 
است.  متفاوت  می دهند،  ارائه  که  خدماتی  و  هزینه ها 
برهمین مبنا مؤسسان، هزینه های خود را به وزارتخانه 
مشخص  شهریه  شرایطشان  براساس  و  می فرستند 
می شود. پس از تأیید شهریه ها مدارس وظیفه دارند تا در 
بنری شهریه  مشخص شده را یادداشت کنند و در مدرسه 

خود قرار دهند.
و پرورش  از زمانی که سامانه   های آموزش  افزود:  وی 
شهریه های  وارد  عنوان  هیچ  به  است  شده  راه ان��دازی 
درصدی نشده ایم. تفاوت شهریه های مدارس غیردولتی 
در شهر مشهد چندان چشمگیر نیست. برای نمونه در 
طرقبه میزان حداقل شهریه مدارس غیردولتی 880 هزار 
تومان، در ناحیه یک مشهد، دو میلیون و 900 هزار تومان 
است که در مقطع های گوناگون، افزایش یا کاهش پیدا 
می کند. درواقع حداقل شهریه مدارس غیردولتی از یک 

میلیون تومان شروع می شود.
اسالمی نژاد اظهار کرد: تا سال گذشته، قانون مدونی 
در زمینه مدارس غیردولتی نداشته ایم. در آذرماه سال 
1395، مجلس شورای اسالمی، قانون مدارس غیردولتی 
نگهبان  شورای  تصویب  به  آن  از  پس  و  کرد  تصویب  را 
وزیر  به  روحانی  دکتر  به وسیله  در دی ماه 1395  رسید. 
آموزش و پرورش ابالغ شد. بنابراین قانون مدنی، با عنوان 
قانون مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی تصویب و اجرا شد 
که چارچوب و سیستم کاری آموزش و پرورش را بسیار 

آسان تر کرده است.
به  نیاز  خ��راس��ان  رض��وی  در  داد:  توضیح  وی 
م��دارس  م��زای��ای  توضیح  زمینه  در  ج��ری��ان س��ازی 
قانون  تصویب  تاریخ  بنابراین  داشته ایم؛  غیردولتی 
مدارس غیردولتی در مجلس را ابتدای هفته مدارس 
غیردولتی قرار داده ایم. پیشینه و قدمت این مدارس، 
افزایش  زم��ان،  آن  در  برمی گردد.  جنگ  دوران  به 
جمعیتی داشتیم؛ درنتیجه مدارس سه نوبت و گاهی 
مدارس  به  نیاز  شرایط،  این  با  بوده اند.  چهارنوبت 
غیرانتفاعی احساس و این مدارس ایجاد شد. وجود 
و  آموزش  به  یاری رساندن  برای  غیردولتی  مدارس 
پای  به  پا  مدارس  این  امروز  اما  است،  بوده  پرورش 
مدارس دولتی در حال فعالیت هستند و بار بزرگی از 

آموزش و پرورش را برعهده گرفته اند.

دردهای کودکان مبتال به ای بی را دریابید؛

لطفا بغلم نکنید

خبر خبر

مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  کودکان  گروه  دانشیار 
در  بار  نخستین  برای  آنفلوانزا  واکسن  جشن  برگزاری  از 
ایران در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر در مشهد 
جشن  برگزاری  مسئول  اعلمی  محمدحسن  داد.  خبر 
با شروع سرما  آنفلوانزا  اینکه  به  اشاره  با  آنفلوانزا  واکسن 
زیادی  افراد  و  شده  گیر  همه  و  فراگیر  ایران  شهرهای  در 
به صورت سرپایی و بستری درمان شده اند و مصرف آنتی 
بیوتیک و غیبت دانش آموزان در مدارس و کارمندان در 
از  پیشگیری  گرفتیم  تصمیم  است  شده  بیشتر  کار  محل 

این بیماری را جدی تر بگیریم.
اعلمی با بیان اینکه پرسنل بهداشتی و درمانی جایگاه 
اینکه  دلیل  به  اف��راد  این  کرد:  تصریح  دارن��د،  ای  ویژه 
به  ابتال  مراقب  بیشتر  باید  دارند  رسانی  خدمت  وظیفه 
آنفلوانزا باشند زیرا اگر خود به این بیماری دچار شوند هم 

همکاران و هم بیمارن خود را مبتال می کنند.
مسئول برگزاری جشن واکسن آنفلوانزا خاطرنشان کرد: 
از طرفی پرسنل بهداشتی و درمانی با بیمارانی در ارتباط 
هستند که برای ابتال به آنفلوانزا پرخطر می باشند مانند 
بیمارانی که در بخش آی سی یو و جراحی بستری هستند 
ویروس  برابر  در  بدنشان  ایمنی  سیستم  باید  بنابراین 
آنفلوانزا مقاوم تر باشد. وی با اذعان اینکه واکسن آنفلوانزا 
مؤثرترین راه پیشگیری از آنفلوانزا می باشد، اظهار کرد: 
در این راستا تصمیم گرفتیم برای اولین بار جشن واکسن 
تخصصی  فوق  بیمارستان  پرسنل  حضور  با  را  آنفلوانزا 

کودکان اکبر در این بیمارستان برگزار نماییم.
مدیران  همت  به  جشن  ای��ن  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر و با همکاری مرکز 
مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان برگزار خواهد 
شد که در این جشن شاد  و مفید در ابتدا یک سخنرانی در 

رابطه با بیماری آنفلوانزا انجام می شود.
اعلمی با بیان اینکه این جشن روز یکشنبه ۲۴ دی ماه 
پرسنل  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  برگزار  صبح   ۸ ساعت 
بهداشت و درمان اعم از پزشکان، پرستاران و کادر کمکی 
با هم متعهد  اکبر در کنار هم طی یک جشن  بیمارستان 
در  را  خودشان  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  با  که  شوند  می 
مقابل بیماری آنفلوانزا مصون کنند و خطر ابتالی آنفلوانزا 

در بیمارانشان را به حداقل برسانند.

اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  سبزوار  م��ردم  نماینده 
وزارت  در  بین المللی  و  برون مرزی  معاونت  ایجاد  گفت: 

آموزش وپرورش یکی از نیازهای جدی کشور است.
روز  مقصودی  حسین  ف��ارس،  خبرگزاری  گ��زارش  به 
عمرانی  پروژه   12 احداث  کلنگ زنی  مراسم  در  گذشته 
مدارس بنیاد برکت که با حضور جمعی از مسئوالن برگزار 
اسالمی  انقالب  پیروی  از  دولت ها  خدمات  افزود:  شد، 
خوشاب،  شهرستان های  ول��ی  ب��وده  بی نظیر  تاکنون 
بی عدالتی  مورد  مسئوالن  سوی  از  ششتمد  و  داورزن 
قرارگرفته اند. با ورود بنیاد برکت و بنیاد علوی زمینه های 
توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم غرب خراسان 

رضوی فراهم  شده است.
اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  سبزوار  م��ردم  نماینده 
هزینه های  پرداخت  حذف  لزوم  به  اش��اره  با  همچنین 
از مدارس، بیان کرد: طی سال تحصیلی  آب، برق و گاز 
مشکل  دچ��ار  ان��رژی  هزینه های  پرداخت  در  م��دارس 
آینده  سال  بودجه  در  موضوع  این  تصویب  با  که  شده اند 

کشور کمکی به مدارس کشور می شود.
و  برون مرزی  معاونت  ایجاد  کرد:  تصریح  مقصودی 
نیازهای  از  یکی  آموزش وپرورش  وزارت  در  بین المللی 
خیرین  از  زی��ادی  تعداد  ام��روزه  و  اس��ت  کشور  ج��دی 
دارند،  سکونت  کشور  از  خارج  در  ایرانی  نیک اندیش 
شناسایی  زمینه های  معاونت  این  راه اندازی  با  بنابراین 

خیرین مدرسه ساز فراهم می شود.
سفر  با  هم زمان  پروژه   12 زنی  کلنگ  به  اشاره  با  وی 
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
 6 سوزنده،  روستای  کالسه  سه  م��دارس  گفت:  کشور، 
بلقان آباد،  روستای  کالسه   6 مشکان،  روستای  کالسه 
هنرستان 9 کالسه خوشاب،6 کالسه کهنه آب، سه کالسه 
کالسه   6 تندک،  روستای  کالسه  هفت  آوش،  چشمه 
مدرسه  و  پروند  روستای  کالسه  سه  شامکان،  روستای 
کلنگ  همچنین  شده است،  احداث  شهر  توحید  اوتیسم 

سالن چند منظوره ششتمد امروزه زده شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی یادآور 
میلیون   350 با  کالسه  سه  مدرسه  هر  احداث  برای  شد: 
تومان  میلیون   650 کالسه   6 مدرسه  هر  اعتبار،  تومان 

اعتبار از سوی بنیادبرکت تامین شده است.

خودکشی هولناک یک مرد بعد از قتل همسر
بررسی های مقدماتی در صحنه مرگ مشکوک یک 
زوج جوان بیانگر آن بود که مرد 33 ساله ای پس از 

کشتن همسرش، خودکشی کرده است.
اولیه  دقایق  در  وحشتناک  حادثه  این  ماجرای 
بامداد پنج شنبه گذشته هنگامی لو رفت که یکی از 
ساکنان مجتمع 4 واحدی در شهرک رضویه مشهد 
از  یکی  در  قبل  هفته  دو  حدود  از  که  مستاجری  به 
واحدهای این ساختمان سکونت داشت اعتراض کرد 
که وضعیت لوله کشی ساختمان را بررسی کند چرا که 

سقف منزل آن ها به شدت دچار رطوبت شده است.
مستاجر جوان نیز قول داد که به زودی مشکل را رفع 
می کند تا این که چند شب بعد وقتی همسایه از یک 
مجلس مهمانی به منزل بازگشت، متوجه شد آب از 

سقف ساختمان سرازیر شده است.
او با نگرانی به طبقه باال رفت اما هرچه زنگ واحد 
نکرد.  باز  را  در  کسی  درآورد  صدا  به  را  آپارتمانی 
منزلش  سقف  های  گچ  ریزش  از  که  مذکور  همسایه 

نگران بود و صدای آب نیز از واحد آپارتمانی همسایه 
با آتش نشانی  به گوش می رسید هراسان  وارد  تازه 

تماس گرفت.
ناچار حفاظ  به  نیروهای آتش نشانی  بعد  دقایقی 
واحد آپارتمانی مرد 33 ساله را گشودند و وارد خانه 
شدند اما صحنه ای وحشتناک مقابل آنها قرار گرفت. 
پذیرایی  در  شده  پهن  رختخواب  داخل  زنی  جسد 
افتاده بود و پیکر بی جان مردی نیز درون آشپزخانه 

قرار داشت.
صحنه  این  دیدن  با  مشهد  نشانی  آتش  ماموران 
وحشتناک، بالفاصله ماجرا را به نیروهای انتظامی و 
بازپرس ویژه قتل عمد اطالع دادند. این گونه بود که 
بازپرس »کاظم میرزایی« در همان دقایق اولیه بامداد 
عازم شهرک رضویه شد و بدین ترتیب تحقیقات درباره 
چگونگی مرگ زوج جوان در یک واحد آپارتمانی ادامه 

یافت.
سرویس  حتی  و  ها  اتاق  سراسر  در  زی��ادی  خون 
از  ناشی  کبودی  آثار  خورد.  می  چشم  به  بهداشتی 

انسداد راه تنفسی روی صورت و گردن زن 26 ساله 
بر  با فشار  از آن داشت که وی  بود و حکایت  نمایان 

عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده است.
ادامه بررسی ها همچنین نشان می داد که مرد 33 
ساله پس از قفل کردن در منزل از داخل با تیغ رگ های 
دست و گردنش را زده است و سپس داخل آشپزخانه 
روی سینک دست شویی افتاده و به دلیل شدت خون 

ریزی جان خود را از دست داده است.
از  ج��وان،  زوج  این  همسایگان  که  بود  حالی  در 
اختالفات شدید خانوادگی بین آن ها سخن می گفتند. 
 211 شعبه  بازپرس  به  ها  آن  همسایگان  از  یکی 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: این زوج مدام 
با یکدیگر مشاجره می کردند و صدایشان در بیرون از 
خانه نیز شنیده می شد. آن ها در شب وقوع حادثه 
هم با یکدیگر جر و بحث می کردند که به طور ناگهانی 
اجساد  انتقال  با  شد.  خاموش  جوان  زن  فریادهای 
قربانیان این حادثه تلخ به پزشکی قانونی، تحقیقات 
بیشتر درباره چگونگی وقوع این حادثه از سوی قاضی 

میرزایی همچنان ادامه دارد.

بخش  در  رانندگی  سانحه  در  جوان  زوج  مرگ 
رضویه مشهد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از مرگ زوج 
جوان در یک سانحه رانندگی در بخش رضویه مشهد 

خبر داد.
آتشپاد حسن جعفری در خصوص این حادثه افزود: 
این آتش سوزی دقایقی قبل در بخش رضویه مشهد 
در تقاطع میامی رخ داده است. در این حادثه در پی 
برخورد خودروی وانت با گاردریل بتنی حاشیه جاده، 
خودرو دچار آتش سوزی شد و دو سرنشین این خودرو 

که زن و شوهر بودند در داخل خودرو جان باختند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به 
انتقال جسد این دو نفر به بیرون و مهار حریق، خاطر 
نشان کرد: جسدها به عوامل نیروی انتظامی تحویل 

داده شد و عملیات با ایمن سازی محل پایان یافت.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد مطرح کرد؛

سموم غذایی یکی از علل شایع 
سرطان ها

24 دی ماه  برای نخستین بار برگزار می شود؛

جشن واکسن آنفلوانزا در 
بیمارستان کودکان اکبر 

نماینده مردم سبزوار در مجلس:

ایجاد معاونت برون مرزی در 
آموزش وپرورش از نیازهای 

جدی است

مسئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش خراسان  رضوی مطرح کرد؛

کیفیت دولتی به نرخ غیردولتی
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

کوتاه از ورزش استان

راهیابی جودوکار خراسانی به اردوی 
تیم ملی نابینایان

و  نابینایان  جودوی  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
اردوی  به  نفر  هفت  راهیابی  و  انتخاب  با  بینایان  کم 
تیم ملی پایان یافت. این رقابت در مجموعه ورزشی 
رقابت  پایان  در  و  شد  برگزار  تهران  هرندی  شهید 
نفر  هفت  این  میان  از  یافتند.  راه  اردو  به  نفر  هفت 
رضا غالمی در وزن منهای 66 کیلوگرم تنها نماینده 
محمدرضا  بود.  خواهد  ملی  تیم  اردوی  در  خراسان 
حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی جودوی نابینایان 
و کم بینایان، گفت: ملی پوشان روز جمعه نخستین 
های  ب��ازی  در  موفق  حضور  جهت  را  خود  تمرین 
در  شرکت  جهت  الزم  امتیاز  کسب  و  آسیایی  پارا 
کادر  نظر  تحت  توکیو   2020 پارالمپیک  بازی های 

فنی انجام دادند. 

ورزش بانوان شهرستان های استان 
زیر ذره بین 

معاون ورزش بانوان استان اعالم کرد: در راستای 
مصوبه  طرح  اج��رای  بر  نظارت  و  سازمانی  اه��داف 
زنان  قامتی  ساختار  سنجش  عنوان  تحت  وزارت، 
شهرستان های  از  ورزش،  با  آن  اصالح  و  روستایی 
استان بازدید خواهیم داشت. فهیمه سروری افزود: 
استان  شهرستان  های  گستردگی  و  وسعت  جهت  به 
از  روزشنبه  که  گرفته  صورت  منطقه ای  تقسیم بندی 
بازدید  طرح  مجری  روستاهای  و  قوچان  شهرستان 
شهرستان  به  شنبه  روزپنج  ادام��ه  در  و  داشتیم 

تربت حیدریه سفرخواهیم کرد.
تالش  کرد:  اظهار  درادام��ه  بانوان  ورزش  معاون 
بهینه  و  توسعه  بر  بازدیدها  این  در  کرد  خواهیم 
سازی امور اجرایی مرتبط بر مسئولیت نواب روسای 
صحیح  اج��رای  شهرستان ها،  ورزش��ی  هیئت        های 
تقویم  براساس  مسابقات  و  آموزشی  برنامه های 
استراتژی های  و  اه��داف  تعیین  سالیانه،  ورزش��ی 
تا  بلندمدت  در  شهرستان ها  ب��ان��وان  ورزش 
توسعه  جهت  ریزی های  برنامه  مدت،  ۲4۲۲وکوتاه 
ورزش همگانی بانوان، و نحوه ارتباط مسئول ورزش 
ذیربط  وارگان های  سازمان    ها  با  شهرستان ها  بانوان 
مسائل  بررسی  ورزش،  توسعه  برای  شهرستان ها 
بانوان  ورزش  روی  پیش  چالش های  و  مشکالت  و 
برنامه ریزی  بررسی  آن  هیئت های  و  شهرستان ها 
ویژه شهرستان ها به مناسبت دهه فجر و هفته زن و 
بانوان  نحوه عملکرد ورزش  از  کلی  ارزیابی  درنهایت 
راهکارهای  ارائه  و  نظر  تبادل  و  بحث  و  شهرستان 
آن  وتوسعه  بانوان  ورزش  پیشبرد  جهت  مناسب 

داشته باشیم.

نایب قهرمانی خراسان رضوی 
در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور در 
بخش آقایان که با شرکت ورزشکارانی از استان های 
شد  برگزار  انقالب  آفتاب  ورزشگاه  در  کشور  سراسر 
قهرمانی خراسان  نایب  و  الف  تهران  تیم  قهرمانی  با 
شرقی،  آذربایجان  تیم های  رسید.  پایان  به  رضوی 
کرمانشاه، خوزستان، مازندران، فارس و لرستان نیز 

به ترتیب عنوان های سوم تا هشتم را کسب کردند.

پدیده دیگر پدیده نیست
با گذشت 4 هفته از شروع  شاگردان رضا مهاجری 
نیم فصل دوم هیچ نشانی از تیم مدعی نیم فصل اول 
از  اول  نیم فصل  بازیکنان پدیده که در  ندارند.  خود 
بودند، در  کرده  امتیاز کسب   5 ابتدایی خود  بازی   4
دو  رتبه ای  حاال  تا  داشتند  پسرفت  دوم  فصل  نیم 
شاگردان  باشند.  داشته  بندی  رده  جدول  در  رقمی 
به عنوان مدعی کسب  را  اول  نیم فصل  که  مهاجری 
سهمیه به پایان رساندند، در شروع نیم فصل دوم بعد 
نگشتند  باز  فرم خوب خود  به  امتیاز دیگر   6 از کسر 
و حاال تبدیل به تیمی معمولی در میانه های جدول 
در  دوم  فصل  نیم  بنده  رده  جدول  در  پدیده  شدند. 
خوب  نتایج  اگر  و  گرفته  جای  جدول  سیزدهم  رتبه 
این تیم در نیم فصل اول نبود معلوم نبود این تیم در 
امسال  این روند پدیده  ادامه  با  باشد.  چه جایگاهی 
نیز نمی تواند به رویای لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا 

کند و باید به رتبه ای در میانه جدول اکتفا کند.

مسابقات کراسفیت خراسان نفرات برتر 
خود را شناخت

استان  قهرماني  کراسفیت  مسابقات  دوره  اولین 
خراسان با حضور ورزشکاران بیش از 17 باشگاه سطح 
امیررضا  با حضور  یکان2  ورزشي  در مجموعه  استان 
استان،  همگاني  ورزش ه��اي  هیئت  رئیس  آذری��ان 
تربیت  بسیج  چوخه  کشتی  مسئول  گلستانی  مجید 
بدنی سپاه امام رضا )ع(، وحید اسحاقی رئیس هیئت 
رزمی استان و بازرس فدراسیون رزمی کشور و جمعی 
از ورزشکاران برگزار شد. اسامي  نفرات برتر در قالب 
تیم 8 نفره جهت اعزام به مسابقات کشوری کراس فیت 
دهه فجر توسط هیئت داوران به شرح زیر اعالم شد: 
رتبه اول علي جمیلي- رتبه دوم امیر فضلي- رتبه سوم 
رتبه  دلیر-  ناصر  چهارم  رتبه  خاکشور-  رضا  محمد 
پنجم مسعود شادمهر-رتبه ششم محمد درویش- رتبه 
هفتم محسن حسیني- رتبه هشتم ایمان سبحاني. در 
انتهای مراسم از نفرات برتر با اهداي حکم قهرماني، 

مدال و کاپ یادواره تقدیر شد. 

لیگ برتر انگلیس

اولدترافورد مقصد بعدی سانچس

جذب  یکقدمی  تا  امسال  تابستان  در  سیتیزن ها 
ساله   29 و  شیلیایی  گلزن  سانچس،  الکسیس 
زمستان  به  انتقال  این  اما  رفتند،  پیش  آرسنال 
حاکی  اخبار  اخیر  روزهای  در  اگرچه  و  شد  موکول 
از قطعی شدن این پروسه بود، اما در ساعات اخیر 
توافق سانچس و منچستر  شایعات زیادی در مورد 
شیلیایی  گلزن  این  مسیر  شدن  عوض  و  یونایتد 

شنیده شده است.
نشریات زیادی در جزیره از جمله گاردین، مترو و 
پرداخت  به  حاضر  سیتی  که  کرده اند  ادعا  دیلی میل 
و  نیست  آرسنال  نظر  مورد  پوندی  میلیون  مبلغ 35 
نهایتا حاضر است 20 میلیون پوند برای بازیکنی که 
تنها 6 ماه دیگر با توپچی ها قرارداد دارد بپردازد، اما 
در این میان مذاکرات منچستریونایتد با آرسنال برای 
جذب این مهاجم به خوبی پیش رفته و ممکن است به 

زودی انتقال سانچس به اولدترافورد نهایی شود.

کونته: به چلسی متعهدم

در  حضورش  اول  فصل  در  قهرمانی  وج��ود  با 
و  نتایج  خاطر  به  اخیر  ماه  چند  در  کونته  چلسی، 
از  جدایی  به  مدیران،  با  درگیری هایش  همچنین 
باشگاه نزدیک بود. او احتمال حضور مکس آلگری 
تایید کرد، ولی همچنین  به جای خود  را  انریکه  یا 

تاکید کرد که کامال به باشگاه متعهد است.
متعهدم.  چلسی  به  صد  در  صد  »من  گفت:  او 
کامال به باشگاه تعلق خاطر دارم و از کاری که انجام 
از کاری که در حال  می دهم خیلی خوشحالم. ولی 
امکان  هستم.  راضی  بیشتر  می دهم،  انجام  حاضر 

ندارد روزی فرا برسد که از تیم کنار بکشم.«

گواردیوال: جو آنفیلد شگفت انگیز است

در   0-1 سیتی،  در  حضورش  اول  فصل  در  پپ 
آستانه دومین  بود، حاال در  آنفیلد شکست خورده 
با  تقابل  از  که  تاکید کرد  این ورزشگاه  حضورش در 
لیورپول در این ورزشگاه بسیار هیجان زده است. او 
گفت: »همه ما می دانیم که حضور در آنفیلد خیلی 
نمایش  بتوانیم  که  امیدواریم  ولی  است،  پیچیده 
هستم  اینجا  همین  برای  من  باشیم.  داشته  خوبی 
و می خواهم نشان بدهم که تیم ما چه توانایی هایی 

دارد.«

ونگر تا 2019 کنار توپچي ها
برعهده  را  از سال 1996 هدایت آرسنال  که  ونگر 
کسب  درخشانی  نتایج  اخیر  سال های  در  دارد، 
وي  است.  هواداران  انتقاد  مورد  شدت  به  و  نکرده 
تاکید کرد تا آخر قراردادش در این تیم مي ماند. او 
گفت: »آیا من تا به حال کنار کشیده ام؟ هی چگاه. 
هستم.  متعهد  همیشه  من  کنم.  تغییر  باید  چرا 
در  و  دارم  حضور  باشگاه  این  در  که  است  سال   21
نظر  در  را  باشگاه  نفع  ام،  گرفته  که  تصمیمی  هر 
می گیرم. اگر یک سال یا ده سال بمانم، هیچ فرقی 
نمی کند. اگر من سرمربی باشم یا کس دیگری، تنها 
این  می کنم.  فکر  بوده  باشگاه  نفع  به  که  آنچه  به 

موضوع با مسائل شخصی من ارتباطی ندارد.«

هازارد برای پیشرفت باید چلسی را 
ترک کند

با  از  یکی  ع��ن��وان  ب��ه  ه��م��واره  بلژیکی  هافبک 
استعدادترین بازیکنان جهان شناخته می شود. ولی 
نزدیک  رونالدو  و  مسی  سطح  به  نتوانسته  هیچ گاه 
شود. شایعات حاکی از تمایل رئال مادرید به جذب 
برای  که  کرد  توصیه  او  به  پوئل  کلود  حاال  و  اوست 

رسیدن به عناوین بزرگ باید چلسی را ترک کند.
نظرم  »به  گفت:  لسترسیتی  فرانسوی  سرمربی 
ولی  دهد.  ادامه  رشدش  روند  به  می تواند  هازارد 
یا  بود  خواهد  او  نفع  به  ماندن  چلسی  در  نمی دانم 
نه. یعنی این برای او به مشکل تبدیل می شود یا نه. 
او تمام کیفیت های الزم را برای حضور در تیم های 
بازی،  را دارد که در  توانایی  این  او  اروپا دارد.  برتر 
به  بنابراین  بزند،  رقم  تیمش  نفع  به  را  کار  تنه  یک 

نظرم جزء بهترین های اروپاست.«

ماتا: می خواهم قهرمان لیگ برتر شوم
خوان ماتا در یونایتد به چهره ای محبوب تبدیل 
شده و پس از جدایی رونی، او با 39 گل زده، بهترین 
حال  می شود.  محسوب  یونایتد  حاضر  حال  گلزن 
برتر  لیگ  قهرمانی  جام  می خواهد  که  کرد  تاکید  او 
لیگ  در  که  »می دانیم  گفت:  او  ببرد.  سر  باالی  را 
برتر فاصله امتیازات خیلی زیاد شده، ولی تا پایان 
زیرا  ببرم،  را  برتر  لیگ  می خواهم  من  می جنگیم. 

همیشه از کسب این عنوان ناکام بوده ام.«

شروع همه چیز از پشت دروازه
حاشیه هایی که مشهدی ها را بیشتر از شکست آزار داد

و  پرسپولیس  ت��ی��م ه��ای  دی���دار  گذشته  روز 
مشکی پوشان در مشهد در حالی به پایان رسید که 
که  حاشیه هایی  گذاشت.  جا  به  را  فراوانی  حواشی 
بازداشت موقت مسعود حکم  از مهم ترین آنها  یکی 

آبادی مدیررسانه ای باشگاه مشکی پوشان بود.
که  در حالی  و  بازی  اواسط  ورزش سه؛  از  نقل  به 
بود  شدن  سپری  حال  در  تساوی  با  تیم  دو  دیدار 
دروازه  پشت  مشکی پوشان  مدیررسانه ای  حضور 
این تیم با واکنش یکی از نیروهای امنیتی حاضر در 
ورزشگاه روبرو شد. پس از این اتفاق بحث و جدلی 
باعث دستبند  نهایت  تا در  این دو شکل گرفت  بین 
دستگیری  و  مشکی پوشان  مدیررسانه ای  به  زدن 

چند دقیقه ای او شد.
با مسعود حکم  این حادثه  و کیف  کم  با  رابطه  در 
ابتدایی  دقایق  از  گفت:  او  و  کردیم  صحبت  آبادی 
نیمکت  سمت  به  بار  چندین  افشار  عین  مسابقه، 
اشاره کرد که از ناحیه پا دچار ناراحتی است تا اینکه 
در  می خواست  عنایتی  و  شد  انجام  تیم  تعویض  دو 
دقایق پایانی سومین تعویضش را هم انجام بدهد. با 
توجه به جو ورزشگاه و سر و صدای زیاد تماشاگران، 
عنایتی  و  نمی رسید  نیمکت  به  افشار  عین  صدای 
انجام  را  آیا سومین تعویض خود  ببیند  می خواست 
بیرون بکشد.  از زمین مسابقه  را  یا عین افشار  دهد 
حسن  محمد  و  اکبرپور  سیاوش  اینکه  دلیل  به 
بر  حضورشان  کارت  عنایتی  دستیاران  رج��ب زاده 
روی نیمکت نبود و دیگر دستیاران در حال هدایت 
و تماشای بازی بودند، از من خواسته شد تا موضوع 

را از عین افشار جویا شوم.
او گفت  ادامه داد: به سمت عین افشار رفتم و  او 
بازگشت به سمت نیمکت،  اما در راه  مشکلی ندارد 
آقایی با لباس ورزشی و بیسیم به دست جلوی من را 
گرفت و خواست تا ببیند من در آن نقطه میدان چه 
می کردم؟ من داستان را برای او تعریف کردم و کارت 
رسمی خود را که روی آن به صورت مدیررسانه ای-

متقابال  و  دادم  نشان  را  است  شده  ثبت  کادرفنی 
بسیار  لحن  او  متاسفانه  که  پرسیدم  را  او  مسئولیت 

زشتی را به کار برد. پس از آن ایشان را کنار زدم و 
به سمت نیمکت روانه شدم اما ایشان مانع شدند و 
از طریق ماموران امنیتی با برخوردی زشت من را به 
درون تونل بردند و بدون هیچ دلیل منطقی دستبند 

زدند.
این  در  خوشبختانه  داد:  ادام��ه  حکم آبادی 
و  رسیدند  راه  از  برادران  و  فتاحی  آقای  شلوغی ها 
نشدند  راضی  ماموران  اما  کردند  پادرمیانی هایی 
به  تا  فرستادند  پلیس  ماشین  سمت  به  را  من  و 
بازداشتگاه منتقل کنند. اما این مسئله با پادرمیانی 
رئیس حراست اداره ورزش و جوانان استان منتفی 
شد و من را به اتاق حراست استادیوم منتقل کردند. 
کنفرانس  در  من  حضور  اج��ازه  تا  خواستم  آنها  از 
خبری را بدهند. چون همه دیده بودند من دستگیر 
بودم. گفتم عدم حضور من در نشست خبری  شده 

تبعات خواهد داشت.
او در خصوص این موضوع که چرا یک فرد با لباس 
که  زمین  فرمانده  با  گفت:  شده  درگیر  او  با  ورزشی 

صحبت کردم همین مسئله را گفتم. چطور می شود 
ما باید کارت به گردنمان باشد، کاور بپوشیم و هزار 
لباس  با  نفر  یک  اما  باشیم  داشته  نشانه  و  عالمت 
ورزشی می تواند از راه برسد و فحاشی کند؟ طبیعتا 
بدانیم طرف  که  ما هم محفوظ است  برای  این حق 
که  کسی  بفهمم  باید  کجا  از  من  کیست؟  ما  حساب 
است  کن  جمع  توپ  گرفته  را  من  جلوی  زمین  کنار 

یا تدارکات یا مامور نیروی انتظامی؟ 
حکم آبادی با انتقاد از این شرایط گفت: متاسفانه 
در  کافی  تخصص  نبود  از  گرفته  نشأت  مسئله  این 
به  توجه  با  وگرنه  است،  امنیت  برقراری  مسئوالن 
نظر  از  من،  کارت  دی  آی  روی  بر  شده  ثبت  سمت 
قانون تفاوتی میان من و رضا عنایتی و مربی و مدیر 
تیم نیست. همه عضو کادر فنی هستیم. اگر پلیس 
به  نیمکت  روی  از  و  کند  دستگیر  را  من  می تواند 
می تواند  هم  عنایتی  با  پس  ببرد  بازداشتگاه  سمت 
این کار را بکند! کسی که با من صحبت می کرد آنقدر 
کاور  نیمکت  روی  من  داشت  توقع  که  بود  بی اطالع 

بپوشم، یک ساعت طول کشید تا توضیح دادم کسی 
که باید کاور بپوشد عکاس و خبرنگار است، نه کادر 

فنی.
وی اضافه کرد: به آن آقا هم توضیح دادم که فقط 
داور  هم  آن  کند  صحبت  من  با  می تواند  نفر  یک 
دوستان  متاسفانه  اما  است،  چهارم  داور  یا  مسابقه 
برای  که  ماموری  همان  از  که  چرا  هستند  بی اطالع 
بازداشت یک دزد یا یک قاتل استفاده می شود بدون 
نظم  برقراری  برای  هم  استادیوم  در  توجیهی  هیچ 
اتفاقاتی  چنین  علت  همین  به  که  می شود  استفاده 

رخ می دهد.
ما  همه  اف��زود:  مشکی پوشان  رس��ان��ه ای  مدیر 
اشتباه داریم، قطعا رفتن من به پشت دروازه اشتباه 
شما  اما  نبود،  دیگری  چاره  لحظه  آن  در  اما  بوده، 
ببینید نزدیک به پنج جلسه هماهنگی پیش از دیدار 
پرسپولیس برگزار کردیم اما بازهم 30دقیقه مانده به 
تماشاگران  نظم،  برقراری  مسئوالن  ضعف  با  بازی 
پرسپولیس در جایگاه مشکی پوشانی ها حاضر شدند 

و تشنج به وجود آمد.
حکم آبادی گفت: در پایان مسابقه دوستان نیروی 
با  سلفی  یادگاری  عکس  گرفتن  حال  در  انتظامی 
هیئت  رئیس  که  بودند  پیروانی  افشین  و  برانکو 
فوتبال به آن ها تذکر داد. این در حالی است که شب 
دو  مسئوالن  حضور  با  که  هماهنگی  جلسه  در  قبل 
هیچ  که  کرد  تاکید  مسئوالن  از  یکی  شد  انجام  تیم 
گرفتن  حق  هستند  زمین  کنار  که  اف��رادی  از  کس 

عکس سلفی ندارند. 
راحتی  همین  به  خودشان  همکاران  وقت  آن 
می کنند  عمل  شده  گرفته  تصمیم  که  چیزی  خالف 

و کسی نباید اعتراضی کند.
وی در پایان گفت: در تمام ایران مسئولیت کنترل 
تماشاگران، با ماموران نیروی انتظامی است اما فقط 
در مشهد چنین اتفاقاتی می افتد. من امیدوارم که با 
برگزاری جلسه بین مسئوالن ماموران یگان و نیروی 
انتظامی بیشتر توجیه شوند تا این مشکالت برطرف 

شود.
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جانشین رئیس کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله 
گفت:  رض��وی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
توس  مشهد،  جنوب  گسل های  تدقیق  و  مطالعه 
و  داشته  پیشرفت  درصد   ۶۰ میزان  به  رود  کشف  و 
تصحیح  و  برداشت  کامل  بطور  بست  سنگ  گسل 
شده است. محمدحسن اکبرزاده ابراهیمی جانشین 
رئیس کارگروه مخاطرات زلزله درباره اهداف و وظایف 
کارگروه مخاطرات زلزله اظهار کرد: به استناد بند ۱۱ 
سازمان  تشکیل  قانون  اجرایی  آئین نامه   ۱۵ ماده 
زلزله،  مخاطرات  کارگروه  کشور،  بحران  مدیریت 
لغزش الیه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی 
که  شد  تشکیل  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئولیت  با 
زیرساخت ها،  و  ساختمان ها  ایمنی  سطح  ارتقاء 
بهبود انعطاف پذیری فضاهای شهری و روستایی در 
مطابقت با آثار زلزله و زمین لغزش از جمله اهداف و 

وظایف این کارگروه است.
و  چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  داد:  ادامه  وی 
کشور  توسعه  برنامه های  و  باالدستی  اسناد  کلیه 
تدوین   ،4 کارگروه  مسئولیت های  چارچوب  در 
آئین نامه ها،  تهیه  ب��رای  حمایتی  برنامه های 
مرتبط  دستورالعمل های  و  استانداردها  معیارها، 
کارهای  و  ارائه ساز  و  زلزله، زمین لغزش  با خطرات 
مناسب برای بکارگیری اجباری آن ها از دیگر اهداف 

و وظایف این کارگروه است.
و  کارگروه  این  جلسات  تشکیل  درب��اره  اکبرزاده 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  جلسات  این  نتایج 

۳ جلسه کمیته فرعی مخاطرات  4 جلسه کارگروه و 
گسل های  مطالعات  تدقیق  جهت  جلسه   4 و  زلزله 
آن  نتایج  مهمترین  از  که  است  شده  برگزار  مشهد 
به طرح مطالعاتی تدقیق گسل های مشهد  می توان 
و  ساخت  ضوابط  تعیین  در  که  آن  حرائم  تعیین  و 
ساز ایمن در کالنشهر مشهد بسیار تأثیرگذار خواهد 
عملیاتی  چک لیست  تدوین  و  تهیه  همچنین  و  بود 

مرحله مقابله با حادثه زلزله اشاره کرد.
جانشین رئیس کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ به 
این سؤال که طرح مطالعاتی تدقیق گسل های مشهد 
بر چه اساسی شکل گرفته و در چه مرحله ای است؛ 
شمال  گسل  مطالعات  تصویب  از  پس  کرد:  اظهار 
تهران و تعیین ضوابط شهرسازی، ساخت و ساز در 
حریم گسل در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 
و  شهرسازی  شورایعالی  موضوع،  اهمیت  جهت  به 
تعیین  و  شناسایی  مطالعات  انجام  ایران،  معماری 
با  تا  تصویب  را  کشور  کالنشهر   5 گسل های  حرایم 

تعیین ضوابط شهرسازی شرایط ساخت و ساز ایمن 
همین  به  شود،  اعمال  مربوطه  گسل های  حرایم  در 
منظور برای کالنشهر مشهد کمیته علمی و راهبردی 
هیئت علمی  اعضای  از  برخی  حضور  با  گسل  تدقیق 
دانشگاه فردوسی و اداره کل زمین شناسی و اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان رضوی و مرکز تحقیقات راه، 
تعیین  شهرسازی  و  راه  وزارت  شهرسازی  و  مسکن 
میدانی  و  مطالعاتی  مراحل  شامل  پروژه  اول  فاز  و 
برداشت های  و  گسل ها  عبور  محل  تدقیق  هدف  با 
میدانی شامل ۳۱ نفر روز کار کارشناسی آغاز شده و 
در این مرحله هر یک از گسل ها در چندین نقطه از 
دقت  با  آن ها  نسبی  محل  و  برداشت  ساختاری  نظر 

تقریبی تدقیق گردیده است.
وی ادامه داد: پیشرفت مطالعه و تدقیق گسل های 
۶۰ درصد  از  جنوب مشهد، توس و کشف رود بیش 
کامل  بطور  بست  سنگ  گسل  و  داشته  پیشرفت 

برداشت و تصحیح شده است.
اکبرزاده ابراهیمی تصریح کرد: پس از خاتمه این 
مرحله حریم اولیه گسل ها مشخص خواهد شد که در 
تعیین ضوابط شهرسازی در حرائم گسل ها و ساخت 
و ساز در کالنشهر مشهد بسیار تأثیرگذار خواهد بود 
و در نهایت با تصویب مطالعات مذکور در شورایعالی 
سند  یک  عنوان  به  ای��ران،  معماری  و  شهرسازی 
تفصیلی،  و  در طرح های جامع  باالدستی  راهبردی 
منجر به ایمن سازی نسبی ساخت و سازهای شهری 
و ایجاد یک فضای امن برای شهروندان خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی و مشارکت های شورای 
اسالمی شهر مشهد مطرح کرد؛

مشارکت حداقلی شهروندان، 
علت کندی پیشرفت پروژه ها

شورای  مشارکت های  و  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: مشارکت حداقلی 
شهروندان در اجرای طرح ها، علت کندی پیشرفت 

پروژه ها است.
کمیته  اعضای  صمیمی  نشست  در  ن��وروزی  احمد 
شهروندان،  حضور  با  که  ش��ورا   4 شماره  نظارتی 
ساکنان و کسبه محله عیدگاه در مسجد معتمد برگزار 
شد، اظهار کرد: عدم تمرکزگرایی در اجرای پروژه ها 
سرمایه گذاران  و  شهروندان  حداقلی  مشارکت  نیز  و 
بخش خصوصی در اجرای طرح ها، علت اصلی کندی 
پیشرفت پروژه ها است. اما امروزه بسیاری از طرح ها و 
پروژه های موفق شهری دنیا نتیجه مشارکت حداکثری 

بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.
رییس کمیته نظارتی منطقه ثامن در ادامه گفت: توان 
و ظرفیت باالی مشارکت مردم در برهه های مختلف 
با  ت��وان  این  اگر  و  شده  ثابت  انقالب  نظیر  تاریخی 
مدیریت شهری توام شود، نیروی محرکه طرح خواهد 
مجموعه  منظور  همین  به  کرد:  بیان  ن��وروزی  بود. 
پذیرای  دوره  این  در  مقدس  مشهد  شهری  مدیریت 

هرگونه همکاری با شهروندان و سرمایه گذاران است.
لزوم اتکا بر مشارکت های مردمی در مدیریت شهری

شهر  اسالمی  ش��ورای  حقوقی  کمیسیون  رییس 
امیدواری  ابراز  نشست  این  در  نیز  مقدس  مشهد 
حرم  پیرامون  بافت  فعالیت های  و  اقدامات  کرد: 

مطهر رضوی ساماندهی شود.
چنین  برگزاری  از  هدف  حسینی پویا  محسن  سید 
برنامه هایی را گفتگوی مستقیم با شهروندان دانست 
و اظهار کرد: یکی از مشکالت بافت پیرامونی حرم 
 2 از  بیش  نوسازی  طرح  که  است  آن  رضوی  مطهر 

دهه به طول انجامیده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکالت 
ناشی از موضوع تملک و اختالف قیمت بین مالک و 
ملک  قیمت  وقتی  دیگر  طرف  از  است؛  شهرداری 
مشخص می شود، به دلیل مشکالت مالی و شرایط 

کنونی، در پرداخت بهای ملک مشکل داریم.
مرتفع  دنبال  به  پنجم  شورای  افزود:  حسینی پویا 
حوزه  اقدامات  کردن  متمرکز  و  مشکالت  نمودن 
پیرامون حرم مطهر رضوی  بافت  در  سرمایه گذاری 
بحث  در  باالیی  پتانسیل  منطقه  این  چراکه  است 

سرمایه گذاری دارد.
اجرای  پراکندگی  ثامن  منطقه  نظارتی  کمیته  عضو 
بافت  بهسازی  و  نوسازی  پروژه های شهری در طرح 
مشکالتی  از  یکی  را  رض��وی  مطهر  حرم  پیرامون 
گفت:  و  است  افتاده  اتفاق  گذشته  در  که  برشمرد 
اقدامات نظم داده شود و ساماندهی  این  امیدواریم 
یابد؛ اتکا به ساکنان محلی و همکاری مردم در تحقق 
این طرح امری الزم و ضروری است. وی افزود: اگر 
از خود بدانند، بدون شک پیشرفت و  مردم طرح را 

توسعه آن بهتر و بیش از پیش خواهد شد.
بیان  با  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  عضو 
به  ثامن  منطقه  در  موجود  بنای   14 تاکنون  اینکه 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  ملی  آثار  فهرست  ثبت 
بناهای  این  کرد:  اظهار  است،  رسیده  گردشگری 
تاریخی می توانند توسط سرمایه گذاران تغییر کاربری 
پیدا کنند و از آنها برای کاربری های مختلف همچون 
در  و  شود  استفاده  غیره  و  سنتی  رستوران  و  موزه 
افزود: موضوع  گیرد. وی  بهره  راستای اشتغال زایی 
منطقه  مشکالت  از  دیگری  بخش  موقت  تجاری 
است و در این حوزه باید توجه داشت در مکان هایی 
قرار  شهرداری  استقبال  مورد  دهد،  اجازه  قانون  که 
می گیرد. اما در موقعیت هایی که با منافع عمومی در 

تناقض باشد، چنین امری میسر نیست.
لزوم توسعه فضای سبز و مشارکت های مردمی

شهردار منطقه ثامن مشهد نیز در ادامه این نشست 
در  مردمی  مشارکت های  و  سبز  فضای  توسعه  بر 

سطح منطقه تاکید کرد.
شدن  طوالنی  عوامل  از  یکی  نعمتی  مصطفی  سید 
اجرای طرح ها را ناکارآمدی کافی شیوه های اجرای 
آن بر مبنای مداخله صرف شهرداری خواند و گفت: 
مبنای مشارکت  بر  کار  و  رویه اصالح شود  این  باید 

حداکثری مردم و سرمایه گذاران ادامه یابد.
دنبال  ب��ه  راس��ت��ا  همین  در  ک���رد:  تصریح  وی 
و  خصوصی  بخش  مردمی،  مشارکت های  جذب 
بهسازی  طرح  پروژه های  اجرای  در  سرمایه گذاران 
و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی هستیم 
با هدف تسریع این  و راهکارهای اصالح روش ها را 

امر در دستور کار مجموعه مجری طرح قرار دادیم.
اینکه  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  ثامن  منطقه  شهردار 
از  رفاهی  شرایط  کمبود  و  منطقه  کارگاهی  محیط 
از  ساکنان  خروج  برای  عاملی  سبز،  فضای  جمله 
بافت  در  ساکن  جمعیت  حضور  بوده،گفت:  منطقه 
ارمغان  به  منطقه  برای  را  نشاط  و  پویایی  که  است 
ماندگاری  هدف  با  نیز  و  نگاه  همین  با  و  م��ی آورد 
پیش  سبز  سطوح  ،توسعه  بافت  در  ساکن  جمعیت 
و  تکمیل  همچنین  و  جامع  طرح  در  شده  بینی 
اجرای سریع تر پروژه های رفاهی را دنبال می کنیم.

پیشرفت 60 درصدی مطالعه گسل های جنوب مشهد، توس و کشف رود
اخبار کوتاه

تعطیالت، آالینده های هوا را 
کاهش داد

مشهد  ش��ه��رداری  شهری  زیست  محیط  مدیر 
دلیل  به  مشهد  شهر  هوای  آالینده های  کاهش  از 
تعطیلی مدارس و تاخیر در آغاز به کار ادارات دولتی 

خبر داد.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
که  ما«  »شهر  رادیویی  زنده  برنامه  در  پذیرا  محمد 
شد،  پخش  رضوی  خراسان  صدای  از  امروز  صبح 
با توجه به تعطیلی مدارس در دو شیفت  بیان کرد: 
خوشبختانه  دولتی  ادارات  کار  به  آغاز  در  تاخیر  و 

آلودگی هوا روند نزولی پیدا کرده است.
هوای  کیفی  شاخص  حاضر  حال  در  اف��زود:  وی 
حساس  گروه های  برای  ناسالم  و   110 مشهد  شهر 

است.
مشهد  ش��ه��رداری  شهری  زیست  محیط  مدیر 
هوا  آالینده های  نزولی  رون��د  ادام��ه  ک��رد:  تصریح 
بستگی به ادامه پایداری هوا دارد چرا که متاسفانه 
دوم  ماهه  شش  طی  مشهد  در  هوا  وارونگی  پدیده 
سال بیشتر رخ می دهد که این اتفاق سبب انباشت 

آالینده ها می شود.
پذیرا عنوان کرد: در حال حاضر 25 درصد حمل 
آالیندگی  اوج  که  صبح  ابتدای  در  شهری  نقل  و 
مدارس  سرویس های  ت��ردد  به  مربوط  اس��ت،  هوا 
می باشد که با توجه به تعطیلی مدارس شاهد کاهش 

آالینده ها بودیم.

بادها برای مشهد می وزند
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  رئیس 
خراسان رضوی گفت: آالیندگی هوای مشهد از روز 
دوشنبه هفته جاری با وزش باد شدید و بارش های 

پراکنده به تدریج کاهش می یابد.
و  مشهد  جوی  وضعیت  افزود:  پور  قاینی  یحیی 
شهرهای بزرگ خراسان رضوی به دلیل آلودگی هوا 
شرایط  در  هفته  این  یکشنبه  و  شنبه  روزهای  طی 

ناسالم قرار دارد.
تداوم آلودگی هوا در مشهد موجب تعطیلی امروز 
نیز  و  عصر  و  صبح  نوبتهای  مقاطع  همه  در  مدارس 
تاخیر 2 ساعته در آغاز کار ادارات این کالنشهر شد.

و  ب��ارش��ی  سامانه  فعالیت  ب��ا  داد:  ادام���ه  وی 
و  شمالی  مناطق  در  ب��اران  پراکنده  ب��ارش ه��ای 
پیش بینی  همچنین  و  رضوی  خراسان  کوهستانی 
مناطق  در  خاک  و  گرد  با  همراه  شدید  باد  وزش 
بزرگ  شهرهای  در  هوا  آلودگی  تدریج  به  مختلف 

استان کاهش می یابد.
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  رئیس 
میانگین دمای  به کاهش  خراسان رضوی همچنین 
هوا اشاره و بیان کرد: دمای هوای مشهد به تدریج 
به  دوشنبه  و  یکشنبه  روزه��ای  در  و  یافته  کاهش 

ترتیب به 12 و هشت درجه می رسد.

محدودیت تردد شهروندان بدترین 
شیوه مدیریت آلودگی هواست

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
موجب  که  شیوه ای  هر  یا  فرد  و  زوج  طرح  گفت: 
محدودیت تردد شهروندان در شهر می شود، بدترین 
شیوه مدیریت آلودگی هواست که به جای پرداختن 

به علت ها با معلول ها برخورد می کند.
ایسنا-منطقه  با  گفت وگو  در  باستانی  سعید 
تردد خودروها در  اگرچه منع  اظهار کرد:  خراسان، 
از روز مانع افزایش  مناطق مرکزی شهر در ساعاتی 
اما  است  بنده  قبول  م��ورد  و  می شود  هوا  آلودگی 
در  قاعده  یک  به  اثر  کم  و  موقت  رفتار  این  تبدیل 
نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی حکایت از ضعف 
برای  و زمینه سازی  تدبیر  به جای  که  مدیرانی دارد 
کم  شیوه های  چنین   از  هوا  آلودگی  ریشه ای  رفع 

اثری استفاده می کنند.
اجرا  به  مجلس  در  تربت حیدریه  مردم  نماینده 
موجب  را  فرد  و  زوج  طرح  و  ترافیک  طرح  گذاشتن 
افزایش محدودیت شهروندان برای تردد در محدوده 
درست  آیا  افزود:  و  دانست  آنان  کار  و  زندگی  محل 
خودروی  نباید  شما  شود  گفته  مردم  به  که  است 
آل��وده«  »ه��وا  چون  بیاورید  بیرون  را  شخصی تان 
صرفا  مردم  با  رفتاری  چنین  بنده  نظر  به  می شود؟ 
مایه گذاشتن از آنان است نه عمل به وظایفی که در 
این  باشند.  پاسخگو  باید  و  برابرش مسؤول هستند 

شیوه اصال شیوه منطقی و اصولی نیست.
در  پنج  یورو  بنزین  محدود  توزیع  وی،  گفته  به 
خودروهای  واردات  تعرفه  افزایش  کالن شهرها، 
ناظر  و  اجرایی  مقامات  آم��دن  کوتاه  هیبریدی، 
در  پاک  موتور  تولید  فناوری های  ارتقاء  برابر  در 
خودروهای  خروج  کندی  خودروساز،  شرکت های 
کردن  پالک  و  واردات  از  نکردن  حمایت  و  فرسوده 
موتورسیکلت های برقی یعنی در کار مقامات ناظر و 

مسئول اشکاالت بزرگی وجود دارد.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
این  حل  جای  به  مقامات  از  دست  این  کرد:  تاکید 
معضالت که تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد 
کاهش  شفابخش  نسخه  را  حداقلی  سیاست های 

آلودگی هوا تجویز می کنند.
حذف  برای  شیوه ای  را  فرد  و  زوج  طرح  باستانی 
معلول دانست و توضیح داد: آقایان مقامات مسؤول 
تشدید  زم��ان  در  و  می دهند  زحمت  خ��ود  به  چ��را 
آلودگی های هوای کالنشهرها اجازه تردد خودروها از 
تردد  بهتر است کال  را صادر می کنند؟ اصال  در منزل 
برای  هوا  تا  کنند  ممنوع  همیشه  برای  را  خودروها 
همیشه تمیز بماند. این، بدترین شیوه مدیریت آلودگی 
مجلس،  در  تربت حیدریه  م��ردم  نماینده  هواست. 
شهروندان  دسترسی  تسهیل  به  موظف  را  شهرداری 
به ناوگان حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی و تاکسی رانی 
در  شدن  موفق  برای  شهرداری  کرد:  تاکید  و  دانست 
این کار بزرگ نیازمند همراهی دولت و عمل تعهداتی 
است که دستگاه های اجرایی در این بخش دارند. باید 
به این »اساسی ترین علت« علت بی میلی شهروندان به 
استفاده از وسایل نقیله عمومی توجه جدی کرد. یقینا 
دسترسی راحت و زمانبندی قابل اتکا موجب استقبال 
عمومی  نقل  و  حمل  شبکه  از   م��ردم  پیش  از  بیش 
می شود که تاثیر بسیار زیادی در استفاده نکردن آنان 

از خودروهای شخصی دارد.

از  بیش  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
شهر  حاشیه  به  روستایی  جمعیت  از  نفر  هزار   ۳

مشهد در ۱۰ سال اخیر مهاجرت کرده اند.
مسائل  بررسی  نشست  در  حسینی  سیدجواد 
رضوی  خراسان  مرزی  شهرهای  و  مرز  مختلف 
به  توجه  با  خراسان رضوی  استان  داشت:  اظهار 
کیلومتر   830 بر  بالغ  و  مرزی  شهر  هشت  وجود 
ترکمنستان  و  افغانستان  کشور  دو  با  مشترک  مرز 
درصد   9 و  کشور  مرزهای  درصد   16 اختصاص  و 

مرزهای خشکی، جایگاه ویژه ای دارد.
 8 اغلب  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
شهر مرزی استان پیوندی از مردمان شیعه و اهل 
سنت بوده که با صلح جویی، انسجام و وحدت کنار 

هم دیگر زندگی می کنند.
حسینی با اشاره به ایجاد امنیت پایدار و مردم پایه 
در مرزها به عنوان سیاست دولت خاطرنشان کرد: 
در  اقتصادی  تحقق  طریق  از  شده  ذکر  سیاست 
مناطق مرزی و پایداری اشتغال و انجام اقداماتی 

مشابه در این نواحی انجام می شود.
وی با اشاره به پیگیری موضوع تعاونی مرزنشینان 
ابداع  سوخت،  فروش  از  آمده  به دست  منفعت  و 
ویژه  نواحی  از  اع��م  اقتصادی  و  تجاری  مراکز 
اقتصادی تصریح کرد: یکی از مسائل حائز اهمیت 
و  تغذیه ای  بندهای  بخش  در  پیگیری  مستلزم  و 
بندهای تثبیتی، مرز و آبخیزداری با هدف حفظ 
روان آب ها و جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک 

و تغذیه منابع آبی زیرزمینی موردنظر است.
قلمرو  توانایی پوشش هر سه  به  اشاره  با  حسینی 

قلمرو  در  مثبت  فعالیت های  توسط  شده  ذکر 
با  رودخانه   8 استان  در  کرد:  بیان  آبخیزداری 
سبب  که  داشته  وجود  کشور  از  شونده  خارج  آب 

فرسایش خاک می شود.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود 
عامل تاثیرگذار مهاجرت 3 هزار و 300 روستایی 
به حاشیه شهر مشهد طی 10 سال گذشته در دو 
برابر شدن تعداد حاشیه نشینان این شهر، ادامه 
و  مردم  مشارکت  ال��زام  درصد  مسئله  این  داد: 

اقتصاد مرز را بیشتر می کند.
کردن  کوچک  ب��رای  تالش  به  اش��اره  با  حسینی 
و  مناطق مرزی  اقتصادی شدن  حریم مرز جهت 
ساختن  فراهم  جهت  زرد  و  قرمز  مناطق  کاهش 
مرز،  ساکنان  ب��رای  اقتصادی  فعالیت  امکان 
دیده  خسارت  مرزنشینان  برای  کرد:  خاطرنشان 
از این بابت، 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده، 
35 میلیارد ریال پرداخت و باقی مانده آن در حال 

انجام است.

رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: در قالب سرشماری حیات وحش در مناطق 
مختلف طبیعت این استان مشخص شد جمعیت 
امسال  خطه  این  در  علفخوار  جانوران  های  گونه 

نسبت به پارسال هشت درصد بیشتر شده است.
به نقل از ایرنا،حمید صالحی افزود: مقایسه نتایج 
اخیر  سال  دو  طی  پستانداران  پاییزه  سرشماری 
نشان می دهد جمعیت جانوران علفخوار در طبیعت 

خراسان رضوی به 20 هزار راس رسیده است.
وی کسب اطالعات در مورد اندازه و یا تراکم جمعیت 
وحش  حیات  مدیریت  اصلی  نیاز  را  پیش  وحوش 
اینکه جمعیت وحوش در منطقه  کرد:  بیان  و  ذکر 
آنها سیر  تغییر جمعیت  یا  و  بزرگ  یا  و  ای کوچک 
کسب  برای  ریزی  برنامه  به  دارد  نزولی  یا  صعودی 
پراکنش  نحوه  و  تراکم  تعداد،  از  دقیق  اطالعات 
وحوش در مناطق نیاز دارد. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی ادامه داد: از این رو همه ساله 
برای پایش وضعیت حیات وحش برنامه سرشماری 
در مناطق تحت مدیریت در این استان اجرا می شود 
سال  نخست  نیمه  سرشماری  طی  آن  قالب  در  که 
متولدین سال جدید شمارش می شوند و اطالعاتی 
در خصوص وضعیت تولیدمثل علفخواران منطقه و 

چند قلوزایی در بین آنها بدست می آید.
وی گفت: با توجه به اینکه درسرشماری نیمه دوم 
تجمع  و  مناطق  در  بیشتر  امنیت  لحاظ  به  سال 
امکان  آنها  مثل  تولید  فصل  بخاطر  علفخواران 
می  فراهم  جمعیت  از  بیشتری  درصد  مشاهده 
شود معموال آماری قطعی در مناطق به دست می 

از  بنابراین آمار نیمه دوم سال بطور معمول  آید. 
اهمیت و دقت باالتری برخوردار است.

در  سیل  وقوع  بخاطر  امسال  پاییز  اف��زود:  صالحی 
زیست  محیط  حفاظت  مدیریت  تحت  مناطق 
شده  حفاظت  منطقه  سرشماری  کالت  شهرستان 
راههای  شدن  مسدود  با  سیستان  ارس  جنگلی 
نفر در سرشماری  انجام نشد. حدود 700  ارتباطی 
اخیر علفخواران شرکت کردند که این جمعیت در قالب 

284 گروه در کل خراسان رضوی ساماندهی شدند.
گیاهخواران  سرشماری  امسال  داد:  ادام��ه  وی 
)Herbivora( نیز مد نظر گروههای سرشمارنده بود 
که طی آن گونه های قوچ و میش، اوریال، پازن، 
بز و آهو شمارش شده اند. سایر گونه های مشاهده 
شده از جمله پلنگ، گرگ، شغال، روباه و کفتار نیز 

دراین ویژه برنامه مشاهده و مستندسازی شدند.
رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
تحت  مناطق  تعداد  وسعت،  به  توجه  با  گفت: 
و  وحوش  جمعیت  سریع  ب��رآورد  لزوم  و  مدیریت 
روش  مناسبترین  مالی  محدودیتهای  به  توجه  با 
برای سرشماری وحوش مشاهده مستقیم از طریق 
مسیرهای  اس��اس  این  بر  اس��ت.  خطی  پیمایش 
سرشماری هر منطقه برروی نقشه های توپوگرافی 
بانان و کارشناسان اداره  با تکیه به تجارب محیط 
نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست 

خراسان رضوی مشخص می شود.
نتایج  ای  منطقه  و  تشریحی  آم��ار  اع��الم  از  وی 
مناطق  امنیت  حفظ  لزوم  به  توجه  با  سرشماری 

تحت حفاظت خودداری کرد.

فرهنگی  معاونت  مناطق  ام��ور  و  اجتماعی  مدیر 
شدن  اجرایی  لزوم  بر  مشهد  شهرداری  اجتماعی  و 
رسالت اجتماعی سمن ها در سالم سازی فضای شهری 

تاکید کرد.
با  که  نشستی  در  مطلب  این  بیان  با  دانایی  رضا 
حضور تشکل های فعال محیط زیستی پیرامون هفته 
هوای پاک برگزار شد، بر رسالت اجتماعی سمن ها در 
خصوص بهبود و سالم سازی فضای شهری تاکید کرد 
بر حمایت تشکل ها  و گفت: رویکرد مدیریت شهری 
است. مدیریت شهری یاری گر فعالیت های سمن ها در 
حوزه محیط زیست است و ضرورت دارد سمن ها نیز 

نقش پررنگ تری در زمینه هوای پاک ایفا کنند.
وی با اشاره به لزوم جلب مشارکت سمن های فعال 
در حوزه محیط زیست گفت: با همکاری و همفکری 
بین مدیران شهری، سمن ها و فعاالن محیط زیست 

برنامه های ویژه ای در حوز ه های مختلف تدوین  شود.
تاکید بر گسترش حمل و نقل عمومی

محیطی  زیست  تشکل های  نشست،  این  ادامه  در 
شهر  عمومی  نقل  و  حمل  گسترش  اهمیت  بر  مشهد 
برای بهبود محیط زیست مشهد تاکید کرده و خواستار 
گسترش حمل و نقل عمومی و تبدیل آن به یک مطالبه 
تاکید  نکته  این  بر  تشکل ها  اعضای  شدند.  عمومی 

انجام  برای  شهری  مدیریت  صورت  این  در  که  کردند 
را  پروژه هایی مانند بی.آر.تی سرمایه اجتماعی الزم 

در اختیار دارد.
مانند  پاک  نقل  و  حمل  وسایل  کم  سهم  از  انتقاد 
مسائل  دیگر  از  شهری  های  جابجایی  در  دوچرخه 
خواستار  سمن ها  و  بود  نشست  این  در  شده  مطرح 
استفاده  گسترش  برای  شهرداری  جدی  برنامه ریزی 
از دوچرخه شدند. در عین حال موضوع پروژه کمربند 
خواستار  تشکل ها  و  شد  بررسی  نیز  مشهد  جنوبی 
بر  بیشتر  نظارت  و  طرح  این  اث��رات  دقیق تر  بررسی 

اجرای استاندارد طرح شدند.

زائران  هرساله  گفت:  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
مقدس  مشهد  به  دنیا  سراسر  از  بسیاری  ترک زبان 
سفر می کنند که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران 
را فراهم  بافت پیرامون حرم مطهر رضوی  ترکیه در 

می کند.
از  جمعی  بازدید  جریان  در  نعمتی  مطصفی 
از  ترکیه  کشور  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
پروژه های بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، اظهار 
مشهد  در  زائر  میلیون   25 از  بیش  ساالنه  کرد: 
مقدس حضور می یابند و زائران ترک زبان بسیاری 
امر  این  که  می کنند  سفر  مشهد  به  دنیا  سراسر  از 
به  ترکیه ای  سرمایه گذاران  برای  مغتنمی  فرصت 
فراهم  سرمایه گذاری  و  مشهد  در  حضور  منظور 

می آورد.
باورهای  و  فرهنگ  نزدیکی  بر  تاکید  با  وی 
ایران  دوست  کشور  دو  مردم  اجتماعی  و  مذهبی 
بافت  افزود:  علویان،  و  شیعیان  ویژه  به  ترکیه  و 
جهت  مناسبی  بستر  مطهررضوی  حرم  پیرامون 
است  مذهبی  توریسم  زمینه  در  سرمایه گذاری 
نوسازی  و  بهسازی  ط��رح  مجری  مجموعه  و 
هرگونه  آمادگی  مطهررضوی  حرم  پیرامون  بافت 

همکاری در این زمینه را دارد.

تاکید بر اجرای پروژه های بزرگ برای رفاه 
حال زائران

فاروغ علی ایلدیروم، مسئول هیئت سرمایه گذاری 
ترکیه نیز پس از بازدید از پروژه های منطقه ثامن از 
جمله خانه تاریخی داروغه و مجتمع تجاری_اقامتی 
کار  اینکه مدیریت شهری مشهد  به  با اشاره  آرمان، 
انجام می دهد،  اطراف حرم مطهر رضوی  بزرگی در 
اجرای  در  ایرانی  مهندسان  ایده های  کرد:  اظهار 
تقدیر  شایسته  و  زیبا  عظیم،  طرح  این  پروژه  های 

است.
صورت  به  مجموعه  یک  در  اینکه  اف��زود:  وی 
نزدیک ترین  در  رفاهی  امکانات  تمام  همزمان 
باشد،  شده  اجرا  گردشگران  هدف  نقطه  به  منطقه 
کاری است که به زیبایی در بازدید امروز شاهد آن 

. هستیم
ادامه  در  ترکیه  سرمایه گذاری  هیئت  مسئول 
همکاری های  دف��ت��ر  راه ان����دازی  ب��ه  اش���اره  ب��ا 
سرمایه گذاران  و  مشهد  شهری  مدیریت  مشترک 
با  امیدواریم  گفت:  نزدیک،  آینده ای  در  ترکیه 
زودی  به  مشهدمقدس  در  دفتر  این  به کار  آغاز 
مابین  فی  گسترده  همکاری های  شاهد  بتوانیم 

. شیم با

معاون استاندار خراسان رضوی اعالم کرد:

مهاجرت 3300 نفر به حاشیه شهر مشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت:

رشد علفخوارها در طبیعت استان

در نشست هم  اندیشی با تشکل های فعال محیط زیستی پیرامون هفته هوای پاک مطرح شد؛

رسالت اجتماعی سمن ها در سالم سازی فضای شهری

شهردار منطقه ثامن در بازدید هیئت سرمایه گذاران کشور ترکیه:

بافت پیرامون حرم رضوی، بستر مناسب سرمایه گذاری است

 6 در  گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان 
ماه باقی  مانده تا آغاز جام جهانی 2018 روسیه 
اروپایی  باشگاهی  در  بازی  منتظر  بی صبرانه 

هستم.
به  دوباره  که  خوشحالم  گفت:  دژاگه  اشکان 
دوحه آمدم، البته سفر من کاری نیست و برای 

تفریح و استراحت است.
ک��اپ��ی��ت��ان ت��ی��م م��ل��ی ف��وت��ب��ال 

کشورمان ادامه داد: من اینجا 
)ق��ط��ر( دوس��ت��ان زی���ادی از 

العربی  تیم  در  بازی  زمان 
را  رف��اق��ت ه��ا  ای��ن  و  دارم 
بسیار  دوره  ک��رده ام.  حفظ 

العربی  تیم  در  را  خوبی 
در  ه��م��واره  و  گ��ذران��دم 
دژاگه  می ماند.  خاطرم 

درباره احتمال انتقالش به 
لیگ ستارگان قطر گفت: در 

امکانی  چنین  حاضر  حال 
وج���ود ن��دارد 

مدیر  و 

نکرده  رابطه  این  در  صحبتی  نیز  برنامه هایم 
رفتم  قطر  باشگاه های  از  یکی  به  البته  است، 
اروپا دارم. بی صبرانه  از  اما فعال پیشنهادهایی 
آینده  ماه   6 برای  حداقل  اروپا  در  بازی  منتظر 
هستم.  روسیه   2018 جهانی  ج��ام  آغ��از  تا 
بزرگ  هدف  یک  من  برای  فوتبال  جهانی  جام 
این  مهیای  کامل  صورت  به  می خواهم  و  است 
الوطن  روزنامه  گزارش  به  شوم.  رقابت ها 
با  من  کاری  ارتباط  افزود:  وی  قطر، 
یافته  پایان  آلمان  ولفسبورگ  تیم 
و چیزی برای گفتن ندارم. به طور 
بگویم که روزهای  کلی می توانم 
معرفی  جهت  من  ب��رای  آینده 
تیم جدیدم تعیین کننده خواهد 
العربی  باشگاه  درباره  دژاگه  بود. 
و مشکالت مالی که با این باشگاه 
نمی خواهم  داشت:  اظهار  داشت 
به  بکنم.  صحبتی  رابطه  ای��ن  در 
بودم  العربی  تیم  در  که  دوره ای 
احترام  ه��واداران��ش  و 

می گذارم.

مغلوب  گل  یک  با  خود  خانه  در  مادرید  رئال 
ویارئال شد تا روزهای تلخ زیزو استمرار پیدا کند.

به گزارش "ورزش سه"، رئال مادرید در روزی 
گل  با  داد،  دست  از  را  فراوانی  های  فرصت  که 
روزی  تیره  تا  مغلوب شد  فورالنز  پایانی  دقایق 

های این تیم ادامه داشته باشد.
و  شد  آرام  بازی  جریان  ابتدایی  دقایق  در   
گرچه کهکشانی ها مالک توپ و میدان بودند، اما 
در خلق موقعیت توفیق چندانی نداشتند. اولین 

فرصت رئال مادرید در دقیقه 18 
و با ضربه دیدنی مارسلو ایجاد 

دست  یک  با  آسنخو  اما  شد 
ضربه  روی  زیبایی  واکنش 
نشان  رئ��ال  برزیلی  مدافع 
با  رونالدو  در دقیقه 23  داد. 

نواختن یک ضربه ایستگاهی 
زدن  آستانه  در  دیدنی 
اما  بود  تیمش  اول  گل 

هنرنمایی  و  بدشانسی  با 
این  وی��ارئ��ال،  سنگربان 
دروازه  دی���رک  ب��ه  ض��رب��ه 

برخورد کرد.
بار  ای��ن   31 دقیقه  در 
جناح  از  نفوذ  با  رونالدو 

راست می توانست باالخره 
ها  زیردریایی  دروازه  قفل 
را بگشاید اما ضربه محکم 
دروازه  کناری  دیوار  به  او 
اما  کرد.  برخورد  آسنخو 
کهکشانی  بخت  بهترین 
ها در اوقات اضافه نیمه 

اما  آمد  دست  به  اول 
دو  در  رون��ال��دو  ضربه 
در  و  دروازه  ق��دم��ی 

به  مشکوک  موقعیتی 
به  آسنخو  توسط  پنالتی 

زیبایی مهار شد تا میزبان علیرغم از دست دادن 
با تساوی بدون گل راهی  موقعیت های فراوان 
اولین فرصت  نیمه دوم  با شروع  رختکن شود. 
در  چرشیف  ضربه  اما  شد  ایجاد  ویارئال  برای 
ناواس  کیلور  دروازه  کنار  از  مناسب  موقعیتی 
راهی بیرون شد. در دقیقه 62 این کارلوس باکا 
گلزنی  فرصت  صاحب  رئال  محوطه  در  که  بود 
او  استپی دیدنی، ضربه محکم  اما علیرغم  شد 
به دیوار کناری دروازه رئال مادرید برخورد کرد. 
در دقیقه 71 کاسمیرو شانس خود را برای گلزنی 
از پشت محوطه جریمه امتحان کرد اما ضربه این 
رفت.  بیرون  به  کمی  اختالف  با  برزیلی  هافبک 
در ادامه کهکشانی ها علیرغم برتری در مالکیت 
 81 دقیقه  در  نکردند.  ایجاد  چندانی  موقعیت 
مودریچ در محوطه می توانست زننده گل اول 
بازی لقب بگیرد اما ضربه او از باالی 

دروازه راهی خارج شد.
این   87 دقیقه  در  ام��ا 
عین  در  که  بود  ویارئال 
رسید.  گل  به  ناباوری 
ضدحمله  ی��ک  روی 
سریع، ضربه چریشف 
به  تک  موقعیتی  در 
دیدنی  مهار  با  تک 
بود  همراه  ن��اواس 
ریباند  روی  ام���ا 
موفق  فورالنز  پابلو 
ضربه  ی��ک  ب��ا  ش��د 
العاده  فوق  چیپ 
رئ���ال  دروازه 
ب��از  را  م��ادری��د 
با  ویارئال  و  کند 
گل  ی��ک  همان 
ح��ری��ف ن��ام��دار 
مغلوب  را  خود 

کند.

اسپانیاقطر

بلژیک اینستاگرام

یونان

باشگاه شارلوا: رضایی را با 10 میلیون یورو هم نمی فروشیم
مهدی بیات، مدیر ایرانی شارلوا ضمن تمجید از توانمندی های کاوه رضایی عنوان کرد باشگاهش به 
هیچ قیمتی حاضر به فروش این بازیکن نیست. کاوه رضایی در این فصل با درخشش خود در شارلوا 
باعث شد که این تیم نتایج خوبی را در لیگ بلژیک به دست بیاورد. مهدی بیات، مدیر ایرانی باشگاه 
شارلوا درباره بازیکن ایرانی خود گفت : ما از حضور کاوه رضایی کامال رضایت داریم و باید اعالم کنم که 
به هیچ قیمت حاضر به فروش او نیستیم، حتی 10 میلیون یورو. رضایی عنصر بسیار مهمی در تیم 
ما محسوب می شود و ما دوست داریم بازیکنان بزرگمان را نگه داریم تا به اهدافمان برسیم تا ببینیم 
تابستان آینده چه اتفاقی می افتد. در ژانویه به هیچ عنوان بازیکنی را نخواهیم فروخت.  به نقل از اخبار 
فوتبال بلژیک، او در ادامه  گفت : ما امسال باید حتما جام بگیریم به همین خاطر این قهرمانی در جام 

حذفی بلژیک هدف نخست ما است. در لیگ هم باید نتایج خوبی کسب کنیم.

دیدن  قصد  به  وقتي  )٢٢دیماه(  جمعه  امروز 
به  بازي سیاه جامگان و پرسپولیس قصد رفتن 
با  که  خواست  دخترم  داشتم  را  ثامن  ورزشگاه 
من بیاید گفتم نمي شود. پرسید چرا؟ و من پاسخ 

منطقي برایش نداشتم. 
هم  خ��ودم  ن��دارم،  جوابي  چ��ون  گفتم  او  به 
نمي روم هرچند این نرفتن را راه حل نمي دانم و 
احتماال مداومت نخواهد داشت و در کل موافق 
حاال  بنظرم  ولي  نیستم  شکلي  این  کمپین هاي 
که قرار است مطالبات بحق مردم شنیده شود، 
اي کاش به این مطالبه به حق زنان و دخترانمان 
هم توجه شود و بجاي پاك کردن صورت مسئله 
محیط هاي  م��ن��اس��ب س��ازي  ب���راي  حلي  راه 
ورزشي جهت حضور همه عالقهمندان تماشاي 
و  ک��ودك  و  مرد  و  زن  از  اعم  ورزش��ي  بازي هاي 

نوجوان پیدا شود.
و  پرسپولیس  مثل  تیم هایي  ه��رح��ال  ب��ه 
استقالل و یا تیم هاي محلي مثل سیاه جامگان 
و یا تیم ملي براي همه جامعه حائز اهمیت است 
و  عشق  نیست،  مردان  یا  زنان  مختص  امري  و 
و  تقویت  ضامن  آن  به  توجه  که  است  عالقه اي 

ترویج احساس خوب و همبستگی ملی است. 

چینی ها چقدر برای انصاری فرد پول می دهند؟
سایت اسپورت اف ام یونان میزبان پولی که چینی ها برای انصاری فرد می خواهند پرداخت کنند 
را اعالم کرد. سایت اسپورت اف ام یونان نوشت: انتظار می رود باشگاه چینی برای به خدمت گرفتن 
کریم انصاری فرد، مهاجم المپیاکوس  پیشنهادی به ارزش 5 میلیون یورو ارائه دهد. البته سخت به 
نظر می رسد که باشگاه المپیاکوس بخواهد قید بهترین گلزن فصل جاری خود را بزند و او را به سوپر 
لیگ چین انتقال دهد. به گزارش خبرورزشی، باشگاه المپیاکوس هنوز پیشنهاد چینی انصاری فرد 
را به صورت رسمی تایید نکرده است. کریم انصاری فرد با به ثمر رساندن 8 گل در فصل جاری سوپر 
لیگ یونان بهترین گلزن المپیاکوس است و در صدر جدول برترین گلزنان این رقابت ها نیز قرار دارد.

رئال مادرید 0 - 1 ویارئال؛ زیدان در اوج بحراندژاگه: بی صبرانه منتظرم قبل از جام جهانی در اروپا بازی کنم
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Poetry Dayشعر روز

  سردار جاللی: تلگرام به ما خیانت کرد 
     باید محاکمه شود

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور گف��ت: تلگرام 
ب��ه ما خیانت کرده اس��ت و باید برای افش��ای اطالعات 
ما محاکمه ش��ود نباید اجازه برگش��ت به آن داده شود.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافندغیرعامل 
کش��ور در س��خنرانی خود در نشس��ت بصیرت افزایی با 
موضوع بررسی علت اغتشاشات اخیر در دانشگاه علوم 
و فنون فارابی با اش��اره به اعتراضات و اغتشاشات اخیر 
در کش��ور گفت: این یک حادثه امنیتی و مدرن است ، 
باید ابعاد آن شناس��ایی ش��ده و توطئه های آتی خنثی 
ش��ود.رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با اشاره 
به نقش مهم ش��بکه های اجتماع��ی در زندگی امروزی 
تصریح کرد: وقتی مردم با ش��بکه های اجتماعی با هم 
ارتب��اط برق��رار میکنند کس��انی که به اطالع��ات آن ها 
دسترسی دارند به راحتی می توانند در قالب مهندسی 
اجتماعی ذهنیت، موضوع و بس��یج و تهییج را به مردم 

ارائه و افکار عمومی آن ها را شکل دهند./مهر
  احتمال شکایت نمایندگان مجلس 

     از الریجانی
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: جمعی از وکالی 
مل��ت قصد دارن��د از رئیس مجلس به هیئ��ت نظارت بر 
کنند.حس��ین مقص��ودی  نماین��دگان ش��کایت  رفت��ار 
نماین��ده مردم س��بزوار در مجلس ش��ورای اس��المی با 
بی��ان اینکه برای پیگیری مطالبات مردم از موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری راه��ی ج��زء س��وال از رئیس جمه��ور 
ب��رای نمایندگان باقی نمانده اس��ت، گفت: حدود 185 
نماین��ده از س��ه فراکس��یون والی��ی، امید و مس��تقالن 
والیی طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند.وی 
با بیان اینکه طرح س��ئوال از رئیس جمهور روند قانونی 
خ��ود را ط��ی و ب��ه هیئت رئیس��ه مجل��س تقدیم ش��ده 
اس��ت، افزود: رئی��س مجلس مان��ع به جری��ان افتادن 
این س��وال ش��ده و اعالم کرده در ش��رایط فعلی سئوال 
از رئیس جمهور به صالح کشور نیست.عضو کمیسیون 
ش��وراها و امور داخلی مجلس با بی��ان اینکه اقدام علی 
الریجانی رئی��س قوه مقننه خالف قانون اس��ت، ادامه 

داد: اگ��ر آق��ای الریجان��ی در روزه��ای آین��ده مان��ع به 
جریان افتادن س��ئوال از رئیس جمهور شوند جمعی از 
نمایندگان تصمیم گرفته ان��د از وی به هیئت  نظارت بر 

رفتار نمایندگان شکایت کنند./تسنیم 
  ماجرای شهادت کذب وکیل هاشمی 

     برای فائزه
علیزاده طباطبایی گفت: در س��ال 76 فائزه هاش��می با 
من تم��اس گرفت و گفت من خبر حضور س��ردار نقدی 
در درگی��ری نمازجمع��ه را در روزنامه زن نوش��تم و وی 
ب��ه همین دلیل از من ش��کایت ک��رده، من هم ش��ما را 
به عنوان ش��اهد معرف��ی ک��ردم و می خواهم ب��ه دادگاه 
بیایید.ام��ا من گفتم که هرچه دیده بودم را در ش��ورای 
عالی امنی��ت ملی گفتم و دیگر در هیچ دادگاهی حاضر 
نمی ش��وم.بعد از آن محس��ن هاش��می ب��ا م��ن تم��اس 
گرف��ت و گف��ت که ح��اج آق��ا می خواهد ش��ما را ببیند و 
من به منزل مرحوم رفس��نجانی رفت��م و قضیه را کامل 
توضیح دادم و بعد از آن مرحوم رفس��نجانی ش��خصا از 
من خواس��تند ک��ه در دادگاه به نفع فائزه ش��رکت کنم و 
م��ن هم به خاطر آیت ا...مجبور ش��دم ک��ه قبول کنم و 
ب��ه دادگاه بروم. درنهایت فائزه هاش��می تبرئه ش��د اما 
م��ن به جرم ش��هادت کذب به چهار م��اه حبس محکوم 

شدم./تسنیم 
  عضو جبهه پایداری: از احمدی نژاد 

     دلخوریم
س��ید جواد ابطحی گفت: امروز جریانی در کشور شکل 
گرفت��ه ک��ه می خواهد از اس��الم عب��ور کند و ای��ن برای 
م��ا ج��ای نگران��ی دارد البت��ه از آقای احمدی ن��ژاد نیز 
دلخوری هایی داریم و نگران ایشان هستیم تا مباداها 
بروز کند.عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و نماینده 
اصولگرای مجل��س در مصاحبه با عصرای��ران افزود: از 
نظ��ر ما آق��ای احمدی ن��ژاد منش��اء خدمات بس��یاری 
ب��ود و در کارهای انقالبی و اس��المی و احی��ای گفتمان 
انقالب ایفای نقش خوبی داش��ت. در کنار این مس��ائل 
برخی موضع گیری ها و حاش��یه س��ازی ها موجب شد 
ت��ا گله من��دی هایی از ایش��ان به وجود آی��د.وی ادامه 
داد: دوس��تان ما در جبهه پایداری در اواخر دولت نهم 

با احمدی ن��ژاد صحبت هایی داش��تند، تصور می کنم 
در دولت ده��م زاویه ها بین جبه��ه پایداری و احمدی 

نژاد زیاد شد. 
  واکنش ضرغامی به اظهارات روحانی 

     درباره نقد معصومین
ع��زت اهلل ضرغام��ی، عضو ش��ورایعالی فض��ای مجازی در 
کانال تلگرامی خود نوش��ت: “ام��ام زمان)عج( هم قابل 
نق��د اس��ت. از پیامبر ه��م که باالت��ر نداریم. ب��ه پیامبر 
)ص( هم می گفتند این سخن از شماست یا وحی الهی 
اس��ت!”اگر این جمالت را به جای رئیس جمهور فعلی، 
رئیس جمهور قبلی می گفت چه می شد؟ش��اید کسانی 
که لباس روحانی به تن می کنند سهمیه ی ویژه  دارند! 

  کنایه آشنا به صدا وسیما: 
      منتظرند برجام شکست بخورد

مشاور رییس جمهور مخالفان برجام را مورد خطاب قرار 
داد و گفت: دوستان منتظر نشسته اند یا توافق شکست 
بخ��ورد و بگویند ما ک��ه گفته بودیم؛ یا ادام��ه پیدا کند و 
بگویند البد به نفعش��ان بوده اس��ت. حس��ام الدین آشنا 
مش��اور رئیس جمه��ور در توییتر خود نوش��ت: در زمان 
مذاک��رات رئی��س جمهور و تی��م آمریکایی ب��رای راضی 
کردن کنگره استدالل می کردند که برجام ایران را ناتوان 
و آمریکا را توانمند می کند؛ دلواپس��ان و بخش سیاسی 
ش��ده ص و س )ص��دا و س��یما( هم با اس��تناد ب��ه همان 
توجیه ها -که برای مصرف داخلی آمریکایی ها تهیه شده 
ب��ود- مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می کردند. حال که 
رئیس جمه��ور آمریکا آن تواف��ق را - باز هم برای مصرف 
داخل��ی- بدترین توافق برای آمریکا تلقی می کند و همه 
ت��الش خود را برای خروج از آن یا ناکارآمدی آن مبذول 
می کند؛ دوس��تان منتظر نشس��ته اند یا توافق شکس��ت 
بخ��ورد و بگویند ما ک��ه گفته بودیم؛ یا ادام��ه پیدا کند و 

بگویند البد به نفعشان بوده است.
  مطهری: منتظر گزارش دقیق 

     درباره ۳ خودکشی در زندان هستیم
نائب رییس مجلس ش��ورای اسالمی از پیگیری موضوع 
خودکشی برخی از بازداشت ش��دگان حوادث اخیر خبر 
داد و گف��ت: منتظ��ر گ��زارش مقام��ات مس��ئول در این 

ارتباط هس��تیم. علی مطهری، در رابطه با ناآرامی های 
اخی��ر و اینکه آیا درخواس��ت دیدار با بازداشت ش��دگان 
زن��دان اوی��ن را داش��ته اید، گف��ت: هن��وز در ای��ن ب��اره 
درخواس��تی نداش��تیم؛ ولی از مقامات مس��ئول درباره 
و  کردی��م  س��وال  بازداشت ش��دگان  بعض��ی  خودکش��ی 
اطالعاتی را گرفتیم و پیگیر قضیه هستیم. نایب رییس 
مجل��س ش��ورای اس��المی در رابطه ب��ا اف��رادی که گفته 
می ش��ود خودکش��ی کردهاند نیز تاکید کرد: به ما گفتند 
یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان خودکشی کردند 
و بنا شد که گزارش دقیقی به ما بدهند که فعال منتظر آن 

گزارش هستیم.
  برنامه »هاشمی زدایی« به جای  

     گرامیداشت هاشمی در سازمان ها!
محمد هاشمی، برادر آیت اهلل هاشمی با گالیه از تالش ها 
برای کم رنگ کردن نقش آیت اهلل هاشمی گفت: حدود سه 
ماه مانده به س��الگرد رحلت این عالم مجاهد و س��ردار 
ب��زرگ س��ازندگی- از تعدادی از این مراکز و دس��تگاه ها 
اس��تمزاج ش��د که چ��ه برنامه ای ب��رای نکوداش��ت این 
عالم مجاهد دارند؟ پاسخهایی که داده میشد مشخص 
می ش��د که ن��ه تنها چنی��ن برنام��ه ای برای نکوداش��ت 
ایشان وجود ندارد- بلکه “هاشمی زدایی” از این نهاد و 
مرکز به ش��دت تمام شروع شده است و کسانی که نامی 
از هاش��می در این دستگاه ها برده یا میبرند پاکسازی و 
تصفیه شده و میشوند و امروز یاد و نام و عکس هاشمی 
در این س��ازمان ها همانند رس��انه ملی ممنوع و موجب 

مجازات است!!؟
  ادعای تسنیم درباره استیضاح روحانی

برخ��ی از نماین��دگان مجل��س مدعی ان��د قص��د دارن��د 
رئی��س جمه��ور را اس��تیضاح کنن��د اما  رئی��س مجلس 
مانع می ش��ود. حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار 
می گوید برخ��ی نمایندگان قصد دارند از رئیس مجلس 
به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند چون 
مان��ع س��وال از رئیس جمه��ور ش��ده اس��ت. ب��ه ادعای 
تس��نیم حدود ۱۸۵ نماینده از س��ه فراکس��یون والیی، 
امی��د و مس��تقالن والیی ط��رح س��وال از رئیس جمهور 
درب��اره مطالبات م��ردم از موسس��ات مال��ی و اعتباری 

را امض��ا کرده ان��د ولی نام آن ه��ا معلوم نیس��ت. رئیس 
مجلس گفته  در ش��رایط فعلی س��ئوال از رئیس جمهور 

به صالح کشور نیست- تسنیم. 
  آقای معاون، خود قوه قضاییه که تلگرام را 

فیلتر نکرده!
محم��د مهاج��ری نوش��ت: جن��اب آق��ای خرم_آبادی 
مع��اون دادس��تان کل کش��ور ودبی��ر کارگ��روه تعیی��ن 
مصادی��ق محتوای مجرمانه خبر داده اس��ت که فعالیت 
تلگرام 90درصد کاهش پیداکرده و میلیونها نفر به پیام 

رسانهای ایرانی مهاجرت کرده اند. 
این خبر بس��یار خوش��ی اس��ت ، به ش��رطی که واقعیت 

داشته باشد. 
نم��ی دان��م رق��م 90درص��د از کجا آم��ده اما بر اس��اس 
بررس��یها، کاناله��ای تلگرامی که خبر منتش��ر می کنند 
حداکث��ر ت��ا 30درص��د از مخاطب��ان خ��ود را از دس��ت 
داده ان��د و آن ه��م با س��رعت خی��ره کننده اس��تفاده از 
فیلترش��کن ب��زودی به جای خود برمی گردد! از س��وی 
دیگر، رسانه های رسمس کشور از جمله خبرگزاریهای 
فارس و مهر و تس��نیم، اطالع رسانی روی کانال تلگرام 
خود را متوقف نکرده اند و جهت ادخال س��رور به آقای 
خ��رم آب��ادی ع��رض می کن��م خبرگ��زاری محت��رم قوه 
قضائیه هم همچن��ان دارد روی کانال تلگرام خود خبر 

می فرستد./ خبرآنالین 
  سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

پی��ش بینی ها نش��ان می دهد درآمد حاص��ل از صدور 
نف��ت و میعانات گازی از ایران در س��ال 1397 به حدود 
53 میلیارد دالر بالغ می ش��ود که در این میان سهم هر 
ایران��ی از این درآمد 662 دالر و 50 س��نت خواهد بود .  
کل رقم ریالی حاص��ل از فروش نفت 203 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود که با تقس��یم ب��ر جمعیت 80 میلیون 
نف��ری ایران ، س��هم هر ف��رد ایرانی از ای��ن درآمد به 2 
میلی��ون و 550 ه��زار و 625 تومان می ش��ود. حتی اگر 
قیم��ت دالر 4200 توم��ان، یعنی نرخ متوس��ط دالر در 
بازار آزاد برای این محاس��به لحاظ شود، باز این درآمد 
به ح��دود 2 میلی��ون 782 هزار و 500 تومان می رس��د 
ک��ه ب��ا رقم 231 ه��زار و 875 توم��ان برابری م��ی کند./

خبرآنالین 
  حرف های عجیب نماینده  شناخته شده و 

     پرسابقه مجلس
پرسابقه  و  شناخته شده  نماینده   عجیب  -حرف های 
و  بودجه  آینده  درب��اره  کوهکن،  محسن  مجلس، 

رئیس جمهور
ارائه شده رئیس  بودجه  یا محکم الیحه  باید  -مجلس 
جمهور را رد کند یا بودجه را یکجا و بدون تغییر امضا و 

برای اجرا به رئیس جمهور بدهد.
-رئیس جمهور اهداف مختلفی از جمله ایجاد اشتغال 
را  شغل  میزان  همان  آینده  سال  اگر  و  کرده  ارائه  را 
ایجاد نکند، باید »عدم کفایت سیاسی« رئیس جمهور 
اما  خود،  به جای  جمهور  رئیس  بزنیم.احترام  کلید  را 
باید رودربایستی و قداست های کاذبی که برای برخی 

مسووالن ایجاد کرده ایم کنار بزنیم.
بوده اند  -شرکتهای دولتی عمدتا حیاط خلوت دولتها 
و بازدهی آنها بیش از یک تا دو درصد نبوده است.اما 
نمایندگان سرگرم شده اند و به دنبال آن هستند که چرا 

حوزه انتخابیه شان اعتبار الزم را نداشته.
-۳۸ سال است که به برخی استان ها بودجه محرومیت 
یا  ن��داده ای��م  محرومیت  ب��رای  پول  ما  یا  می دهند. 
جای  پول ها  یا  نکرده ایم  تعریف  درست  را  محرومیت 
محروم  استان های  این  که  شود  می  هزینه  دیگری 

همچنان محرومند.
ش��ود.در  نمی  اج��رای��ی  کشور  در  کاداستر  -ق��ان��ون 
چه  که  کنند  مشخص  باید  وزیر  و  نماینده  کاداستر، 
میزان زمین و خانه در کشور دارند. یعنی با یک جست 
کشور  کجای  در  من  که  می دانند  همه  راحت  جوی   و 
اطالعاتی  چنین  خواهند  نمی  ع��ده ای  دارم.  ام��وال 
مشخص شود.-صندوق تامین اجتماعی درحال حاضر 
این صندوق  ۱۶هزار میلیارد تومان بدهی دارد، منابع 
اگر تنها چهار تا پنج درصد بازدهی داشته باشد، باید 
و  صندوق  پول  اگر  کنیم.  منحل  را  شستا  و  صندوق 
سود  حداقل  به  توجه  با  شود،  سپرده  بانک  در  شستا 
۱درصدی بانک ها، سوددهی شان دوبرابر افزایش پیدا 

می کند.

میز خبر

پیامبراکرم )ص( فرمودند:
بهترین یاران کس�ی اس�ت که ناس�ازگاریش اندک باش�د و س�ازگاریش 

بسیار.

چکاچ�ک شمش�یر مجاه�دان، ب�رق نیزه ه�ای مب�ارزان و جرق�ه س�م 
اسبانش�ان در حقیقت ظهور قهر نس�بی خدا و به تعبیر دیگر جلوه مهر 
مطلق اوست.لذا خداوند دفاع مجاهدان را به عنوان تعذیب الهی به خود 
نس�بت داد و فرم�ود: )قاتلوه�م یعذبهم اهلل بایدیک�م و یخزهم و ینصرکم 
علیهم( گرچه همین قهر نس�بی و تعذیب خاص زیر مجموعه مهر مطلق 

و رحمت عام قرار دارد.
گه می گفتم که من امیرم خود راحماسه و عرفان ، ص23

گه انله کنان که من اسیرم خود را
آن رفت و از این پس نپذریم خود را

بگرفتم این که من نگیرم خود را
مولوی
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دستور روحانی 
درمورد نفتکش ایرانی

رئیس جمهور در مکالمه تلفنی با ربیعی ضمن اخذ 
سوزی  آتش  مهار  وضعیت  آخرین  از  وی  گزارش 
نفتکش سانچی تاکید کرد: تمام اقدامات و امکانات 
خدمه  به  دسترسی  و  وضعیت  از  اطالع  برای  الزم 

نفتکش بسیج شود. 
جمهور  رئیس  روح��ان��ی  حسن  االس���الم  حجت 
به  که  ربیعی  علی  با  تلفنی  تماس  در  کشورمان 
به  رسیدگی  مامور  جمهور،  رئیس  از  نمایندگی 
وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شده و هم اینک 
در چین حضور دارد، افزود: ضروری است با ادامه 
خارجه،  امور  وزارت  بیشتر  پشتیبانی  و  مذاکرات 
تمام نیازها و امکانات الزم برای دسترسی سریعتر 
کشورهای  از  نفتکش  خدمه  وضعیت  از  اطالع  و 
کار  به  چین  دولت  همکاریهای  تسریع  و  همجوار 

که  یابد  اطمینان  پیگیری حادثه،  گزارش  و مستقیم  ارائه مستمر  کار خواست ضمن  وزیر  از  رییس جمهور  گرفته شود. 
در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی برای اقدامات تکمیلی و امدادی وارد نفتکش شوند. رییس کمیته ویژه 
رسیدگی به وضعیت نفتکش حادثه دیده سانچی نیز در این تماس تلفنی گزارشی را از نشست کمیته اضطراری رسیدگی 
به حادثه نفتکش سانچی در شانگهای چین ارائه کرد و گفت که به نمایندگی از دولت ایران از مقامهای چینی خواسته است 
ضمن بکارگیری تمام توان خود برای نجات دریانوردان ایرانی، در اجرای عملیات امداد و نجات بر میزان تالشهایشان 
وزیر  کند.  این حادثه رسیدگی  به  روند رسیدگی  بر  تا  یافت  ویژه  ماموریت  رئیس جمهور  از سوی  ربیعی  علی  بیفزایند. 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روز اول ستاد رسیدگی به بحران را تشکیل داد و پس از جلسه با خانواده کارکنان ایرانی 

نفتکش و نیز سفرای چین و ژاپن، برای هماهنگی و مدیریت مستقیم عملیات اطفای حریق عازم چین شد.

یک  طی  در  خانوارها  خوراکی  اقالم  مصرف  کاهش 
شد  باعث  اخیر  دهه  در  گرانی  و  تورم  نرخ  رشد  دهه 
تا قدرت خرید مردم به نوعی کاهش یابد و نمود این 
انواع  مصرف  میزان  کاهش  در  توان  می  را  وضعیت 
خوراکی ها در خانوارهای شهری دید. به عنوان نمونه 
هر خانوار در سال 1386 به طور متوسط ساالنه 174 
این  که  است  کرده  می  مصرف  را  برنج  انواع  کیلوگرم 
یافته  کاهش  کیلوگرم   106 به   1395 سال  در  میزان 
است. رشد نرخ تورم و گرانی در دهه اخیر باعث شد 
تا قدرت خرید مردم به نوعی کاهش یابد و نمود این 
انواع  مصرف  میزان  کاهش  در  توان  می  را  وضعیت 
خوراکی ها در خانوارهای شهری دید. به عنوان نمونه 
هر خانوار در سال 1386 به طور متوسط ساالنه 174 

این  که  است  کرده  می  مصرف  را  برنج  انواع  کیلوگرم 
یافته  کاهش  کیلوگرم   106 به   1395 سال  در  میزان 

است.
در دهه اخیر اقتصاد ایران گرفتار مشکالت گوناگونی 
این  شد.  بیکاری  و  رکود  و  تورم  نرخ  افزایش  چون 
مرور  به  م��ردم  خرید  ق��درت  تا  شدند  باعث  عوامل 
کاهش یابد و نمود این موضوع را می توان در کاهش 
دید.  اخیر  دهه  در  ها  خوراکی  انواع  مصرف  میزان 
در  خانوارها  مصرف  میزان  چقدر  ببینیم  اینکه  برای 
این مدت تغییر نموده است، از گزارش بودجه خانوار 

بانک مرکزی استفاده می کنیم.
ای  بر سر هر سفره  توان  را می  نان  که  آن  دلیل  به 
طی  نان  مصرف  میزان  از  را  هایمان  بررسی  یافت، 

میزان  زیر  نمودار  کنیم.  می  آغ��از  اخیر  دهه  یک 
مصرف 5 قلم خوراکی را در دهه اخیر نشان می دهد. 
همان گونه که از نمودار پیداست در دهه اخیر میزان 
مصرف نان به طور متوسط برای یک خانوار شهری به 
به  خانوار  یک  اگر  است.  یافته  کاهش  ساالنه  صورت 
نان  کیلوگرم   458 حدود   1386 سال  در  متوسط  طور 
به   1395 سال  در  میزان  این  است  کرده  می  مصرف 
انواع  311 کیلوگرم کاهش یافته است. میزان مصرف 
یافته  کاهش  کلی  طور  به  مذکور  مدت  در  نیز  برنج 
است. در حالی که یک خانوار شهری در سال 1386 
به طور متوسط 174 کیلوگرم انواع برنج را مصرف می 
کرده است این میزان با کاهشی 68 کیلوگرمی به 106 
کیلوگرم در سال 1395 رسیده است. آمار و نمودارها 

با  نشان می دهند که مصرف انواع گوشت در مقایسه 
بوده  برخوردار  کمتری  کاهش  از  برنج  و  نان  مصرف 
گردد در سال 1386  که مالحظه می  گونه  اند. همان 
هر خانوار شهری به طور متوسط 96 کیلوگرم گوشت 
 10 کاهشی  با  میزان  این  که  است  کرده  می  مصرف 
کیلوگرمی به 86 کیلوگرم در سال 1395 رسیده است. 
همچنین میزان مصرف گوشت پرندگان و انواع ماهی 
به  متوسط  طور  به   1395 تا   1386 های  سال  بین 
یافته  کاهش  کیلوگرم   9 و  کیلوگرم   16 حدود  ترتیب 

است.
قلم کاالی دیگر طی  نمودار 2 میزان مصرف 5   در 
نشان داده شده  اخیر توسط خانوارهای شهری  دهه 
شیر  مصرف  گردد  می  مالحظه  که  گونه  همان  است. 

توسط خانوارها بین سال های 1386 تا 1389 افزایش 
از 206 کیلوگرم به 234 کیلوگرم رسیده است  یافته و 
خانوارها  توسط  شیر  مصرف  میزان  آن  از  بعد  اما 
میزان  که  ط��وری  به  گرفته،  خود  به  نزولی  رون��دی 
کیلوگرم   120 سالیانه  به   1395 سال  در  آن  مصرف 
کاهش یافته است. میزان مصرف تخم مرغ نیز از 39 
کیلوگرم در سال 88 به 37 کیلوگرم در سال 95 کاهش 
یافته است. همچنین میزان مصرف روغن های نباتی 
کیلوگرمی   13 کاهشی  با  شهری  خانوارهای  توسط 
 34 به   1386 سال  در  کیلوگرم   47 از  اخیر  دهه  طی 
مدت  این  در  است.  رسیده   1395 سال  در  کیلوگرم 
به  است.  یافته  کاهش  نیز  چای  و  قند  مصرف  میزان 
طور متوسط هر خانوار شهری در سال 1386 در طی 

که  است  کرده  می  مصرف  قند  کیلوگرم   29 سال  یک 
این میزان در سال 1395 به 16 کیلوگرم کاهش یافته 
است. در این مدت میزان مصرف چای نیز با کاهشی 

3 کیلوگرمی رو به رو بوده است.
مصرف  میزان  کاهش  از  نشان  آم��اره��ا  تمام   
توسط  اخیر  دهه  یک  طی  در  خوراکی  اقالم  انواع 
خانوارها دارد و این نشان می دهد که قدرت خرید 
ها  سال  این  در  حتی  است.  یافته  کاهش  خانوارها 
در  ها  قیمت  رشد  کاهش  از  امید  و  تدبیر  دولت  که 
طی دوران خود می گوید باز هم قدرت خرید مردم 
مصرف  نمودار  این  و  است  نکرده  آنچنانی  تغییر 
بر  همچنان  مردم  مصرف  که  دهد  می  نشان  اقالم 

مدار سقوط استوار است.

مصرف انواع برنج توسط خانوارها در طی یک دهه 68 کیلوگرم کاهش یافته است


