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درکارگروهزنانوخانوادهاستانداریخراسانرضوی
مطرحشد؛

اجرای 155هزار حکم 
جایگزین حبس در استان

رئیسهیئتانجمنهایورزشیاستان:

شهرستان ها در اولویت ما 
هستند

استان  ورزش��ی  انجمن های  هیئت  خبری  نشست 
شد.  برگزار  وجوانان  ورزش  کل  اداره  در  گذشته  روز 
ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس  قهرمانی  محسن 
ماه  هر  برای   96 ماه  فروردین  از  گفت:  نشست  این  در 
حداقل دو کار مفید در راستای بهبود بخشیدن به این 
انجمن ها انجام دادیم، اعم از برگزاری مسابقات داخلی 
در سطح مشهد، استان و کشور. در رشته های مختلف 
پوشی  ملی  بازیکنان  داشتیم.  متفاوتی  میزبانی های 
اعزام  مرزی  برون  مسابقات  و  ملی  اردوهای  به  زیادی 

شدند. 

ورزش

گزارش ویژه

فرهنگ

بالیی که دوستی خیابانی 
بر سر دختر مشهدی آورد

هیئت نجات غریق 
خراسان رضوی استخر 

اختصاصی در اختیار ندارد

عکس  گروهی  نمایشگاه  تازه ترین  پوستر  در 
هنرجویان حمیدرضا گیالنی فر، نام 29 هنرجوی 
ب��رگ��زاری  محل  م��ی خ��ورد.  چشم  ب��ه  عکاسی 
دانشگاهی  جهاد  فردوسی  نگارخانه  نمایشگاه، 
میزبان  م��اه  ه��ر  در  ک��ه  ج��ای��ی  اس���ت؛  مشهد 
غروب  در  است.  هنری  مختلف  نمایشگاه های 
این هفته، نمایشگاه گروهی عکس »آنات«  شنبه 
در نگارخانه فردوسی گشایش شد و من در اولین 

شب نمایشگاه، به محل برگزاری آن رفتم. 
جمعیت بسیار زیادی برای بازدید از نمایشگاه 
آمده بودند. در ورودی نمایشگاه یادداشتی از دکتر 
طغیان  »آنات،  می خورد:  چشم  به  شریعتی  علی 
جنون آمیز ثانیه ها، که گاه ساعت های بسیارش، 
همچون گذر برق در آسمان خیال می گذرد و گاه 
یک ثانیه اش، به طول ساعتی و شب و روز و سالی 
کاری  هر  و  می ماند  و  می ایستد  و  می کشد،  قد 

می کنی نمی رود.«.
آویخته  سفید  و  سیاه  و  رنگی  عکس  قاب   53  
تحسین  و  توجه  گ��اه  نگارخانه  دی��واره��ای  به 
و  تفکر  به  گاه  و  برمی انگیزند  را  بازدیدکنندگان 

انتقاد وا می دارند.
شهناز رمارم، از جمله بازدیدکنندگان نمایشگاه 
در شب اول آن است که در طی بازدید خود قاب  
هنرجویان  روای��ت  می بیند،  دقت  با  را  عکس ها 
درباره  آن ها  با  و  داده  گوش  آثارشان  ثبت  از  را 
تجربه های شخصی شان گفت وگو می کند. رمارم، 
عکاسی  هنر  از  حمایت  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
شهری در هر چه بهتر نشان دادن فضای شهری، 
در رابطه با نمایشگاه عکس »آنات« و سطح کیفی 
روز  می گوید:  شهر  سطح  عکاسی  نمایشگاه های 
»چین  عکس  نمایشگاه  از  بازدید  برای  ما  گذشته 
که  آنجایی  از  رفتیم.  گلستانه  نگارخانه  به  زیبا« 
زبان هنر، یک زبان مشترک بین المللی است، به 
لحاظ نگاه انسانی تفاوتی در آثار عکاسان چینی  و 

عکاسان ما وجود ندارد؛ بلکه ...

طغیان جنون آمیز ثانیه ها
.»آنات«تازهتریننمایشگاهگروهیعکسهنرجویان
حمیدرضاگیالنیفر،تاپایانهفتهدرنگارخانهفردوسی

مشهدبرپاست

گزارش»صبحامروز«ازرفعموانعبینمردمومسئولین؛

حصاری که باید زودتر برداشته می شد 

نهبهارستانبهبودجه؛

مواضع نمایندگان 
استان چه بود؟
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مخالفت نماینده مشهد:
با قطع یارانه مردم را عذاب ندهید

موافقت نماینده سبزوار:
بودجه همسو با اشتغالزایی و کاهش فقر است

مخالفت نماینده کاشمر:
40درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند
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نماینده تربت جام در مجلس:

تنش در منطقه به سود فروشندگان اسلحه است

گزارش »صبح امروز« از رفع موانع بین مردم و مسئولین؛

حصاری که باید زودتر برداشته می شد 

نماینده تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
که  کنند  درک  باید  منطقه  های  کشور  گفت:  اسالمی 
باال رفتن تنش ها و اختالفات میان آنها تنها به سود 
عائدی  و  باشد  می  تسلیحات  فروشنده  کشورهای 

برای آنها جز از بین رفتن منافع آنها ندارد.
خرید  خصوص  در  آب��ادی   جهان  رحیمی  جلیل 
تسلیحات نظامی از روسیه توسط قطر از جمله سامانه 
خرید  بعد  به   1970 سال  از  گفت:   400 اس  دفاعی 
تسلیحات سنگین مهم ترین برنامه نظامی کشور های 
خلیج فارس بوده است و در آن زمان انگلستان جای 

خود را در فروش تسلیحات به آمریکا داد .
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس 
شورای اسالمی افزود: طرح خرید سامانه دفاعی قطر 
از روسیه را می توان از دو جنبه نگاه کرد که جنبه اول 

مقامات  به  را  هشدار  این  روسیه  به  قطر  گرایش  آن 
قطر  بیشتر  ان��زوای  خواستار  که  دهد  می  امریکایی 
در  سعودی  رژیم  نظامی  قدرت  ارتقای  و  منطقه  در 
منطقه بودند و جنبه دوم آن بروز اختالفات بین قطر 
را  قطر  که  به حدی رسیده است  و کشورهای منطقه 
ناچار به ارتقای توان دفاعی خود در مقابل تهدیدات 

آنها کرده است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  امید  فراکسیون  عضو 
باال  که  کنند  باید درک  منطقه  داد: کشور های  ادامه 
سود  به  تنها  آنها  میان  اختالفات  و  ها  تنش  رفتن 
عائدی  و  باشد  می  تسلیحات  فروشنده  کشورهای 

برای آنها جز از بین رفتن منافع آنها ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با بیان 
بوده  مواجه  آن  با  منطقه  که  مشکالتی  از  یکی  اینکه 

عدم مکانیزم خاص برای حل و فصل کردن اختالفات 
میان کشور ها است، افزود: سیستمی این که پیوندی 
محکم بین آنها برقرار کند، وجود ندارد و حتی شورای 
همکاری خلیج فارس نیز در دستیابی به این مکانیزم 

ناموفق بوده است.
فروش  وجود  با  کرد:  اضافه  آبادی  جهان  رحیمی 
فروش  حتی  و  روسیه  طرف  از  قطر  به  تسلیحات 
تسلیحات به عربستان توسط ایاالت متحده جزعقب 
هیچ  توسعه،  و  پیشرفت  عدم  و  اقتصادی  ماندگی 

حاصلی ندارد.
وی افزود: متاسفانه پول هایی که باید برای توسعه 
و مردم کشورهای خلیج فارس دخل و خرج شوند به 
جیب فرشندگان و دالالن اسلحه می رود و به همین 
خارج  خاورمیانه  منطقه  از  جنگ  آتش  است  دلیل 

بین  از  و  مردم  قضیه  این  متضرر  تنها  و  شوند  نمی 
رفتن زیرساخت کشورها است.

مند  قدرت  سیستم  که  زمانی  تا  کرد:  تأکید  وی 
امنیتی میان کشور های خلیج فارس و منطقه ایجاد 
نشود و کشور ها برای حل و فصل مناقشات بین خود 
بهبودی  به  امیدی  باشند،  نداشته  خاصی  مکانیزم 

شرایط نیست.
در  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: بروز جنگ 
میان قطر و کشور های منطقه ناشدنی است و مانند 
باشد  می  شوروی  و  متحده  ایاالت  میان  سرد  جنگ 
کشور  این  جان  به  ور  شعله  آتشی  جنگ،  بروز  زیرا 
برای  آن  کردن  خاموش  توان  که  انداخت  خواهد  ها 

طرفین میسر نخواهد بود.

 علی روغنگران 
به تازگی در خبرها اعالم شد که نمایندگان ولی فقیه 
 ، شرقی  آذربایجان  رضوی،  خراسان  استان های  در 
گلستان و کرمان درخواست کرده اند تا میله هایی که در 

صفوف نمازجمعه وجود دارد برداشت شود.
و  نورمفیدی  هاشم،  آل  الهدی،  علم  عظام  آی��ات 
علیدادی سلیمانی طی هفته های اخیر دستور داده اند 
مردم  بین  که  جمعه  نماز  برگزاری  مکان  های  میله  که 
انداخته  فاصله  نماز  جلوی  های  ردیف  در  مسئوالن  و 
بندی  طبقه  این  بدون  مردم  همه  و  شود  برداشته  اند 
خبرها  این  باشند.  داشته  را  درنماز  حضور  امکان  ها 
شده  واقع  گسترده  استقبال  مورد  ای  رسانه  فضای  در 
بازگشت  خواهان  مردم  چقدر  دهد  می  نشان  که  است 
به فضای آغاز انقالب هستند تا فاصله های مختلف بین 

مردم ومسئولین برداشته شود.
همه می دانند که در اکثر مصلی های شهرها از جمله 
مردم  عموم  نماز،  مکان  به  ورود  بدو  در  شهرها  کالن 
مورد بازرسی بدنی قرار می گیرند یا از زیر دستگاه های 
مردم  امنیت  حفظ  جهت  از  فلذا  شوند  می  رد  امنیتی 
دشمنان  و  هست  همه  برای  هست  هرچه  مسئوالن  و 
نمازگذار  با پوشش  به راحتی  توانند  ایران نمی  امنیت 
به این محیط ها وارد شوند که البته اظهار نظر قطعی و 
بررسی راه حل های احتمالی درنهایت با نظر مسئولین 

امنیتی انجام می گیرد.
فرماندارمشهد:

ازابتدانبایداینحصارهاگذاشتهمیشد
رحیم نوروزیان فرماندار مشهد درگفت وگو با »صبح 
موافق  هم  ازابتدا  :ما  گفت  خصوص  این  در  ام��روز« 

مخصوصا  شود.  گذاشته  حصارهایی  چنین  که  نبودیم 
بسیار  امنیت  ازنظر  واقعا  که  کشور  فعلی  درشرایط 
را  فاصله ای  یک  فقط  حصارها  این  می باشد.  مطلوب 
ایجاد می کند بین مردم و مسئولین که حاالدیگر خود 
باید  حصارها  این  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  نیز  انها 
تحسین  وقابل  پسندیده  عملی  واین  شود  برداشته 

است.
مردم  بین  ارتباط  وضعیت  درب��اره  همچنین  وی 
ومسئولین به این موضوع اشاره کرد: این رابطه همیشه 
درم��ورد  وخصوصا  داشته  وج��ود  پررنگ  ص��ورت  به 
کشور  و  استان  در  رویکرد  این  استاندار  و  فرمانداران 

وجود داشته است.

هرهفته  استان ها  درتمام  ک��رد:  اضافه  ن��وروزی��ان 
داده  اختصاص  مردم  به  ویژه  صورت  به  را  ها  دوشنبه 
اند که مردم می توانند به صورت حضوری مراجعه کرده 
به  امکان  تادرصورت  کنند  مطرح  را  خود  مشکالت  و 

گونه ای مطلوب جهت رفع انها اقدام گردد .
حسینامینی:

امنیترابرایکشوربخواهیمنهفقطمس
روحانی  دکتر  انتخاباتی  ستاد  رئیس  امینی  حسین 
در  بلوچستان  و  سیستان  سابق  استاندار  و  مشهد  در 
گفت وگو با »صبح امروز« درباره این تصمیم گفت: از این 
حرکت دفاع می کنم و آن را گامی مثبت می دانم. خود 
باشند.  درتماس  مردم  با  که  بخواهند  باید  مسئولین 

متاسفانه این روزها اخبار با واسطه به دست مسئولین 
می رسد و این اصال پسندیده نیست .

وی با اشاره به دوران خدمت خود به عنوان استاندار 
دربین  خود  واسطه  بی  ازحضور  وبلوچستان  سیستان 
مطرح  را  موضوع  این  و  گفت  سخن  زمان  آن  در  مردم 
کرد که ما مسئولین باید امنیت را برای کشور بخواهیم 
های  نرده  که  ندادم  اجازه  هیچگاه  من  خودمان.  ونه 
بگذارند  بتن  ان  جای  وبه  رابردارند  استانداری  جلوی 
،اما متاسفانه این اتفاق بعد از دوره مسئولیت من روی 

داد.
غالمرضاخواجی:

برایمسئولینهزینهکردهایمنبایدخطرکرد
آزاد  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  خواجی  غالمرضا 

مشهد اما نظری متفاوت نسبت به این موضوع دارد. 
را  حصارها  حذف  ام��روز«  »صبح  با  گفت وگو  در  وی 
صرفا یک عمل نمادین و شکلی  دانست و گفت: مابرای 
تروریسم  .خطر  ایم  کرده  هزینه  کشورمان  مسئولین 
مسئولین  گونه  این  نمی توانیم  دارد.  وجود  جا  درهمه 
این موضوع هیچ  که  را درمعرض خطر قراردهیم. چرا 
کمکی به ارتباط صمیمی بین مردم ومسئولین نخواهد 
کرد و صرفا یک حرکت جهت همراه کردن افکار عمومی 

است.
اگر این حرکت یک  در مجموع به نظر می  رسد حتی 
در  نظر  تجدید  برای  خوبی  قدم  باشد،  نمادین  اقدام 
را  مسئولین  مردم  اگر  است.  مردم  و  مسئولین  ارتباط 
و  با صراحت  بیان دغدغه ها  در  ببینند  نزدیک  به خود 
به  تبدیل  بغض ها  تا  می روند  پیش  بیشتری  راحتی 

آتشی نهفته زیر خاکستر تبدیل نشود.

یادداشت

درحسرت مدیران انقالبی 
  محمدابراهیم محمدی 

مشاورمعاون وزیر آموزش و پرورش
جا دارد در آستانه چهلمین سال انقالب اسالمی، نسل دهه های انقالب در خلوت خویش به انقالب، اهدف و 

برنامه های آن فکر کنند.
برای انقالب باید همه و بخصوص انقالبی ها و نسلی که بی ادعا و خالصانه برای به ثمر نشستن آن کوشیدند 
اندیشه کنند: از انقالب چه می خواستیم؟ انقالب چه شد؟ اهداف آن چه بود؟ و ... مهم تر از همه، ما در کجای 

انقالب بودیم و نقش ما در برنامه های آن چه بوده است؟
انقالب اسالمی ایران که در تاریخ کم مانند است، نقش و تأثیر کم نظیری در معادالت منطقه و جهان داشته 
و گفتمان خاصی را در ادبیات سیاسی جهان پدید آورد؛ بیش از هر حادثه تاریخی دیگر نیازمند کاوش، مرور و 

بازاندیشی است.
فرصت چهل سالگی غنیمت است تا صاحب نظران و به ویژه بازماندگان آن در پیرامون اهداف وآرمان های 
انقالب تبیینی دوباره داشته و متناسب با فهم ودریافت نسل پرسشگر امروز که میراث دار انقالب و ارزش های 
آن هستند مفاهمه نمایند. مفاهمه بین نسلی و تبیین و انتقال عالمانه میراث ؛ از حلقه های مفقوده در گفتمان 
انقالب است. اتفاقات ناگوار زیادی که در سال های گذشته به ویژه در دی ماه جاری که عمدتًا از الیه های پائین 

ِسنی بوده اند رخ داد حاکی از ضعف در مفاهمه و انتقال گفتمان انقالب به نسل های بعد بوده است.
 اغتشاشات اخیر که البته ناشی از یك مطالبه مالی و پاره ای نارسائی های اقتصادی و معیشتی بود، جوانانی را 
بازیچه بدخواهان قرار داد که تفاوتی بین پس و پیش از انقالب نمی شناختند و شعارهایی را برای ایشان دیکته و 

کارگردانی کردند که روح تاریخ و بشریت از آن می آزرد!
تطهیر دوره پهلوی با آن همه شکنجه خانه ها، محرومیت و سرسپردگی و به ویژه طرح برخی عناصر منفور و 
ننگین دوره های پیش از انقالب نشان از چند واقعیت تلخ دارد: نخست � همان گونه که پیش تر گفته شد انقالبی ها 
در انتقال پیام، اهداف و برنامه های انقالب و مهم تر از همه چرایی و اهمیت انقالبی و بازگویی واقع بینانه دوره 

ستم شاهی وپهلوی ها کوتاهی کردند.
گفتمان انقالب در قالب بسته های مفاهمه پذیر قرار نگرفته و یا اینکه زبان مشترك و بین النسلی برای انتقال 
این رویداد بزرگ صورت نپذیرفته است. این کم گذاری ها و یا کم توجهی ها به گفتمان سازی انقالب موجب شده 
تا طیفی ضمن تخریب چهره نظام و انقالب و سیاه نمایی میراث و دارایی های آن به خوب نمایی و پیرایش چهره 
ستم شاهی برآیند. این اتفاق ناگوار که به صورتی خزنده در محافل واتاق فکرهای گروه های مخالف مرتبط با 
بازمانده های ستم شاهی انجام می گیرد؛ نسل جوان و پرسشگر امروز را که از آگاهی ها و اطالعات الزم نسبت 
به دوره های پیش از انقالب و اهداف و آرمان های انقالب برخوردار نیست دچار تردید می نماید. الزم است 
برای جبران این ضعف و کم گذاری های آموزش و پرورش، صداوسیما، ارشاد و ... با تغییر رویکرد اقدام به 
گفتمان سازی متناسب نمایند. دوم � انقالب در رفتار و گفتمان انقالبی  ها و تابعین آنها نمود دارد. نسل امروز 
و فردا که از انقالب، تنها اندکی آگاهی سطحی و گذرا دارند، انقالب را در رفتار این بازماندگان می جویند. روح 
انقالب با اشرافی گری، تبعیض، بی عدالتی و ویژه خواری سازگاری ندارد. انقالبیون و مدیران و کارگزاران و هر 
کسی که در این نظام پست و مسئولیتی پذیرفته است، باید مردمی بودن را در رفتار عمومی و اجتماعی خود 

بروز دهد.
دلیلی ندارد یك مدیر در قامت وزیر، معاون وزیر و ... که از صدقه سر انقالب و خون های پاك بناحق ریخته 
شده به ُپست و جایگاه خدمتی رسیده اند با هر توجیهی ویژه  خواری کنند و خود را برتر از مردم دانسته و ژست 

ُپست و ریاست بگیرند.
ماشین ویژه، گارد و خط ویژه و امکانات ویژه در ادبیات انقالب و گفتمان انقالبی گری که کلیدواژه های ریاست، 
آن به خدمت تغییر کرده جایگاهی ندارد. باید بین مدیران و کارگزاران پیش از انقالب و پس از آن در زمینه های 

فردی و اجتماعی و برخورداری ها و .... تفاوت باشد.
اگر قرار بر این باشد که وزیر و معاونان ایشان و ... با مترو و اتوبوس و انتظار تاکسی و ده ها امور عمومی بیگانه 
باشند پس چه تفاوتی خواهد بود بین مدیر انقالبی و غیرانقالبی. به دیگر سخن باید بین مدیران انقالبی که ُپست 
ومیز را وسیله برای خدمت می دانند تا مدیران قالبی که این دست یازی ها را فرصت برای ارضای شهوت ریاست 

طلبی وچپاول وغارت ثروت ملی می دانند تفاوت باشد 
سوم � تفاوت یك نظام انقالبی با غیرانقالبی در این است که اعتبار نظام انقالبی از اعتماد مردم و ارزش های 
مشترك و شخصیت هایی که شناسنامه آن هستند ریشه می گیرد در حالی که نظام غیرانقالبی به زور نظام و ارتش 
و ... استوار است. باید انقالبیون و تابعین آن که مدیران و کارگزاران هستند با ارتباط پیوسته و گفت وگوی 

صمیمی و صادقانه با مردم این اعتماد را تقویت نمایند.
گسست ارتباط و کم مهری به مردم که به تعبیر امام راحل)ره( ولی نعمت ما هستند موجب فروکاهی این اعتماد 

شده و میزان وفاداری مردم را که اصلی ترین حامی و هوادار آن هستند تضعیف می کند.
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ـ︣وع ﹋︀ر︠﹢د  ـ﹢ا︋﹅ و︫   ﹝﹞︡ ر︲︀ ﹋︣﹞﹩  در︋︀ره︨ 
﹥ ﹎﹀️؟

ــ﹊﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀  ــ︀ن دوره ︎︫︤ ︀︎ ــ︦ از ــ︀ل ١٣٧۴ ︎ ︨ ﹟﹞
︀﹡﹢اد﹎﹩، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻﹑﹇﹥ ای  ﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و︠   ︋﹤︗﹢︑
 ﹟د را در ا﹢ ︀︀ن ﹡︀﹝﹥︠  ــ﹠︐﹩ دا︫︐﹛︎   ︨︉︵ ﹤﹛﹢﹆﹞ ﹤  ︋﹤﹋
︦ از ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ او﹜﹫﹟ دوره ︵︉  ز﹝﹫﹠﹥ ارا﹥ ﹋︣دم.︎ 
ــ﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت ︖︀﹝️ ا︣ان در ︑︣ان  ︨﹠︐﹩ را در ﹝﹢︨︧
ــ︀ل، ﹨﹀︐﹥ ای  ︨ ﹉ دوره ︋﹥ ﹝︡ت ﹟ــ︡م و ︎︦ از ا ﹎︢را﹡
ــ﹠︐﹩ را در  ــ︀م و﹇️ آ﹝﹢زش ︵︉︨  ﹢رت ︑﹞ ــ﹥︮  دور روز︋ 
ــ︡م و در  ــ︣ان ﹎︢را﹡ ︑ ــ﹍︀ه ــ︀ی آزاد دا﹡︪ ــ︣ آ﹝﹢زش ﹨ د﹁︐
 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ︩ ﹨︀ و︋  ︀﹝﹨ در ️﹋︣ ︦ از︫   ︎️︀﹡
﹥ ﹝︡ت  ﹥ ار﹝﹠︧︐︀ن ر﹁︐﹫﹛ و︋   ︋︣﹍︀ر د﹊﹝﹨ ︡﹠ ︣اه﹝﹨ ﹤︋
ــ︣، ︵︉ ︑﹙﹀﹫﹆﹩،  ﹍﹡ ﹏﹋ ︉︵ ﹩︭︭︑ ــ︀ل دوره ــ︀ر︨  
﹠︐﹩ را آ﹝﹢زش د︡﹛.︎︦ از  ــ﹢ز﹡﹩ و ا﹡﹢اع ︵︉︨   ︨︉︵
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹥ ﹋︪﹢ر︋  ــ️︋  ︀ز﹎︪ ﹎︢را﹡︡ن دوره ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و︋ 
ــ﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت  ــ﹢ل ﹝﹢︨︧ ︧﹞ ︩︡﹡︣ا﹫ ــ︣︠  ــ︡ه د﹋︐ ﹠︀﹝﹡
ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ را آ︾︀ز ﹋︣دم.  ︖︀﹝️ ا︣ان در ا︨
 ﹟︣︑ ــ﹟ و ︋︤رگ ــ︣ان او﹜﹫ ا ️﹞︀︖ ︀ت﹆﹫﹆︑ ﹤ــ ︧︨﹢﹞
︀ل  ــ️ ﹋﹥ از︨  ــ﹢ر ا︨ ــ﹠︐﹩ ﹋︪ ــ﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت ︵︉︨  ︧︨﹢﹞
ــ︉ ︋︀  ــ︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹠︀︨ ــ︤ه ︀﹁︐﹟ روش ﹨ ــ︀ ا﹡﹍﹫ ︋ ١٣۶۵
ــ︀ل ١٣۶٩ ︋︀  ــ︀ز ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣د و ︨ ــ﹑﹝﹩ آ︾ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹙﹩ و ا︨

.︡ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٠۴ ︔︊️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩︫ 
️ ﹨ـ︀ی ﹝﹢︨︧ـ﹥ ︑﹆﹫﹆ـ︀ت  وی در ︭︠ـ﹢ص ﹁︺︀﹜﹫

︖︀﹝️ ا︣ان ﹥ ا︸︀ری ﹋︣د؟
 ٢٠ ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹜︀دی در ﹋︪﹢ر ︋︣﹎︤ار ﹋︣د︀ی ز﹨ ︩ ︀﹝﹨ ︀﹞
ــ﹢ر و ︗︀ن  ــ︀︑﹫︡ ﹝︴︣ح ﹋︪ ﹨﹞︀︩ ﹝﹙﹩ آن ︋︀ ︱﹢ر ا︨
ــ﹫︀ر دا﹡︪﹍︀ه ︋ ︡﹫︫︪︐﹩، د﹋︐︣  ﹝︓﹏ د﹋︐︣ ا﹋︊︣ی دا﹡︪
ــ︕ ﹢ن  ــ﹩ را ︀﹨ ــ︀ ﹝﹢︲﹢ع ــ︀ن ︋  ︣ا︨ ــ︡ی و ...در︠  ﹡︣﹨
 ﹩︡ه ا︨️. د︋﹫︣ ︻﹙﹞﹩ و ا︗︣ا ︣﹎︤ار︫   ︋️︋︀ــ︣︵︀ن و د ︨
﹠︡ه  ــ︳︋  ︨﹢︑ ︀﹡آ ﹤﹠︤﹨ ﹩︐ دم و﹢ ﹢دم︋   ︩︠︀﹝﹨ ﹟ــ ا
ــ﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت  ️ ﹨︀ی ﹝﹢︨︧ ﹫﹛︀︺﹁ ︣﹍ــ︡ه.از د ︎︣دا︠️ ︫
ــ﹩ از او﹜﹫﹟ ﹡﹞︀د ︵︉  ︀﹝﹡رو ﹤ ــ﹢ان︋  ــ️ ا︣ان ﹝﹩ ︑ ﹞︀︖
ــ﹉ و︾﹫︣︎︫︤﹉  ︫︤ ــ﹠︐﹩ ا︣ان و آ﹝﹢زش ا﹁︣اد ز︀دی︎  ︨
در ز﹝﹫﹠﹥ ︵︉ ︨﹠︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹠︀ ︫︺︊﹥ ﹋︪﹢ر ﹋﹥ ا︗︀زه 

آ﹝﹢زش دارد

دكترمحـمدرضـا كريـمى فرزقى

متـخصص طـب سنـتى
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ــ﹠︀س  ــ︀ه در﹝︀﹡﹩ ا︣ان،﹋︀ر︫ ــ︡ ︗︀﹝︺﹥ ﹎﹫ ︋﹠︡ه ︻︱﹢ ار︫
ــ﹩ و د﹋︐︣ای ︵︉ ︨﹠︐﹩ و ﹝﹊﹞﹏ ﹨︧︐﹛  ار︫︡ روا﹡︪﹠︀︨
 ﹩زه ﹎﹫︀﹨︀ن دارو﹢ از ︨︀ل ٧٢ ﹋︀ر ر︨﹞﹩ ︠﹢د را در ﹤﹋
 ︀ ــ﹢د︋  ︊ ــ﹑﹝︐﹩ و︋  ــ﹛ راز︨  ︐﹁︀ــ﹩ در ــ︣دم و و﹇︐ ــ︣وع ﹋ ︫

︡م.  ︫﹩︐﹠ ﹎﹫︀﹨︀ن را ︻﹑﹇﹞﹠︡ و ︻︀︫﹅ ︵︉︨ 
﹢︩ را ﹍﹢﹡﹥ آ︾︀ز ﹋︣د︡ و ا﹡﹍﹫︤ه  ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ﹋︀ری︠ 

︫﹞︀ از ورود ︋﹥ ا ﹤﹁︣ ﹟﹥ ︋﹢د؟
ــ︀﹝﹏  ــ﹟ ︫ ︧ــ﹢︑︀ن ︠︡﹝︀ت ا ︋﹥ ︑﹢︮﹫﹥ ﹊﹩ از ︎﹫︪﹊︧
 ﹤ا︗﹠︀س، ﹝︴︀﹜︺﹥ و ارا ﹟︣︑ ︣ای ︻︣︲﹥ ﹝︣︾﹢ب ــ﹑ش︋  ︑
︣﹨﹫︤ از ﹝︺︴﹏   ︎﹩﹠︺ ان و ا︵﹑ع﹢︑ ︡ ــ︀ت ﹁﹆︳ در ﹞︡︠
ــ︡م ︻﹙﹛ ︋﹥  ــ﹢رت ︻ ــ﹟ در ︮ ــ︣﹎︣دا﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹫ ــ︣دن و ︨ ﹋
︣ای  ﹥ ا﹨﹏ و و﹇️ ﹎︢ا︫︐﹟︋   ︋﹩︀﹝﹠﹨و را ﹩﹁︣︺﹞ ،ع﹢︲﹢﹞
ــ﹥ از ︣︐﹝﹞﹟ ︠︡﹝︀ت  ــ﹊﹏ ︑︀ ︭﹢ل ﹡︐﹫︖ ︎﹫﹍﹫︣ی ﹝︪

ارا﹥ ︫︡ه ﹝︀ در ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨️.
︀ د﹍︣ ا﹁︣اد ﹁︺︀ل در ا ﹟﹢زه و راز   ︋︀﹝  ︫︤︀﹝︑ ﹤︴﹆﹡

﹞︀ ﹫︧️؟   ︫️﹫﹆﹁﹢﹞
ــ︐﹩ و  ــ﹢ و دو︨ ــ︐﹥ ﹨﹞︧ ــ﹥، ︑﹑ش، ︑︭﹫﹏ در ر︫ ︺﹛︀︴﹞
﹢ش  ︀ ﹨﹞﹊︀ران و︠  ︀ ﹝︪︐︣︀ن، ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت︋   ︋﹩﹛︡﹝﹨
﹩ ار︑︊︀ط ﹝︣ا︗︺﹫﹟  ︋︣︷﹡ ﹤ ﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ﹎︀﹨︀︋  ا︠﹑﹇﹩ در︠ 

﹠︡ی ا﹟ ﹡﹢ع دارو﹨︀   ︋﹤︐︧ ︀ ﹁︣آوری و︋  آ︀ در ا︨︐︀ن︋ 
﹝﹩ ︑﹢ان ز﹝﹫﹠﹥ ا︫︐︽︀ل و ︮︀درات را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣د؟

ــ﹥  ــ﹫︀ری از ﹎﹢﹡ ــ︐﹍︀ه ︋︧ ــ﹉ ︠︀︨  ــ︣ان ــ﹥ ا ــ﹩ ﹋ ︀︖﹡از آ
ــ︐﹞︣ از  ــ️ ﹨︀ی ﹝︧ ــ️ و در︠﹢ا︨ ︧﹫ــ︀ی ﹎﹫︀﹨︀ن دارو ﹨
ــ︐﹟  ــ︀دا) دارد و دا︫ ــ︀ و ﹋︀﹡ ــ︀ط ︗︀ن(ارو︎ ــ﹫︀ری از ﹡﹆ ︧︋
ــ︊️  ︣︐﹟ ﹝﹢اد ﹝﹢︔︣ه ﹡︧ ︣ای ﹡﹞﹢︋  ــ︀︻︡︋  آب و ﹨﹢ای ﹝︧
ــ︀﹨﹫︣ی ﹢ن ا︋﹟  ــ︀ و︗﹢د ﹝︪ ــ︀﹥ و︋  ــ﹢ر﹨︀ی ﹨﹞︧ ︪﹋ ﹤︋
ــ﹢ن  ــ︡ ﹇︀﹡ ــ﹩ ﹝︀﹡﹠ ︀︋︀︐﹋ ﹟ــ ــ﹫﹠︀،رازی و ... و ﹨﹞︙﹠﹫ ︨
ــ︐﹥ ا︣ان  ــ︣اض ا﹜︴︊﹫﹥ و ... ︑﹢ا﹡︧ ،ا﹜︀وی،﹇︣ا︋︀د﹟،ا﹇
ــ﹀︀﹡﹥  ــ﹢زه ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︗﹙﹢ه ﹎︣ ﹡﹞︀︡. ا﹝︀ ﹝︐︀︨  ﹟ــ را در ا
﹥ ﹡﹍︢ا︫︐﹥  آ﹝︀ر﹨︀ی ︗ ︘﹫﹨ ﹩﹡︀﹉ از ﹝﹢ارد ﹁﹢ق را︮ 
ــ﹢﹜﹫﹟ و ﹡︀د﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ا﹞ ﹟﹛ دور از  ︧﹞ ﹤︗﹢︑ ﹤﹋

ا﹡︐︷︀ر ﹡﹫︧️ .
ــ﹞﹩  ــ︐︣︀ن ︻︴︀ری ﹨︀︫ ︀︡ ︻﹠﹢ان ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝︪ ــ︀ن︋  ︀︎در
︗️ در︀﹁️ ﹎﹫︀ه و دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ در ﹝︪︡ ﹝﹆︡س و 
︭﹢ص  ــ︣ ا︣ان ﹨﹞﹢اره از ︑︖︣︋﹫︀ت ا﹟ ︗︀﹡︉ در︠  ︨︣ا︨
ــ︀ن از ︋︣ه ﹋︀﹁﹩  ــ️ ︋﹥ ﹨﹞﹢︵﹠ ــ︣و︦ ﹐زم ︋︣ای ︠︡﹝ ︨

︋︣︠﹢ردار﹡︡.

سيدحسن هاشمى فر 

گياهان دارويى هاشمى

﹢ا﹨︡  ︀ده ) آ﹝︀د﹎﹩ ﹇︊﹙﹩ ﹝﹩︠  آ︀ راد﹢﹜﹢ژی ( ︻﹊︨︦ 
؟

 ﹤  ︋﹤︵﹢︋︣﹞ ︤ ﹥ ﹡﹢ع راد﹢﹎︣ا﹁﹩ دارد ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︣﹋ ــ︐﹍﹩︋  ︧︋
︋﹫﹞︀ر ︑﹢︲﹫ داده ﹝﹩ ︫﹢د .

︀ ︻︱﹢ ﹝﹢رد ﹡︷︣   ﹜﹫︪﹊  ︋︦ ︣ ﹝﹢﹇︹ ا﹡︖︀م راد﹢ ﹎︣ا﹁﹩ ، ﹡﹀ ا﹎
﹢د ؟  ︫﹩﹞ ﹤ ﹜﹫﹠﹋ ︀ را ﹋﹞﹩ ︗︀︋﹥ ︗

ــ﹢د و ﹜︢ا  ــ︡وش و ︑︀ر ﹝﹫︪ ﹞ ﹩﹛﹢﹝︺﹞ ــ︀ی ﹨ ︦ ﹊︻ ︡ ــ ﹠﹡︀﹞
︬ ﹡︡ارد .  ﹫︪︑ ︣ای  ︋﹩﹁︀﹋ ️ ﹫﹀﹫﹋

  X ﹤︺︫ا﹡︐︷︀ر ﹨︧︐﹫﹛ در ﹝︺︣ض ا ﹟﹛︀ آ︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در︨ 
﹨︧︐﹫﹛ ؟ 

ــ︣داری ﹨︀ی  ︋︣﹢︭︑ ــ﹢ژی و ﹛﹢راد ︤ ــ ــ︀م ﹝︣ا﹋ ــ︣ا ︑﹞ ز ︣ ﹫︠
︺︡ا  ︀ز﹝︀ن ا﹡︣ژی ا︑﹞﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹫﹍︣دد و︋  ــ︳︨  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︑﹢︨

︀در ﹝﹫︪﹢د .  ﹝︖﹢ز︮ 
ـ︣ا راد﹢﹜﹢ژ︧ـ️ ︑︪ـ﹫︬ ﹇︴︺ـ﹩ را ︋ـ﹥ ︋﹫﹞ـ︀ر 

︡؟ ﹢﹍﹫﹝﹡
 ﹤﹡ ️ ــ ︀﹜︕ ا︨ ــ﹉ ﹝︺ ︫︤  ︎﹤ ︬ ﹎︤ارش︋  ﹫ــ ــ﹢﹐ ︑︪ او﹐ ﹝︺﹞
 ﹉︫︤  ︎︣ ︬ دارد ا﹎ ﹫ــ ﹥ ﹝﹢رد ︑︪ ــ︐﹍﹩︋  ︧  ︋︀ ﹫﹞︀ر ، ︔︀﹡﹫  ︋﹤︋

︀ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د .  ︺︴﹇ ︤ ﹫﹞︀ر ﹡﹫  ︋﹤  ︋︡ ︡ا﹡ ﹑ح︋  راد﹢﹜﹢ژی︮ 
️ ؟ ︧﹫ اول ﹤﹨︀﹞ ﹤ ﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩ در︨  ️ ا﹡︖︀م︨  ﹚︻

︀رداری   ︋︡ ﹫︀︑ ، ︉ ︡ ︲︣︋︀ن ﹇﹙ ﹫︀︑ ، ﹩︑︀﹫ ﹩﹍﹚﹞︀ ︡ ــ ﹫︃︑
 ﹩︺﹫︊︵ ︣ ︀رداری ︾﹫  ︋﹩︋︀ارز ، ﹩﹝︀رج ر ︀رداری︠   ︋︀  ر﹐﹢﹞

︀رداری )  ︋﹟ ﹟ ﹡ ) ﹩﹍﹚﹞︀﹢ه ︑︺﹫﹫﹟︨  ، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︨ 
 ﹜ـ︹ آ﹝﹠﹫﹢︑﹫﹉ ﹝﹢︗ـ﹢د در ر︀﹞ ︡ار﹆﹞ ﹩︋︀ـ︀ ارزآ

︀ز ا︨️؟  ︨﹏﹊︪﹞
 ﹟ا ﹜﹋ ︀  ︀د و︡ار ز﹆﹞ ﹤  ︋︀ ــ﹞  ︫﹤﹋ ︡ ﹠﹋ ︬ ︪﹞ ﹉ــ ︫︤  ︎︣ ا﹎
 ︬︪﹞ ️ ﹚︻ ︡ ︀︋.️︨︀ز ا  ︨﹏﹊︪﹞ .︡دار ﹜را در ر ︹︀﹞

﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹫︡. ︴﹢ر ﹝﹠︷﹛︨   ︋︀ ﹝ ︫﹢د و︫ 
︀︡ ︑﹊︣ار ﹋︣د؟ ﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩ را︋   ︨﹉ ﹩﹨︀﹎ ︣ا

﹢﹡︣︤ی واژ﹠︀ل ، ﹉ ﹋︣دن رو﹡︡   ︠️ ︬ ﹋︣دن ︻﹙ ــ ︪﹞
 ﹟﹫﹫︺︑ ، ﹟﹫﹠︗ ️ ﹞﹑ ︡ ︗﹠﹫﹟ ، ﹉ ﹋︣دن︨  ــ ️ ر︫ ــ در︨

 ︀﹝ ﹡﹢ع زا﹞︀ن︫ 
︣ روی ︗﹠﹫﹟  ﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩ دارای ا︔︣ات ︗︀﹡︊﹩︋  ﹢د︨   ︠︀آ

و ﹝︀در ا︨️؟
︡ ا︫︺﹥ x  ﹡﹫︧️، ا﹝︀  ﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩ دارای ا︫︺﹥ ﹝︀﹡﹠ ︣ ،ز︣ا︨  ﹫︠

.︫︡︀ ︣ روی ︑﹊︀﹝﹏ ︗﹠﹫﹟ ا︔︣﹎︢ار︋  ا︨︐﹀︀ده ز︀د از آن︋ 

بلوار احمدآباد ،نبش عارف6،پالك 34
تلفن: 37617759

دكتـر طيبه ثامنيه 

راديولوژى و سونوگرافى دكتر ثامنيه

آدرس: خيابان چمران،چمران 13 ،پالك17
تلفن: 38544996

 ﹩﹛︀  ︨﹤ ـ︡ه ا︨ـ️ و ا﹟ آز﹝︀︪ـ﹍︀ه در ﹋︖︀ وا﹇︹︫ 
︡ه ؟  ︫︦﹫︨︀︑

﹑ک ٧  ــ︣ان ١٣︎  ﹝ ــ︹ در ــ﹢ر وا﹇ ــ︣ ﹡﹢روز︎ ــ﹍︀ه د﹋︐ ︪︀﹞آز
ــ️ ﹋﹥ ﹇︀در ا︨️ در ︑﹞︀م ︵﹢ل  ︊︀﹡﹥ روزی ا︨ ــ﹍︀ه︫  ︪︀﹞آز
 ︩︫﹢ ︣ را︎  ــ︊︀﹡﹥ روز ︑﹞︀م ︑︧️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︣دم︫  ︫
ــ︀ل ١٣٩٢ ︑﹢︨︳  ــ︊︀﹡﹥ روزی از ︨ ــ﹍︀ه ︫ ︪︀﹞آز ﹟د﹨︡.ا
﹠︀︨﹩ ︑︪︣﹩ و  ︣︀ر ﹡﹢روز︎﹢ر ﹝︐︭︬ آ︨﹫︉︫  د﹋︐︫︣ 
 ﹏﹫︭︐﹛︀ر ﹡﹢روز︎﹢ر ﹁︀رغ ا︣ ︡ه ا︨️.︫   ︫︦﹫︨︀︑ ﹩﹠﹫﹛︀︋
︀ل١٣٧٢ و  ︫︤﹊﹩ در︨  ︫︤﹊﹩ ﹝︪︡ ر︫︐﹥︎  دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

︀ل ١٣٧٧ا︨️. ︎︀︑﹢﹜﹢ژی در︨ 
︨﹢ا︋﹅ و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی وی در ﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ا︨️؟

ــ︐﹥ ﹨︀ی آ﹡︀︑﹢﹝﹫﹊︀ل  ــ﹩ در ر︫ ︭︭︑ ــ﹢رد وی دارای دو ︋
︀︑﹢﹜﹢ژی دا﹡︪﹍︀ه  ــ︐︀د︀ر︎  ــ️ و ا︨ ︀︑﹢﹜﹢ژی ا︨ و﹋﹙﹫﹠﹫﹊︀ل︎ 
︫︤﹊﹩ ا︨️.﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︊︐﹊︣ ︵︣ح آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ی  ︻﹙﹢م︎ 
﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ــ︊︀﹡﹥ روزی وز﹡︖﹫︣ه ای ﹋︪﹢ر ، ﹝︊︐﹊︣ ︵︣ح︋  ︫
 connected hotel ️﹞﹑ ــ﹛︨  ︧︣وژه ︑﹢ر ︣ای︎  ﹨︀ی ﹝︐︭﹏︋ 
ــ﹫﹞﹩ در  ︫﹢︐︧﹫﹨﹢﹠﹝ا ︤﹋︣﹞ ﹟ــ ــ︦ او﹜﹫ ︨﹢﹞ ،((hospital

 ،( ﹜︀﹇ ــ︐︀ن ﹫﹞︀ر︨ ︀︑﹢﹜﹢ژی︋   ︎︩ ــ︀ن (در︋  ︣ا︨ ــ︐︀ن︠  ا︨
 ︬﹫︪︑ ︀ه﹍︪︀﹞آز ﹟︣︐﹎︀رس (︋︤ر ﹝﹢︨︦ آز﹝︀︪﹍︀ه︎ 
︀ل،﹝﹢︨︦ آز﹝︀︪﹍︀ه د﹋︐︣  ︣ا︨︀ن )︋﹥ ﹝︡ت ١٢︨   ︠﹩︊︵
ــ︀ل ١٣٧٧ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ راه ا﹡︡از  ︖﹠﹢رد در ︨  ــ﹢ر در︋  ﹡﹢روز︎ 
︣ای   ︋﹩﹨︀﹍︪︀﹞آز ︡︡︗ ︀ری از د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︑︧️ ﹨︀ی﹫︧︋
ــ︀ن ﹝﹢︨︦ و︻︱﹢ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه  ︣ا︨ ــ︐︀ن︠  ︀ر در ا︨ او﹜﹫﹟︋ 
 ︣ ــ︐﹩ در﹝︀﹡﹩ آزاد︫  ︡ا︫ ︡﹝︀ت︋  ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹨︀ی︠  ︫
﹢د ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ــ︡ ا︨️ . ا﹟ رزو﹝﹥︠  ︊﹢د ﹎︧︐︣ ﹝︪ و︋ 

︀﹐ ا︨️  ︋﹩﹀﹫﹋ ︴︨
︀ره ا﹟ از﹝︀︪﹍︀ه ﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹝﹫︡﹨︡؟ وی در︋ 

ــ︀ ﹨︤﹠﹥ ۴ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ︀﹡︭︡ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︋  ــ﹍︀ه در︎  ︪︀﹞ــ﹟  آز ا
ــ︐﹆﹫﹛  ﹢رت ﹝︧ ــ﹥︮  ــ︣ای ۴۴ ﹡﹀︣︋  ــ︡ و︋  ــ︀ح︫  ــ︀ن ا﹁︐︐ ﹞﹢︑
 ﹟︀ه ا﹍︪︀﹞آز ﹟︀ی ا﹫﹎︥ــ️. از و ــ︐︽︀﹜︤ا﹩ ﹋︣ده ا︨ ا︫
︀ر ︑﹢︨︳ آز﹝︀︪﹍︀ه  ︣ای او﹜﹫﹟︋   ︋︀︪︀﹞از آز ﹩︠︣ ا︨️ ﹋﹥︋ 
ــ﹫︦ آز﹝︀︪﹍︀ه ﹝︀،  ︺︡ از ︑︀︨ ــ︀﹜︀ی︋  ــ︡ ﹋﹥ در︨   ︫﹤را ︀﹞
︡.ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز  ﹥ ﹝︪︡ وارد︫  ︣︠﹩ د﹍︣ از ﹨﹞﹊︀ران︋   ︋︳︨﹢︑
 ﹟ن ا︻︭︀ب ﹁﹆︳ ︑﹢︨︳ ا﹢﹫﹝ن ا︑﹢ا﹢ ﹩︀﹨ ️ــ ︧︑ ﹜﹨

آز﹝︀︪﹍︀ه ارا﹥ ﹝﹫︪﹢د.

دكتــر شهــريار نــوروز پـور

آزمايشگاه شبانه روزى دكتر شهريارنوروز پور

آدرس:احمدآباد،نبش پرستار 1،ساختمان حكيم توس
تلفن: 38434902

ــ︣ح  ﹢د︑︀ن را︫  ︡ و رزو﹝﹥ ﹋︀ری︠  ــ ﹫︀ ــ︀ن را ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞ ︠﹢د︑
.︡ د﹨﹫

 ﹩︣ا ︡ ﹎︣وه ︗ ︪﹞ ﹩﹊︫︤ ︀﹛ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  در︋ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹇
 ﹤﹋ ️ ︀ل ︨ا  ︨﹩ ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︀︫﹛. و ︡ود︨  ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︪︽﹢ل︋ 
 ﹩︭︭︑ ︩ ︣ا ︣ا﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ دارم. و ﹎ ️ در ز﹝﹫﹠﹥ ︗ ﹫﹛︀ ︺﹁
 ﹟﹫ ︣ا﹩ درون︋  ︗ ︀  ﹩︎﹢﹊ ︣ا﹩ ﹐︎︀ر︨ا ︗ ︡ ﹚﹫﹁ ︉ ﹡︀ ︖﹠ا ︣ ︑
︡ارد.  ﹡ ︣ ﹝︻ ︣ ︐︪﹫ ﹥ د﹨﹥︋   ︨︀ ️ و دو ︑ ︡︡ی ︨ا ︗ ﹜﹚︻ ﹤﹋ ️ ︨ا
 ﹤﹋ ️ ︧﹨ ﹩︀ ﹨ ﹩︣ا ︗ ﹏﹞︀ ﹫︀ن ﹋﹠﹛︫   ︋﹤﹋ ︣ ︭︐﹞ ر﹢︵ ﹤ و︋ 
︀ر﹉ و از  ︧﹫︀ر︋  ︤ار﹨︀ی︋  ︀ ︋ا ــ︳ دور︋﹫﹟ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ︋  ︨﹢︑
︀﹡﹫︐﹢ر  ︀ ﹋﹠︐︣ل ﹝ ︡ و︋  ﹡﹢ ︡ن ﹝﹩︫  ︤ وارد︋  راخ ر﹢  ︨︡ ﹠ ﹅︣ ︵
 ﹤ ︋︉ ︡ا﹇﹏ ︑︀︗﹛ و آ︨﹫  ﹟︣ا ︋︀ ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︋ ﹠  ︮︣ ︑﹢﹫︍﹞︀﹋
 ﹩﹡︀ ︡اف در﹝ ﹫﹞︀ر وارد ﹝﹩ ﹎︣دد در ︻﹫﹟ ︀ل ا﹨  ︋﹜﹊ ︡ار︫  ︗
 ﹩︣ا ︀ ا﹟ روش ︗ ︣ا︋  ﹀ ︀ر  ﹋﹫︧﹥︮  ــ﹢د او﹜﹫﹟︋  ︋︣آورده ﹝﹩︫ 
︀ ا﹟ روش  ــ﹊﹞﹩︋  ︣ا﹩ ﹨︀ی︫  ﹫﹙﹩ از ︗ ︡ و﹜﹩ ا﹝︣وزه︠  ــ ︫

 .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︣ا ︗
︣ا︗︺﹥  ︣اح ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝ ︗ ﹤  ︋︡ ︀  ︋﹩﹝﹑︻ ﹤ ︡ند ︀ ﹝︣دم︋ 

︣ا ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹫︧️؟ ︗ ️ ﹫﹛︀ ︡ ﹢زه ﹢زه ﹁︺ ﹠﹠﹋
 ﹉ از ︡ ــ ــ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ دارد ︻︊︀ر︑﹠ ︣ا ︗ ﹤﹋ ﹩﹝﹞ ﹤︠︀ــ دو︫
ــ﹢ادث و ︑︣و﹝︀﹨︀   ــ﹩ از ــ︀ت ﹡︀︫ ﹞︡ ــ︀﹝﹏︮   ︫،︀ــ : اورژا﹡︧
ــ﹊﹞﹩  ــ︀﹝﹏ درد﹨︀ی︫  ــ﹩︫  ︀ ︣ ︑︣و﹝ ــ ــ︀ی ︾﹫ ﹨ ︦ ــ و اورژا﹡

﹊﹞﹩ و ﹝﹢ارد ﹝︐﹀︣﹇﹥.  ️ ﹨︀ی︫  ﹡﹢﹀︻ ︀ ︣︤ی ﹨ ﹡﹢︠
︀ ار︗︀ع  ﹨ ︦ ــ﹥ اورژا﹡ ﹫﹞︀ران︋  ︣ا﹩ اورژا﹡︦،︋  ــ︀ل ︗ در ا︻﹞
︣ار ﹎︣﹁︐﹥  ﹫﹞︀ر ﹇  ︋︀  ︋﹤︗︡م ﹝﹢ا﹆﹞ ︳ ︣اح در︠  ︡ و ︗ ــ﹢﹡  ︫﹩﹞
︀ً در﹝︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡  ︐︀ ﹡ ︣ر︨﹩ و ﹫﹞︀ر را︋  ️ اورژا﹡︧﹩︋  و و︲︺﹫
 ﹩︣ا ︗ ﹉ ﹤ ︀﹡﹥ روز ﹡﹫︀ز︋  ︊ ️ از︫  ︻︀  ︨︣ ️ در ﹨ ︢ا ﹝﹞﹊﹟ ︨ا ﹛

.︫︡︀ ︋﹤︐ ︦ و︗﹢د د︫ا اورژا﹡
ــ︡ه ﹋﹥  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︫   ︋﹩︣ا ︡ ازا︻﹞︀ل ︗ ــ︀︠﹥ دوم ︻︊︀ر︑﹠ ︫
︀ ا︻﹞︀ل ا﹜﹊︐﹫﹢ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛. در ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد،  ︀︋ ﹥ آن ﹨ ﹑︴ ︮ا
 ﹟﹫︭︭︐﹞ ︣ ︀ ︫︤﹊︀ن ﹝︐︣م ︻﹞﹢﹝﹩ و︨   ︎︳︨﹢︑ ︀  ︀ران﹝﹫︋
 ️︤ و ﹤ ︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز︋  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ر︨ ﹫﹞︀ر︋  ﹢د︋   ︠﹤﹊﹠ا ︀  و
︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  ﹞ ︉ ︴﹞ ︀  ︀ ︀﹡﹍︀ه ﹨ ︣ا﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ دارد︋ ﹥ در﹝ ︗
﹫﹞︀ری   ︋﹤﹋ ︡ ︬ ﹝﹩ د﹨ ﹫︪︑ ﹤﹠︀ ︣اح ︻﹞﹢﹝﹩ ︲﹞﹟ ﹝︺ و ︗

.︣﹫  ︠︀  دارد ﹩︣ا ﹥ در﹝︀ن ︗ ﹡﹫︀ز︋ 
﹫︧︐﹛ ﹎﹢ارش  ︣ ︻︀دی در︨  ﹫︾ ️ ﹛︀  ﹤﹡﹢﹎ ︣ ︀ د︡ن ﹨ ﹋ً﹑ ﹝︣دم︋ 
ــ︡ن و︲︺﹫️  ــ﹢د ︻﹀﹢﹡️، ﹡︀﹝﹠︷﹛︫  ︣︤ی، و︗ ﹡﹢ ــ︀﹝﹏︠  ︫
 ﹉ ︦ ﹊﹞﹩، ا︧︀س و ﹜﹞ ︀﹩، درد﹨︀ی︫  ︐ ﹩ ︫ا ︤اج ︋  ﹞
 ﹤  ︋﹤﹋ ️ ︡ن ﹐زم ︨ا ︣ ﹡﹆︀ط︋  ︀ ــ ــ﹊﹛ و︨  ︋︣آ﹝︡﹎﹩ و ︑﹢ده در︫ 
︤ر﹎﹩ و ︾︡ه دار  ــ︀س︋  ︧︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡،﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا ﹞ ﹉︫︤︎
︀ و︗﹢د ﹨︣﹎﹢﹡﹥  ــ  و ️ ــ ︡ ﹋﹥ در ︗﹙﹢ی ﹎︣دن ︨ا ﹫ــ︡ن ︑﹫︣و ︫
 ﹤﹠︀ ️ و ﹝︺ ︤ ︀ز︋ ﹥ و﹫﹡ ﹏︽ ︋︣ ︀ن و ز︐︧ ︦ ︾︡ه در︎  ﹊︀ل و ﹜﹞ ︫ا

︣اح ︻﹞﹢﹝﹩ دارد. ︗

 متخصص جراحى عمومى

دكترعليرضا  توسلى 

خبر

استاندار خراسان رضوی:

ضرورت انعطاف دستگاه ها در برابر 
واحدهای تولیدی فعال

باید  دستگاه ها  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار   
در برابر واحدهای تولیدی فعال و تعامل با آنها برای 
رونق تولید و توسعه استان انعطاف بیشتری داشته 

باشند.
علی رضا رشیدیان روز یکشنبه در نشست کارگروه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی افزود: باید همه 
سمت  به  و  فعال اند  که  واحدی هایی  به  دستگاه ها 
کمک،  تولید  تداوم  برای  می          کنند  حرکت  توسعه 

مساعدت و مشارکت کنند.
بر  اشتغال  و  تولید  تداوم  الزمه  کرد:  عنوان  وی   
اساس سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، توجه 
به نیازها و ظرفیت های بازار با نگاه به ارتقا کیفیت 
و  دستگاه ها  باید  راستا  این  در  و  است  صادرات  و 
داشته  را  الزم  انعطاف های  هم  مربوطه  بخش های 
و  تولید  ارتقا  تعامل  و  رویکرد  این  نتیجه  باشند. 
اشتغال در استان و ایجاد ثروت و رفاه بیشتر برای 
و  حرکت  روند  اینکه  بیان  با  رشیدیان  است.  مردم 
پیشرفت و توسعه این ملت رو به جلو است، اظهار 
کرد : در عین حال همواره موانع و مشکالت وجود 
داشته و دارد اما اراده برای حسن تعامل بین بخش 
خصوصی و دولتی و دستگاه ها و حوزه های مربوطه 
بر رفع موانع و مشکالت در سر راه اشتغال و تولید 

است و درسایه این همکاری رفع می          شود.
 استاندار خراسان رضوی با اشاره به بازدید خود 
از دو واحد صنعتی و تولیدی نمونه استان، افزود: 
افتخار  مایه  واحد  دو  این  موفقیت های  و  تالش ها 
برای  ماندگار  تولید  و  اثر  دو  که  جهت  آن  از  است 

کشور به جای گذاشته اند.
حوزه  در  واحدها  این  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی   
فعال  شیمیایی  و  گیاهی  پایه  با  داروهایی  تولید 
علم  فرهیختگان  و  دانشمندان  امروز  افزود:  است؛ 
خوبی  اقدامات  اند  توانسته  استان  در  ما  داروسازی 
دهند.  انجام  داروها  واردات  از  کشور  خودکفایی  در 
با  و  استاندارد  تولیدات  با  اختراع  و  کشف  فرآیند 

کیفیت باالیی که این واحدها دارند تکمیل می شود.

اعزام هیئت تجاری بازاریاب 
خراسان رضوی به عمان

صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
هیئتی  گفت:  رض��وی  خراسان  تجارت  و  معدن 
و  تولیدکنندگان  و  سازمان  این  رئیس  از  متشکل 
فعاالن اقتصادی استان امروز هشتم بهمن به کشور 

عمان عزیمت کرد.
هیئت  این  هدف  افزود:  امیرفخریان  محمدعلی 
افتتاح مرکز عرضه تولیدات ایران در مسقط، معرفی 
توسعه  منظور  به  ایرانی  تولیدکنندگان  محصوالت 
ارتقا  و  غیرنفتی  ص��ادرات  حجم  افزایش  رواب��ط، 
اضافه  وی  است.  عمان  به  تجاری  مبادالت  سطح 
در  را  تجاری  انداز  چشم  مرکز  این  افتتاح  با  کرد: 
و  بود  خواهیم  شاهد  کشور  دو  بین  تجاری  روابط 
تولیدکنندگان خراسانی فرصت مناسبی برای عرضه 

کاال و خدمات خود در کشور عمان خواهند داشت.
صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
و  اع��زام  درب��اره  رض��وی  خراسان  تجارت  و  معدن 
برای  امسال  گفت:  نیز  تجاری  هیئت های  پذیرش 
اسپانیا،  به  استان  این  از  تجاری  هیئت   11 اعزام 
کنگ،  هنگ  تاتارستان،  تایوان،  فرانسه،  ایتالیا، 
بر  تاکنون  و  ریزی  برنامه  افغانستان  و  قزاقستان 
است.  شده  محقق  آنها  از  بخشی  برنامه  اس��اس 
به  رض��وی  خراسان  از  تجاری  هیئت   9 پارسال 

کشورهای هدف صادراتی اعزام شده بودند.
وی افزود: پذیرش هیئت های تجاری از کشورهای 
از  هیئت   12 شامل  امسال  نیز  ص��ادرات��ی  ه��دف 
آلمان،  پاکستان،  افغانستان،  مکزیک،  روسیه، 
هدف  کشورهای  بود.  ترکیه  و  ترکمنستان  عراق، 
افغانستان،  ترتیب  به  رضوی  خراسان  صادراتی 
ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه 
هستند. مواد غذایی و زعفران عمده ترین کاالهای 

صادراتی این استان را تشکیل می          دهند. 
امیرفخریان ادامه داد: ظرف 9 ماه گذشته امسال 
یک میلیون و 558 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و 421 میلیون دالر از گمرکات و بازارچه های مرزی 
خراسان رضوی صادر شد. صادرات کاال از گمرکات 
مدت  با  مقایسه  در  استان  مرزی  بازارچه های  و 
از نظر ارزش 11.5 درصد افزایش و  مشابه پارسال 

از نظر وزن پنج درصد کاهش داشته است.

ثبت 137مورد تخلف در بازرسی از 
واحدهای صنفی خراسان رضوی

گفت:  رض��وی  خراسان  اصناف  بازرسی  مدیر 
۳۶۵ مورد  طبق آمار موجود در طرح پایش صنفی 
مورد   ۱۳۷ که  انجام  صنفی  واحدهای  از  بازرسی 

منجر به تنظیم فرم تخلف شد. 
یکشنبه  روز  کاظمی  سیدجمال  مهر،  گزارش  به 
جمع  در  صنفی  واح��ده��ای  برخی   از  بازدید  در 
نظارت  و  بازرسی  افزود: گشت مشترک  خبرنگاران 
اصناف استان خراسان رضوی با موضوع رسیدگی به 
وضعیت گوشت مصرفی در رستوران ها، فست فودها 
و قصابی های مشهد برگزار و به ۱۱ واحد صنفی اخطار 
واحدهای  تخلفات  مهمترین  افزود:  وی  شد.  داده 
صنفی مذکور عدم رعایت موازین بهداشتی به ویژه 
استفاده از سنگدان و خوردگی مرغ در گوشت چرخ 
کرده و مواد اولیه کباب کوبیده مورد عرضه در واحد 

صنفی قصابی و رستوران ها بوده است.
پایش  ط��رح  اول  ف��از  همچنین  گفت:  کاظمی 
صنفی منطقه ۲ و ۴ شهرداری مشهد توسط بازرسی 

و نظارت اصناف استان خراسان رضوی اجرا شد.
مدیر بازرسی اصناف خراسان رضوی تصریح کرد: 
با محوریت حوزه سالمت و خدمات  بازرسی ها  این 
صنفی  اتحادیه های  کارشناسان  حضور  با  و  فنی 

مرتبط اجرا شد. 
 ۳۶۵ وی خاطرنشان کرد: در طرح پایش صنفی 
مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که ۱۳۷ 

مورد منجر به تنظیم فرم تخلف و اخطار الزم شد.

مجلس  یکشنبه  روز  علنی  نشست  در  نمایندگان 
شورای اسالمی به ادامه رسیدگی کلیات الیحه بودجه 
این  کلیات  نهایت  در  و  پرداختند  کشور  کل   97 سال 
الیحه را با 83 رأی موافق،120 رأی مخالف و 9 رأی 
رد  مجلس  در  حاضر  216نماینده  مجموع  از  ممتنع 

شد.
بر یک  الیحه بودجه سال 97 کل کشور که مشتمل 
صبح  از  آن  بررسی  است.  تبصره   22 و  واحده  ماده 
دیروز  عصر  تا  و  شد  آغاز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
آن  مورد  در  مخالف  نماینده   10 و  موافق  نماینده   10
سازمان  رئیس  نوبخت  باقر  محمد  کردند،   سخنرانی 
برنامه و بودجه نیز در دفاع از کلیات الیحه بودجه سال 
97 کل کشور در جلسه علنی روز گذشته مجلس نکاتی 

را مطرح کرد.
الیحه  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
ماه  آذر   19 یکشنبه  را  کشور  کل   97 سال  بودجه 
مذکور  الیحه  این  از  پیش  و  بود  کرده  مجلس  تقدیم 
تلفیق  کمیسیون  و  تخصصی  کمیسیون های  در 
مواضع  به  مطلب  این  ادامه  در  شد.  بررسی  بودجه 
نمایندگان خراسان رضوی در قبال بودجه پیشنهادی 

می پردازیم.

مخالفت نماینده مشهد:
با قطع یارانه مردم را عذاب ندهید

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
اسالمی گفت: بسیاری از افرادی که مبلغ جزیی یارانه 
قطع  با  نباید  و  دارند  نیاز  آن  به  می کنند،  دریافت  را 

یارانه مردم را عذاب داد.
با  مخالفت  در  بحرینی  حسین زاده   حسین  محمد 
امروز  علنی  صحن  در   97 سال  بودجه  الیحه  کلیات 
اظهار کرد: الیحه دولت در اختیار مجلس قرار گرفت 
و اعضای کمیسیون تلفیق بررسی کردند و گزارش آن 

به صحن آورده شد. 
ش��ورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  ای��ن   
به  باید  سالیانه  بودجه  لوایح  اینکه  بیان  با  اسالمی 
وقتی  اما  باشند،  یکساله  توسعه  برنامه های  مثابه 
خواندم  را  دولت  الیحه  یا  و  تلفیق  کمیسیون  گزارش 
این احساس کمتر در من ایجاد شد که بخشی از برنامه 

توسعه را مطالعه می کنم.

قفلیبرایمنابع

وی ادامه داد: در جاهایی که مباحثی مثل اشتغال 
کمیسیون  و  دولت  است  مطرح  عمرانی  طرح های  و 
یعنی  کشیده اند،  میان  به  را  بانک ها  پ��ای  تلفیق 
بودجه ای که به زحمت اینجا تهیه می          شود در اختیار 
بانک تفسیر  با این امید که توسط  بانک قرار می          گیرد 
داده  اشتغال  یا  عمرانی  پروژه  آن  به  بیشتری  مبلغ  و 

شود.
کار  این  با  ما  اینکه  به  اشاره  با  بحرینی  حسین زاده  
خاطرنشان  می          زنیم،  اندک  منابع  این  به  قفلی  عمال 
بانک  می گیرد  قرار  بانک  اختیار  در  منابع  وقتی  کرد: 
ببینم  تا  کنم  بررسی  را  آنها  باید  من  می کند  اعالم 
توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ حرف بانک غلط نیست 
را  حرفه ای  دانش  و  مهارت  چنین  ما  بانک های  اما 

ندارند و این قفلی به بودجه است.

تصمیمگیریبراییارانهباوجودفشارها
ممکننیست

یارانه ها  حذف  به  اشاره  با  کالت  و  مشهد  نماینده 
در  کرده  اعالم   14 تبصره  در  دولت  کرد:  اظهار  نیز 
نقدی  یارانه  تومان  میلیارد   23 می          خواهم   97 سال 

دهم. 
اگر این مبلغ را بر 540 هزار تومان که یارانه هر ایرانی 

در سال است، تقسیم کنیم 42 میلیون نفرمی شود.
یارانه  نفر  میلیون   76 اکنون  ک��رد:  تصریح  وی 
ماه  سه  از  پس  حداکثر  یا  سال  ابتدای  از  و  می گیرند 

باید یارانه 34 میلیون نفر را قطع کنیم.
حسین زاده  بحرینی افزود: این ها مواردی نیست که 
در صحن علنی و زیر فشار افکار عمومی تصمیم گیری 

شوند و باید به کمیسیون تلفیق برگردد.

مبلغی  کل  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
که قرار است از این محل صرفه جویی شود حدود ده 
و نیم هزار میلیارد تومان است که این مبلغ حدود دو 
با  را  آن  اگر  است.  دولت  عمومی  بودجه  درصد  نیم  و 
درصد  دهم   8 حدود  کنیم  بررسی  کشور  کلی  بودجه 
ناچیز مردم  این درصد  برای  باید  بنابراین چرا  است، 

را عذاب دهیم.
را  جزئی  مبلغ  این  که  مردم  از  بسیاری  گفت:  وی   
دریافت می کنند واقعا به آن نیاز دارند. خیلی از مردم 
این  نباید  آیا  می کنند.  سرخ  را  خود  صورت  سیلی  با 
دارد  آمد  در  تومان  هزار   900 که  کارگری  به  را  مبلغ 

بدهیم؟

مجلسدربارهقیمتحاملهایانرژیتصمیم
بگیرد

حسین زاده  بحرینی بیان کرد: یک بحث استراتژیک 
انرژی است. دولت در تبصره  دیگر قیمت حامل های 
حامل های  قیمت  افزایش  مورد  در  را  خود  نظر   18
جلسه  در  اما  زد.  درستی  حرف  کرد.  اعالم  ان��رژی 
عمومی شاید همکاران نم توانند این موضوع را خوب 
کرد:  تصریح  مشهد  م��ردم  نماینده  کنند.  بررسی 
کردید  تکلیف  خودتان  ششم  برنامه  قانون  در  شما 
اصالح   ۱۴۰۰ سال  تا  را  انرژی  حامل های  قیمت  که 
کنید. امسال اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی 
را به دولت ندادید. سال ۹۸ و ۹۹ هم اجازه نخواهید 

داد.
و  است  استراتژیک  تصمیمات  این ها  اف��زود:  وی 
بررسی  تلفیق  کمیسیون  در  مباحث  این  دهید  اجازه 
شود و شسته و رفته تصمیم های اساسی گرفته شوند.

موافقت نماینده سبزوار:
بودجه همسو با اشتغالزایی و کاهش فقر 

است

و  جوین  سبزوار،  نماینده  نشست  این  ادام��ه  در 
با  موافقت  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  جغتای 
کلیات الیحه بودجه گفت: مهمترین خصوصیات کمی 
برنامه ششم توسعه، ریزگردها،  به  و کیفی آن، توجه 
از ویژگی های مهم بودجه  اشتغال، کاهش فقر است، 
به  توجه  دادر،  دف��اع  ج��ای  که  تلفیق  پیشنهادی 

روستاییان و تقویت بنیه دفاعی کشور است.
تلفیق  کمیسیون  در  آنچه  افزود:  مقصودی  حسین 
بودجه پیشنهادی در سال 97 مصوب شده  به عنوان 
بر مبنای  است و جای دفاع دارد، بودجه ای است که 

برنامه ششم توسعه است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس دهم شورای اسالمی 
بیان داشت: جادارد از دکترالریجانی و دولت که با اذن 
برای موارد  از صندوق توسعه ملی  مقام معظم رهبری 

مهم پیگیری و توجه خاص کرده اند، تشکر کنم.
مندیم  گله  تلفیق  کمیسیون  از  اما  کرد:  اظهار  وی 
که چرا به معلمان و مطالبات آنها درسال 96 و 97، به 
خصوص بازنشستگان و پاداش آنها توجه عملی نشده 

است، هر چند گام هایی برداشته شده است.

نکاتمثبتبودجهسال97

مهم  گام های  از  داش��ت:  بیان  مجلس  نماینده  این 
حقوق  افزایش   ،97 سال  بودجه  در  تلفیق  کمیسیون 
حذف  است،  درصد   20 سقف  تا  کارمندان  و  معلمان 
از  درصد  یک  م��دارس،  گاز  و  برق  و  آب  پول  پرداخت 
میلیارد  هزار   4 حدود  که  دولتی  شرکتهای  هزینه های 
تومان است در تلفیق حذف و برای پاداش بازنشستگان، 
مدارس  سرانه  و  ض��روری  هزینه های  سایر  و  معلمان 
اختصاص پیدا کرد است. مقصودی تاکید کرد: هرچند 
معلمان،  واقعی  مطالبات  واقعیات  با  هنوز  معتقدیم 
آم��وزش،  دان��ش  و  مدرسه  معلم،  جایگاه  و  م��دارس 
فرسنگ ها فاصله داریم، از نمایندگان و دولت در خواست 
دارم به داد آموزش و پرورش و معلمان برسیم، قبل از 

اینکه نمایندگان به داد ما برسند.
اینکه در بودجه حق معلم و دانش آموز  بیان  با  وی 
بازنشسته  معلم  ه��زار   56 گفت:  اس��ت،  شده  ضایع 
می          شوند، از حضرت مقام معظم رهبری تقاضا دارم که 
اجازه بفرمایند از محل صندوق توسعه ملی حداقل 2 
میلیارد دالر به این امر مهم اختصاص پیدا کند، در غیر 

اینصورت اوضاع خوبی پیش بینی نمی شود.

ردگرانیبنزیندرکمیسیونتلفیق

کمیسیون  در  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این   
ادامه  است،  شده  بیشتر  و  بهتر  مالی  انضباط  تلفیق، 
کرده  پیدا  افزایش  بازنشستگان  حقوق  سهم  داد: 
افزایش  دول��ت  پیشنهاد  سوخت،  درقیمت  اس��ت، 
و  کشور  اوضاعی  و  شرایط  با  خوشبختانه  بود  قیمت 

کسب و کار این پیشنهاد در تلفیق پذیرفته نشد.
و  دولت  مجلس،  مثبت  نگاه  داشت:  بیان  مقصودی 
کمیسیون تلفیق به اقشار آسیب پذیر، کشاورزان، کارگران 
پیشنهادی  بودجه  در  اس��ت،  م��ردم  توده های  دیگر  و 
نباید  کارمندان  خدمت  پایان  پاداش  تلفیق  کمیسیون 
گذشته  در  اما  باشد،  حقوق  حداقل  برابر   7 از  بیشتر 
می          دیدیم که در برخی موارد تا یک میلیارد تومان پاداش 
میلیون  معلمان 30  اکثر  و  می          گرفتند  نقدی  صورت  به 

تومان آن هم به صورت قطره چکانی می          گرفتند.

نرخارزدربودجهسال97شفافشد

بودجه  مثبت  ویژگی های  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
پیشنهادی تلفیق این است که نرخ ارز شفاف سازی 

آنچه  می          گویند،  مخالفان  آنکه  برخالف  است،  شده 
که در کمیسیون تلفیق مصوب شد دقت نشده است، در 
کمیسیون دو نرخی بودن قیمت ارز منتفی شد و 3500 
تومان برای دالر در نظر گرفته شد. این نماینده مجلس 
بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار  تسویه 100  داشت:  بیان 
دولت به پیمانکاران، تامین اجتماعی و شهرداری ها که 

این امر مهم باعث رونق کسب و کار می          شود.

توجهبهواماشتغالوازدواج

اشتغال،  وام  به  توجه  براینکه  تاکید  با  مقصودی 
بودجه  مهم  وی��ژگ��ی ه��ای  از  ازدواج  وام  اف��زای��ش 
پیشنهادی است، گفت: امیدوارم دولت و به خصوص 
وام های  جوانان  که  بیاندیشند  کارهایی  راه  مجلس 
وام  افزایش  کنند.  دریافت  را  وازدواج  اشتغالزایی 
ازدواج از 10 میلیون به 15 میلیون کار خوبی است، اما 
به دنبال راه کارها باشید چرا که بانک ها با ضمانت های 

عجیب و غریب، جوانان را عاصی کرده اند.
وی با بیان اینکه به نحوه اجرای قانون ارزش افزوده 
توجه شده است، ادامه داد: دولت پیشنهاد داده بود 
که قانون مالیات ارزش افزوده به صورت قدیمی گرفته 
شود و فشار زیادی بر تولیدکنندگان بود اما کمیسیون 
جدید  قانون  باید  که  کرد  اعالم  و  نکرد  قبول  تلفیق 
برداشته  پیمانکاران  و  تولید  از  فشار  تا  شود  آورده 
شود. گرفتن مالیات ارزش افزوده به صورت سلقیه ای 
شده، مبهم و غیر شفاف بود و به محلی کاسبی عده ای 

و از بین رفتن حق تولیدکنندگان شده است.

ارائهراهکارهایجدیدبرایکسبدرآمدو
ایجاداشتغالزایی

پیشنهادی  بودجه  در  دولت  کرد:  تاکید  مقصودی 
نرخی  دو  سوخت،  فروشی  گران  طریق  از  می          خواهد 
شدن ارز و استقراض از بانک ها حدود 17 هزار میلیارد 
اما کمیسیون  کند،  ایجاد  و شغل  تومان درآمد کسب 
تلفیق با هماهنگی دولت آن را رد و درآمدهای بهتری 
از  پیشنهادی  بودجه  در  گفت:  وی  کرد.  شناسایی  را 
شده  خوبی  حمایت  داخلی  کاالهای  مصرف  و  تولید 
شده  بینی  پیش  واردات  برای  خاصی  جرایم  است، 
است، از نکات مثبت بودجه پیشنهادی این است که 
را  شود  استانی  می          خواستند  که  را  پرورش  و  آموزش 

حذف کردند.

حقوقهاینجومیسامانیافت

حقوق های  تلفیق  کمیسیون  کرد:  تاکید  مقصودی 
حقوق های  کرد،  ساماندهی  ح��دودی  تا  را  نجومی 
مالیات  درصد   35 تا  باید  تومان  میلیون   14 باالی 
زنگ ها  که  بدانند  همکاران  را  این  کنند،  پرداخت 
پیشنهاد  این  با  باید  و  است  شده  ش��روع  تلفن ها  و 

کمیسیون تلفیق حتما موافقت کنیم.
کشور  داخ��ل��ی  ام��ور  و  ش��وراه��ا  کمیسیون  عضو 
بودجه  در  داد:  ادام��ه  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در 
بنایی  زی��ر  و  توسعه ای  ط��رح ه��ای  به  پیشنهادی 
توسعه ای در بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 
51 درصد بخش خصوصی توجه شده است، از دولت 
گذاری  سرمایه  در  را  ایدرو  و  ایمیدرو  که  می          خواهیم 
است  ارزشمندی  بسیار  حرکت  که  محروم  مناطق  در 

حمایت بیشتری کند.
در  کشور  امورداخلی  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
و  دولت  از  ما  انتظار  داشت:  اظهار  پایان  در  مجلس 
مجلس این است که به فرهنگ و آموزش و پرورش به 
عنوان زیر ساخت مورد توجه قرار دهند، در تخصیص 
عنایت  پ��روش  و  آم��وزش  و  فرهنگی  بودجه های 
بیشتری شود، در بودجه پیشنهادی نگاه به فرهنگ، 
آموزش، معلمان و مدارس بسیار ضعیف و متناسب با 

فرهنگ و تمدن ایرانی نیست.

مخالفت نماینده کاشمر:
40درصد جمعیت کشور زیر خط فقر 

هستند

در ادامه جلسه علنی مجلس نماینده کاشمر، خلیل آباد 
بردسکن در مجلس شورای اسالمی گفت: ۴۰ درصد  و 
سایه  که  زمانی  تا  هستند.  نسبی  فقر   خط  زیر  کشور 
سیاست بر اقتصاد حاکم باشد ، با هیچ بودجه ای راه به 
جای نمی بریم.  بهروز بنیادی در مخالفت با کلیات بودجه 
97، گفت: در نگاه اول به نظر می رسد که بودجه 97 برای 
شرایط اقتصادی سختی نوشته است که این مهم به دور از 
واقعیت هم نیست زیرا در شرایطی که سر رسید بدهی های 
دولت های قبلی فرا رسیده است و 6 هزار پروژه ملی، 65 
سنگینی  دولت  دوش  بر  تمام  نیمه  استانی  پروژه  هزار 
با  بودجه ای  چنین  نوشتن  که  است  مشخص  می          کند، 
نماینده  می          زند.  فریاد  را  مالی  منابع  شدید  محدودیت 
کرد:با  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم 
همه کاستی ها، اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ در دنیای 
امروز است و بنابراین در دگرگونی های حاضرخاورمیانه 
و هزینه های که درآن متحمل شده ایم باید بتوانیم سهم 

باالیی اقتصادی خودمان را بدست بیاوریم.

13درصدجمعیتدرسنکارفاقدهرگونه
شغلهستند

بر  عالوه  بودجه 97  می          رفت  انتظار  کرد:  تصریح  وی 
تغییر جهش اقتصادی داخل کشور ، طرحی برای حضور 
در اقتصاد جهانی می          داشت که اینگونه به نظر نمی رسد 
انتخابات بحثهای  و این در حالی است که شعار اصلی 
اقتصادی و معیشتی مردم بود و قول داده شده که هرسال 
یک میلیون شغل با رشد اقتصادی 8 درصد ایجاد کنیم 
اما بنابر آمار 13 در صد جمعیت در سن کار ایران فاقد هر 
گونه شغل هستند وبا وجود جمعیت 15 میلیونی حاشیه 

نشین مشکالت جدی تر نیزمی شود.

32درصدزیرخطفقرمطلقهستند

که  است  مقررشده  امسال  بودجه  در  داد:  ادامه  وی   
اشتغال  به  را  آن  عمرانی  بودجه های  درصد  کاهش  با 
اختصاص می          دهیم که این امر کامال متضاد است زیرا با 
افزایش بودجه عمرانی می          توان به اشتغال دست یافت، 
طبق آمار 40 درصد کشور زیر خط فقر نسبی و32 درصد 
زیر خط فقر مطلق هستند اما در مناطق روستایی این آمار 
به 60 درصد می رسد.  نماینده مردم کاشمر در مجلس 
افزود: حال چگونه می          خواهید یارانه نزدیک به 30میلیون 
جمعیت را قطع کنید که اگر این کار انجام شود مطمئنا 
که  غذایی  امنیت  وتامین  اجتماعی  آسیب های  کنترل 
مهمترین فاکتور زندگی هر انسانی است ناممکن خواهد 
بود ودر همین زمینه در بودجه 97 هیچ راهکاری برای 
زو  و  است  نشده  دیده  فرهنگیان   ، بازنشتگان  معوقات 
دودن فقر و بیکاری از جامعه و ایجاد شغل منوط به جذب 
سرمایه گذاری خارجی و گسترش سیاست های اقتصادی 

مناسب با جهان و رونق صنعت توریسم است.
سیاست  سیاه  سایه  که  زمانی  تا  اف��زود:  بنیادی   
جای  به  ره  بودجه ای  هیچ  با  باشد  حاکم  اقتصاد  بر 
نخواهیم برد و اگر اصل 44 قانون اساسی بطور شفاف 
اجرایی نشود وبه بخش خصوصی نیزاطمینان نگردد 
باالی  هزینه های  افزایش  شاهد  که  است  ،مشخص 
در شرکتهای دولتی زیانده خواهیم بود و واضح است 
حکومت  دای��ره  از  خارج  و  مستقل  اقتصادی  قدرت 

می          تواند قدرت سیاسی را نیز به چالش بکشد.

حمایتازبخشخصوصیدربودجه97
درحدشعار

در  خصوصی  بخش  از  حمایت  داد:  ادام��ه  وی   
باید  ما  و  است  مانده  باقی  شعار  حد  در   97 بودجه 

جدید  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  استراتژی  یک 
به رشد 8 درصدی مصوب  بتوانیم  تا  کنیم  را طراحی 
شده در برنامه ششم توسعه برسیم تا وعده های داده 

شد و تاکیدات مقام معظم رهبری محقق شود.

سهمایرانازتجارتجهانیتنها3هزارم
درصداست

عقیده  به  اف��زود:  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده   
مستمر  دستیابی  رشد  این  تحقق  شرط  کارشناسان 
صنعتی  صادرات  دالری  میلیارد   100 حداقل  بازار  به 
امکان  جهان  با  وعاقالنه  واقعی  تعامل  بدون  که  است 
جهانی  تجارت  از  ایران  سهم  امروز  بود،  نخواهد  پذیر 
و  توامندی ها  حسب  بر  که  است  درصد  ه��زارم   3 تنها 
پتانسیل های کشور ما بایستی به عدد یک درصد برسیم.

دربودجه97هیچحمایتیازمعادنوصنایع
نداریم

 وی ادامه داد: بخش زیادی از تجارت ما با کشوره های 
عربی بوده است اما دشمنان ما این مسیررا قطع کرده 
اند بنابراین باید هرچه سریعتر سیاست جدیدی اتخاذ 
شود و این درحالی که متاسفانه در بودجه 97 هیچ حکم 
اختصاصی برای حمایت از تولید معادن و صنایع نداریم .
دال  که  مطلبی  هیچ   97 بودجه  در  افزود:  بنیادی   
بر کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی باشد، وجود 
این  به  ماوابسته  اقتصادی  رشد  که  حالی  در  ندارد 
مسئله است و در بودجه 97 با کاهش سهم درآمدها، 
و  کاال  و  مالیات  سهم  افزایش  از  را   آن  جبران  راه 
خدمات و غیر.. جبران کرده ایم.  وی ادامه داد: برای 
اولین بار در بحث مالیات ها نام آستان قدس رضوی و 
نهادی های زیر نظر مقام معظم رهبری درج شده است 
که این امر مبین نگاه عدالت محور مقام رهبری است 
در  نقدی  یارانه  از  تومانی  میلیارد  هزار   19 کاهش  و 
حالی که هنوز تعریفی از فقر مطلق و یا استانداردهای 

زندگی وجود ندارد نیز بسیار خطرناک است.

درآمدخانوارهابرایزندهماندنحداقل4دالر
درروزاست

درآمد  کارشناسان  گفته  به  کرد:  تصریح  بنیادی   
روز  در  دالر  حداقل 4  ماندن  زنده  برای  تنها  خانوارها 
جراحی  این  توانست  خواهیم  چگونه  بنابراین  است 
بزرگ را انجام دهیم ، گرچه کمیسیون تلفیق تا حدودی 
این مسئله را مدیریت کرده است اما به نظر می          رسد در 

بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است .
ای،  ح��وزه  مراکز  بودجه  کل  ک��رد:  تصریح  وی   
هزار   4 ح��دود  به  سیما  ص��داو  تبلیغات،  سازمان 
سرانه  سهم  نیز  زمان  هم  و  می          رسد  تومان  میلیارد 
را  احداث  وسهم  مدارس،  ونوسازی  آموزی  دانش 
مقایسه  مقام  در  و  است  یافته  کاهش  جاده  ها  ه ها، 
سابقه  با  دانشگاه  سه  با  و  برتر  دستگاه  سه  بودجه 
می          باشد.   تومان  میلیارد   1400 سرجمع  کشور 
آقای  جناب  افزود:  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
روحانی باید صدای کارشناسان نخبه اقتصادی کشور 
را از دیوار ضخیم افراد خود بشنوید و گرچه به دنبال 
افزایش  و  ان��رژی  حامل های  قیمت های  اصالح  در 
شدن  نصف  اما  بودید  تومانی  هزارمیلیارد   17 درآمد 
توجیه  چگونه  را  گندم  تضمینی  خرید  و  نان  یارانه 
سبب  ارز  ن��رخ  سرکوب  سیاست  بر  اس��رار  و  کنیم 

تشویق به واردات و قاچاق خواهد شد.
وی ادامه داد:  برای کاهش واردات مجبور به اعمال 
تعرفه های باال و موانع تجاری شدیم که این کار سبب 
کاهش انگیزه نوآوری صنایع و کاهش انگیزه صادرات 
و درنهایت کاهش رشد اقتصادی می          شود ، امروز برای 
شده  فراهم  خوبی  کارهای  سازو  اسالمی  مالی  اوراق 
فرآیند  خزانه  در  تحویل  فرآیند  همچنان  اما  است 

سختی دارد.
 بنیادی افزود: هرساله در بودجه امکان انتشار اوراق 
به برخی دستگاه ها و سازمانهای دولتی داده شده است 
اما به نظرم این کار بیهوده است و همچنین قیمت نفت 
بینی شده است  در بودجه 97 هربشکه 55 دالر پیش 
در حالی که سازمانهای بین المللی انرژی قیمت نفت 
را هر بشکه 54 دالر برمبنای برنت آمریکا تخمین زدند.
بیان  با  مجلس  ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو   
راهکاری  با  می          خواهم  مجلس  رئیسه  هیت  از  اینکه 
را  دولتی  شرکت های  بودجه ای  نحوه  ای   مناسب 
که  می          دانیم  همه  کنند،یادآورشد:  س��ازی  شفاف 
کل  مبلغ  درص��د   35 تنها  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
آن  65درصد  حالی  در  می          کند  گیری  تصمیم  را  کشور 
در  این  و  شود   نمی  بررسی  جه  و  هیچ  به  مجلس  در 
حالی است که باالترین مفاسد، رانتهای و حقوق های 
این بخش روی می          دهد  نجومی امالک و اختالس در 
و ازهمین رو در پایان از هیئت رئیسه مجلس شورای 
به  نمایندگان  که  صورتی  در  می          کنم  تقاضا  اسالمی 
جز  به  جز  وصبر  حوصله  با  دادند  رای  بودجه  کلیات 

پیشنهاد نمایندگان را اجازه دهند تا مطرح شود.

نه بهارستان به بودجه؛

مواضع نمایندگان استان چه بود؟

مقصودی: امیدوارم دولت و به 
خصوص مجلس راه کارهایی 

بیاندیشند که جوانان وام های 
اشتغالزایی وازدواج را دریافت کنند. 

افزایش وام ازدواج از 10 میلیون به 15 
میلیون کار خوبی است، اما به دنبال 

راه کارها باشید چرا که بانک ها با 
ضمانت های عجیب و غریب، جوانان 

را عاصی کرده اند.

بنیادی: در بودجه 97 هیچ مطلبی که 
دال بر کاهش ریسک سرمایه گذاری 
خارجی باشد، وجود ندارد در حالی 

که رشد اقتصادی ماوابسته به این 
مسئله است و در بودجه 97 با کاهش 

سهم درآمدها، راه جبران آن را  از 
افزایش سهم مالیات و کاال و خدمات و 

غیر.. جبران کرده ایم.

بنیادی: فرشتگان، بدر توس، امید 
جلین، پیوند، دامداران و کشاورزان 
کرمانشاه، الزهرای مشهد، حسنات 
اصفهان هشت تعاونی زیرمجموعه 
کاسپین هستند که این موسسه در 

پایان سال 1394 مجوز رسمی فعالیت 
در بازار پول را از بانک مرکزی دریافت 

کرده بود تا به وضعیت تعاونی های 
مذکور رسیدگی کند.

حسین زاده  بحرینی: در جاهایی 
که مباحثی مثل اشتغال و طرح های 

عمرانی مطرح است دولت و 
کمیسیون تلفیق پای بانک ها را به 

میان کشیده اند، یعنی بودجه ای که به 
زحمت اینجا تهیه می          شود در اختیار 

بانک قرار می          گیرد با این امید که 
توسط بانک تفسیر و مبلغ بیشتری 
به آن پروژه عمرانی یا اشتغال داده 

شود.
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خراسان  بهزیستی  کل  اداره  پشتیبانی  معاون 
)شلتر(  سرپناهی  مرکز   6 اکنون  هم  گفت:  رضوی 
کارتن  معتادان  شبانه  اقامت  برای  استان  بهزیستی 
شده  ساماندهی  سرد  فصل  در  خیابانی  و  خ��واب 

است.
اینکه  بابیان  مسعودهنربخش  ایسنا،  گزارش  به 
مراکز اقامتی و سرپناهی شلتر بهزیستی استان برای 
اقامت کارتن خواب  ها ساماندهی شده است، افزود: 
ویژه  مرکز   2 در  زنان  و  مرکز  چهار  در  مردان  اقامت 
شهر  حاشیه  و  غیررسمی  های  سکونتگاه  در  واقع 
هوا  سرمای  گرفتن  شدت  با  گذشته  شب  از  مشهد 

آغاز شده است.
برای  ع��ادی  شرایط  در  مرکز  هر  ک��رد:  بیان  وی 
فصول  در  رقم  این  که  دارد  ظرفیت  نفر   30 پذیرش 

سرد تا 60 نفر قابل افزایش است.
شبانه  اقامت  م��دت  در  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
خدماتی از جمله غذای گرم و پوشاک به افراد مقیم 
ارائه می شود، گفت: این مراکز هر روز در ساعت 17 
اقدام به پذیرش معتادان می کنند. کلیه معتادان از 
وجود این مراکز مطلع هستند و در فصول سرد شبانه 

حدود 400 نفر در این مراکز اقامت می یابند.
نگهداری  و  مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  هنربخش 
نیروی  توسط  که  متجاهری  و  خیابانی  معتادان 
بر  شوند  می  آوری  جمع   16 ماده  قالب  در  انتظامی 
در  اینک  هم  افزود:  شده،  گذاشته  بهزیستی  عهده 
استان خراسان رضوی یک مرکز دولتی برای مردان 
و یک مرکز برای زنان و 9 مرکز خصوصی نیز مجموعا 
اسکان   ،16 م��اده  قالب  در  نفر   1500 ظرفیت  با 
معتادان را برعهده دارند. 46هزار معتاد در خراسان 
درمانی  مختلف  مراکز  خدمات  پوشش  زیر  رضوی 
هستند و گروه های امدادرسان سیار هم به 22 هزار 
نفر از معتادان خدمات اولیه ارائه می دهند؛ در این 
بهزیستی  سرپایی  درمان  کلینیک   302 چهارچوب 
بهبودی  اقامتی  مرکز  یا  کمپ  و 63  معتاد،  هزار   16

11 هزار نفر را زیر پوشش دارند. 
9 مجموعه مرکز گذری درمان و کاهش آسیب نیز 
پوشش  را  معتاد  هزار   15 رضوی  خراسان  سطح  در 
مرکز   6 در  هم  معتاد  نفر   200 و  هزار  چهار  و  داده 
سرپناه شبانه خدمات دریافت می کنند؛ خانه های 
بین راهی یا مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری هم 
در این استان شامل سه مرکز، 112 فرد معتاد را زیر 
پوشش دارند. طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی 
ماه  بهمن   14 تا  هفتم  استان  این  رضوی،  خراسان 
شدید  کاهش  با  سرد  هوای  جبهه  ورود  تاثیر  تحت 
شد.  خواهد  رو  روبه  مناطق  برخی  در  بارش  و  دما 
برخی  در  دما  بیشینه  اداره  این  گ��زارش  براساس 
مناطق خراسان رضوی به زیر صفر رسیده و کمینه 

دما نیز تا 15 درجه زیر صفر کاهش می یابد.

معاون شبکه دامپزشکی گناباد گفت: دامداریهای 
فاقد مجوز به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی 
و نبود نظارت بر عملکرد آنها، تهدید جدی و عامل 

اصلی شیوع تب برفکی در این شهرستان هستند.
پراکندگی  افزود:  یعقوبی  مهدی  ایرنا،  گزارش  به 
مکانهای  و  دامداریها  از  مشخص  آمار  نبود  و  بسیار 
خطر  روستایی  مناطق  در  دام  نگهداری  مجاز  غیر 

شیوع این بیماری را افزایش داده است.
به  توجه  زیستی،  امنیت  و  قرنطینه  رعایت  وی 
واحدهای  کردن  ضدعفونی  و  دامداری ها  بهداشت 
عوامل  از  را  فرمالین  همچون  م��وادی  با  دام��داری 
تب  بیماری  کرد.  ذکر  برفکی  تب  بیماری  کنترل 
روستاهای  گاوداری های  از  امسال  گناباد  در  برفکی 
بیلند و قوژد این شهرستان آغاز شد و تاکنون هفت 

دامداری درگیر این بیماری شده اند.
وی با اشاره به انجام واکسیناسیون حدود 15 هزار 
با تب  مقابله  برای  مرحله  دو  دام سنگین طی  راس 
برفکی در گناباد گفت: مشکلی از نظر کمبود واکسن 

وجود ندارد. 
موقع  ب��ه  ان��ج��ام  ض����رورت  ب��ر  ت��اک��ی��د  ب��ا  وی 
مشکالتی  بیماری  این  شیوع  افزود:  واکسیناسیون 
بسیار  هزینه  و  گوشت  و  شیر  تولید  افت  همچون 

درمان را به دنبال دارد. 
از 102 هزار  بیش  واکسیناسیون  انجام  از  یعقوبی 
جاری  سال  طی  شهرستان  این  در  سبک  دام  راس 
خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از ابتالی 
تب برفکی در دام های سبک ارائه نشده است. تب 
بیماری ویروسی و دارای واگیری بسیار  برفکی یک 
گاو،  مانند  اهلی  نشخوارکنندگان  که  هاست  دام  در 
گاو میش، گوسفند و بز و نیز نشخوارکنندگان وحشی 

از جمله آهو، گوزن و گراز را مبتال می کند.

عباسقاسمی)مدیرپیشدبستانیودبستان
وارستگان(

از  به  فرزندان در موارد مختلف  یادگیری  موضوع 
امر  این  به  اولیاء  است.  برخوردار  بسزائی  اهمیت 
بهترین ها  دنبال  به  و همواره  دارند  ای  ویژه  اهتمام 
برای آموزش فرزندان خود هستند؛  بهترین مدرسه 
برای  را  بهتری  آینده  تا  دبیران  و  مربیان  بهترین  و 
دانش آموز خود به وجود آورند، این پیگیری بسیار 
م��واردی،  مسیر  این  در  اس��ت.  منطقی  و  اصولی 

آموزش صحیح را از مسیر اصلی جدا می کند.
هر انسانی فطرتًا تمایل دارد به دیگران مسائلی را 
بیاموزد اولیاء نیز در همین راستا عالقه مند هستند 
مواردی را به فرزند خود آموزش دهند و آنچه را خود 
می  خود  آنگونه  و  بگیرد  یاد  فرزندان  پسندند  می 
قبول  که  روشی  به  را   مختلف  موضوعات   ، پسندند 

به دانش آموز خود ارائه می دهند.
در این مسیر عملکرد اولیاء دانش آموز را به چالش 
می کشاند و آن هم مداخله اولیاء در آموزش مدرسه 
و معلم و دبیر است. بسیاری از اولیاء نحوه آموزش 
معلم و رویکردهای آموزشی مدرسه را رسد می کنند 
و هر جا که به مزاج آنها خوش نیاید در نوع آموزش 
روشی  به  و  کرده  مداخله  دبیران  و  معلمین  روش  و 
در  و  کنند  می  کار  خود  فرزندان  با  پسندند  می  که 
از موارد روشهای معلمین را زیر سؤال می  بسیاری 

برند؟؟
 اگر در این روند توضیح معلمین ، اولیاء را مجاب 
کند ، دانش آموز می تواند در بستری آرام درس خود 
را بخواند و در غیر اینصورت اتفاقی بدتر می افتد و 
آن اینکه بعضًا اولیاء در مقام مقابله با معلم و دست 
آموز ،خود  به دانش  و  آیند  برمی  اندرکاران مدرسه 
 ، آم��وزش  روش  در  تفاوت  این  دهند  می  آم��وزش 
به  چالش  این  و  کشاند  می  چالش  به  را  آموز  دانش 

سر کالس کشیده می شود.
می کنند  عمل  خود  معلم  روش  به  آموزان  دانش 
به روش پدر و مادر خود  ولی آن دانش آموز خاص 
کار می کند و این امر دانش آموزان کالس، مدرسه، 
عملکردی  در  و  نماید  می  مشکل  دچار  و...  معلم 
سر  به  را  موارد  اولیا  آموزش  تحت  آموز  دانش  بدتر 

کالس آورده و دوگانگی ایجاد می کند. 
انجام  را  خود  تحقیقات  نام  ثبت  از  قبل  اولیاء 
داده اند و در خصوص آموزش فرزند خود به مدرسه 
کار  در  مداخله  تحصیل  سال  طی  اند.  کرده  اعتماد 
دانش  که  نیست چرا  امری شایسته  معلم  و  آموزش 
آموزش  روش  و  نوع  و  یادگیری  راهی  چند  در  آموز 
بپذیرد  را  معلم  روش های  داند  نمی  و  می گیرد  قرار 
دچار  بنابراین  کند  عمل  خود  اولیاء  حرف  به  یا  و 
سردرگمی شده و راندمان یادگیری وی کم می شود 
می آید.  وجود  به  هم  دیگری  مشکل  میان   این  در 
خط  که  میان  این  در  آم��وز  دان��ش  اینکه  بسا  چه 
معلم را نمی خواند و اولیاء هم که قطعا نمی توانند 
گرفته  پیش  را  کاری  کم  رویه  باشند  پیگیر  آنقدر 
آموزش  های  حداقل  از  آموز  دانش  مدتی  از  بعد  و 
دیگر!!  معضالت  بسیار  و  ماند  می  عقب  بسیار  خود 
اولیه  تحقیقات  اساس  بر  نمی شود  توصیه  بنابراین 
اعتماد  خود  فرزند  دبیران  و  معلمین  و  مدرسه  به 
فرزند  آموزش  پیشبرد  در  می خواهید  اگرکه  و  کنید 
شوید  هماهنگ  مدرسه  با  دهید  انجام  کاری  خود 
کار را به متخصص و کاردان مربوطه بسپارید که  در 
بهتر  و  بیشتر  قطعًا  فرزند شما  پیشرفت  این صورت 

خواهد بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان 
ب��رای  احمر  ه��الل  ه��ای  تیم  آم��ادگ��ی  از  رض��وی 
راه  در  و  احتمالی  دیدگان  حادثه  به  امدادرسانی 
توجه  با  استان،  این  مواصالتی  محورهای  ماندگان 
به آغاز فعالیت سامانه بارشی در این خطه خبر داد.

در  ب��رف  ب��ارش  اف��زود:  آب��ادی  بهمن  اسماعیل 
دیگر  و  ش��ده  آغ��از  بردسکن  و  کاشمر  محورهای 
بارشی  سامانه  این  تاثیر  تحت  بزودی  نیز  محورها 
هالل  امداد  نیروهای  این  بنابر  گرفت  خواهند  قرار 
احمر آمادگی کامل برای کمک به مسافران و در راه 

ماندگان دارند.
هالل  ای  جاده  ام��داد  پایگاه  هر  کرد:  بیان  وی 
دارد  را  خانوار   10 حداقل  اسکان  قابلیت  احمر، 
ظرفیت  از  اضطراری  اسکان  زمینه  در  اینکه  ضمن 
استفاده  نیز  راه��ی  میان  های  مجتمع  و  مساجد 
نجات  و  ام��داد  طرح  اج��رای  قالب  در  شد.  خواهد 
 25 شامل  امدادی  پایگاه   33 احمر  هالل  زمستانی 
پایگاه ثابت و هشت پایگاه موقت ویژه فصل زمستان 

در مسیر جاده های این استان مستقر شده اند. 
هر  در  و  نفر  پنج  ثابت  پایگاه  هر  در  اف��زود:  وی 
مستقر  نجات  و  امدادگر  نیروی  چهار  موقت  پایگاه 
می شوند و هر پایگاه دارای یک دستگاه آمبوالنس 
و نیز امکانات اسکان اضطراری است. به این ترتیب 
157 نیروی مستقر در پایگاه های امدادی، عملیات 
امدادرسانی را در مسیر جاده های خراسان رضوی 

بر عهده دارند. 
بهمن آبادی گفت: هدف طرح های امداد و نجات 
ارائه خدمات امدادی به مسافران جاده ای در قالب 
 ، آزادس��ازی  نجات،  جو،  و  جست  عملیات  اجرای 
آتش نشانی، انتقال مصدومان در حوادث احتمالی 
مسافرانی  خاطر  امنیت  و  حال  رفاه  مجموع  در  و 

است که از طریق جاده سفر می کنند. 
وی تاکید کرد: مسافران و درراه ماندگان در جاده 
های استان و افراد حادثه دیده می توانند با شماره 
نیروهای هالل احمر  به  را  گیری 112 وضعیت خود 

برای اعزام نیروی امدادی اطالع رسانی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
حبس  جایگزین  حکم  هزار   155 تاکنون  گفت:  رضوی 
شده  صادر  مجرمین  برای  استان  این  قضات  سوی  از 

است.
و  زنان  کارگروه  جلسه  هفتمین  در  حسینی  جواد 
خراسان  نفتی  ف��رآورده ه��ای  شرکت  در  که  خانواده 
زنان  مشارکتی  پارلمان  به  اشاره  با  شد،  برگزار  رضوی 
مشورتی  پارلمان  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  استان 
این  نامگذاری  علت  شد.  راه ان��دازی  استان  در  زنان 
سازوکار  یک  با  آن  سازوکار  تشابه  دلیل  به  پارلمان 
آن  در  مشارکتی  ص��ورت  به  زن��ان  که  است  پارلمانی 
پارلمان در استان  افتتاح 1۳  فعالیت می کنند. من در 
سایر  اعضای  با  نزدیک  از  امیدوارم  و  داشتم  حضور 
بتوانیم  تا  باشم  داشته  صحبتی  استان  در  ها  پارلمان 

اهداف و شیوه کار را مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از پارلمان های مشورتی 
توسعه  و  برنامه ریزی  ش��ورای  در  آن ها  حضور  زن��ان، 
این است که زنان در  ادامه داد: هدف اصلی ما  است، 
به  مربوط  کارگروه های  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
آن مشارکت داشته باشند. مدل شورای برنامه ریزی و 
توسعه 1۳ کارگروه داریم که همه مدیران کل و روسای 
به  دارند. مطالب مهم مربوط  دستگاه ها در آن حضور 
وادراتی،  صادراتی،  تجاری،  فرهنگی،  از  اعم  استان 
می  گیری  تصمیم  ها  کارگروه  این  در  و...  کشاورزی 

شود. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 

رضوی با تاکید بر اینکه در بخش مهم و نیمی از جامعه 
می  چگونه  واقع  در  کرد:  عنوان  دارن��د،  حضور  زنان 
شورای  تصمیمات  در  زنان  توانمند  حضور  از  توانیم 
یک  و  شویم  مند  بهره  آن  کارگروه های  و  ریزی  برنامه 
نام  به  سازوکار  این  نهایت  در  کنیم.  معرفی  کار  سازو 
پارلمان زنان شکل گرفت. اما بعد از مدتی این پارلمان 
زیرا  کرد  پیدا  نام  تغییر  زنان  مشورتی  پارلمان  نام  به 

سازو کار زنان بر اساس ساختار پارلمانی است.
حسینی با تاکید بر این که ۲۸ پارلمان مشورتی زنان 
در ۲۸ شهرستان استان داریم، تصریح کرد: با توجه به 
تناسب جمعیتی شهرستان، تعداد اعضای آن پارلمان 
متفاوت است. به عنوان مثال در شهرستان باخرز ۳5 
نفر در این پارلمان ها حضور دارند. در واقع هدف اصلی 
هاست.  پارلمان  این  در  استان  زنان  تمامی  حضور  ما 
بنابراین به این نتیجه رسیدیم که اقشار زنان را به ۲5 
تمامی  از  استان  زنان  از  نفر   1۲۰۰ کنیم.  تقسیم  بخش 

قشرها درپارلمان ها هستند.
بنابر  ها،  شهرستان  جمعیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
مکانیزم انتخاب از هر قشر نماینده ای انتخاب شد و این 
دادند.  تشکیل  را  خود  شهرستان  پارلمان  نمایندگان 
مکانیزم  بر  بنا  ها  پارلمان  این  مجموعه  از  نهایت  در 
پارلمانی یک پارلمان استان شکل گرفت که تعداد آن 
11۳ نفر است. در آخر با روش انتخابی یک هیئت رئیسه 
ایجاد شد. در نهایت نام این پارلمان، مجمع مشورتی 

زنان نام گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 

رضوی با اشاره به اینکه مجمع مشورتی زنان دارای 5 
این  ک��ار  انجام  ک��رد:  خاطرنشان  اس��ت،  کمیسیون 
کمیسیون ها به صورت مجلس شورای اسالمی است. 

ابالغ  شهرستان  و  کل  ادارات  از  الیحه  مجمع،  این  در 
تحلیل  و  بررسی  مورد  در  نظر  مورد  الیحه ی  می شود. 

قرار می گیرد و اگر این الیحه رای آورد، در صحن علنی 
و  شد  تصویب  صورتیکه  در  و  می شود  عنوان  پارلمان 

کارگروه مربوطه آن را تایید کرد، الیحه اجرا می شود.
به  را  خود  تالش  تمام  باید  ما  کرد:  عنوان  حسینی 
کارگیری تا این امر استمرار داشته باشد و مشارکت مردم 
در تصمیم گیری در رفع مشکالت کشور نظام بدهیم. 
مشارکت  باید  اما  داری��م  اعتقاد  مشارکت  به  ما  همه 
اگر خانه تشکل های  کرد.  تقویت  را  نظام یافته  و  موثر 
است.  دلیل  همین  به  کنیم،  می  ایجاد  را  دولتی  غیر 
به  اخیر  سال  دو  طی  در  غیردولتی  تشکل   ۴5۰ حدود 
جوانان  بانوان،  به  مربوط  آن  مورد   1۸۰ و  رسیده  ثبت 
و محیط زیست است. اگر ما میز دانشجویان، کارگران 
و... را طراحی کرده ایم، در همین راستا است. اگر طرح 
نظام مند گفتگو با دولت و مردم را تشکیل دادیم برای 

مشارکت نظام یافته و موثر است.
چندین  طالق  و  خانواده  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
کار را در دستور عمل خود قرار داده است، اظهار کرد: 
شقاق  خوف  مرحله  در  اجتماعی  مداخالت  بیشترین 
به مرحله دادگاه  که زوجین  زمانی  بگیرد.  باید صورت 
مرحله  گرفتند؛  طالق  برای  را  خود  وتصمیم  رسیدند 
آسیب دیدگی تلقی می شود. آموزش و توانمند سازی 
و  پذیری  آسیب  از  جلوگیری  دلیل  به  ازدواج  از  پیش 
آسیب دیدگی خانواده در نظر گرفته شده که به ۸ ساعت 

ارتقا یافته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
رضوی تصریح کرد: دولت در ۹ ماهه اول سال جاری ۹۰ 
هزار و 1۰۰ فقره وام ازدواج به زوجین جوان داده که از 1۰ 
میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یافته است. 
با  خوبی  اقدامات  طالق  خصوص  در  دیگر،  طرفی  از 
مسئولیت بهزیستی و دادگستری صورت گرفت. نتایج 
خواستار  که  زوجی   ۳۰۰۰ از  بیش  که  است  داده  نشان 
به زندگی زناشویی  با مداخالت حرفه ای  بودند،  طالق 
خود بازگشتند. 1۳.۲ درصد در 6 ماهه اول سال جاری 
کرده  پیدا  کاهش  طالق  آمار  گذشته،  سال  به  نسبت 

است. 
در   ۸۰ ماده  ششم،  برنامه  قانون  اشاره  با  حسینی 
خصوص جلوگیری و کنترل اسیب های اجتماعی عنوان 
 ۲5 به  باید  برنامه  این  در  اجتماعی  آسیب های  کرد: 
بسیار  اقدامات  باید  امر  این  برای  یابد؛  کاهش  درصد 
با  و  شوند  بررسی  باید  نظر  مورد  طرح های  داد.  انجام 
همکاری مسئولین، تشکل غیردولتی آن تشکیل شود.
هفته  در  کرد:  عنوان  ضامن  تشکل  به  اشاره  با  وی 
اول  ماهه   ۹ در  گزارشی  بنابر  دادگستری،  در  گذشته 
مجازات  حکم  ه��زار   155 دادگستری  قضات  س��ال 
که  حرفه ای  اساس  بر  یعنی  کردند.  صادر  جایگزین 
فرد متخلف داشته مجازاتی برای او در نظر گرفته شد. 
این امر فوایدی اعم از جلوگیری از بد آموزی های بعد 
برای  اقتصادی  هزینه  صرف  از  جلوگیری  زن��دان،  از 

متخلفین در زندان و... را در بردارد.

 در هفته گذشته در دادگستری، 
بنابر گزارشی در ۹ماهه اول سال 

قضات دادگستری ۱۵۵ هزار 
حکم مجازات جایگزین صادر 

کردند. یعنی بر اساس حرفه ای 
که فرد متخلف داشته مجازاتی 
برای او در نظر گرفته شد. این 
امر فوایدی اعم از جلوگیری از 

بد آموزی های بعد از زندان، 
جلوگیری از صرف هزینه 

اقتصادی برای متخلفین در 
زندان و... را در بردارد

یادداشتخبر

دستگیریعامالنکالهبرداری10میلیاردریالی
مشهد

عامالن  دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
اسناد  جعل  طریق  از  ریالی  10میلیارد  کالهبرداری 

ملکی در شهر مشهد خبر داد. 
گزارشی مبنی  با دریافت  کریمی گفت:  سردارقادر 
بر جعل اعتبارنامه یکی از شرکت های تعاونی مسکن 
و فروش زمین در قطعات مختلف، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.کارآگاهان 
به  موفق  میدانی  تحقیقات  با  آگاهی  پلیس  مجرب 
شناسایی خریدار و مشاور امالکی شدند که متهمان 
در آنجا 2 قطعه زمین قولنامه کرده بودند و آنها را با 
هماهنگی مقام قضائی به پلیس آگاهی احضار کردند.
که  شد  مشخص  ملك  خریدار  اظهارات  بررسی  در 
این فرد چند روز پیش دو قطعه زمین را از سه نفر با 
اعتبارنامه هایی از شرکت تعاونی تامین مسکن یکی 
از نهادهای دولتی به مبلغ 10میلیارد ریال قولنامه و 
5 میلیارد ریال نقد خریدکرده و هیچگونه اطالعی از 

جعلی بودن اعتبارنامه ها نداشته است.
اداره مبارزه  سردار کریمی تصریح کرد: کارآگاهان 
از  استفاده  با  آگاهی  پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با 
متهم   3 موجود،  مستندات  و  آمده  بدست  اطالعات 
مجزا  های  عملیات  طی  و  شناسایی  را  پرونده  این 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به 
معرفی متهمان به دادسرا از شهروندان خواست قبل 
از مراجع ذیربط  استعالم  با  انجام معامالت ملکی  از 
کالهبردار  و  طلب  فرصت  اف��راد  سوءاستفاده  مانع 

شوند.
دستبند پلیس بر دستان سارقان جایگاه سوخت 

با تالش پلیس سارقان یکی جایگاه های سوخت در 
شهرستان تربت حیدریه شناسایی و دستگیر شدند. 

سرهنگ اکبر آقابیگی فرمانده انتظامی شهرستان 
تربت حیدریه گفت: روز گذشته از طریق مرکز فوریت 
های پلیسی110 خبر سرقت صندوق جایگاه سوخت 
بالفاصله  و  اعالم  تابعه  از بخش های  یکی  )نفت( در 

موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
در  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  حضور  با  اف��زود:  وی 
سارقان  شد  مشخص  آمده  عمل  به  بررسی  و  محل 
از  را  ریال  میلیون   40 مبلغ  جایگاه  داخل  به  نفوذ  با 
اند. تیم رسیدگی کننده  داخل صندوق سرقت کرده 
یکسری  و  سارقان  از  بجامانده  آثار  بررسی  با  پرونده 
 34 )علی  متهمان  از  یکی  پلیسی  گسترده  تحقیقات 
ساله( را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر 

کردند.

ابتدا  در  متهم  ک��رد:  تصریح  بیگی  آقا  سرهنگ 
پس  تحقیقات  ادامه  در  اما  بود  جرمی  هرگونه  منکر 
لب  ناچار  به  آمده  دست  به  مستندات  با  مواجهه  از 
مهر  ح��اوی  صندوق  سرقت  به  و  گشود  اعتراف  به 
شرکت، اسناد و مدارك و مبلغ 40 میلیون ریال وجه 
نام  به  دوستانش  از  یکی  همکاری  با  جایگاه  از  نقد 
ماموران  عملیات  این  ادامه  در  کرد.  اعتراف  جواد 
این فرماندهی همدست متهم را دستگیر وتحقیقات 

از آنان برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

مشهدی دختر برسر خیابانی دوستی که بالیی
آورد

پسری  با  خیابانی  عشق  پی  در  که  ساله   1۷ دختر 
همراه شده بود از رازی پرده برداشت که هستی اش 

را نابود کرد.
خاطر  به  س��وزد.  می  بزرگ ترم  دختر  ب��رای  دلم 
عذاب  و  رنج  در  همواره  او  مشکالت  و  خاص  شرایط 
می  دخترم  بیمار  چهره  به  نگاهم  که  هنگامی  بودم 
هم  من  که  چرا  ایستاد  می  تپش  از  قلبم  گویی  افتاد 
یک مادرم و نمی توانستم دخترم را در این وضعیت 
ببینم این گونه بود که از دختر کوچک ترم غفلت کردم 
و او هم چنان در کوره راه های بدبختی مسیرش را گم 
کرد که امروز نه تنها آینده اش را تباه کرده است بلکه 

خودش را باخته است.
یک  پی  در  پسری  بود  مدعی  که  ای  ساله   45 زن 
نوجوانش  دختر  هستی  و  آینده  خیابانی،  ارتباط 
تلخی  قصه  که  حالی  در  است  کشانده  نابودی  به  را 
و کارشناس  به مشاور  نگاهش موج می زد،  در عمق 
اجتماعی کالنتری گفت: درست یک هفته بعد از آن 
که کارنامه پایان مقطع متوسطه را گرفتم »قربان« به 

خواستگاری ام آمد.
او مرد زحمت کشی بود و از راه مسافرکشی هزینه 
کامال  ما  ازدواج  کرد.  می  تامین  را  مان  زندگی  های 
و محبت دست  با عشق  دلیل  به همین  و  بود  سنتی 
به دست هم دادیم و پایه های یک زندگی مستحکم 

را بنا نهادیم.
ما  شیرین  زندگی  »شهربانو«  تولد  با  بعد  سال  دو 
صفای دیگری پیدا کرد ولی مدتی بعد متوجه شدیم 
بعد دیگر  به  روز  آن  از  دارد  بیماری صرع  که دخترم 
این  از  را  دخترم  تا  کردم  فراموش  را  چیز  همه  من 
و  ریختم  می  اشک  روز  و  شب  بدهم  نجات  وضعیت 
تنهایی  احساس  شهربانو  تا  کردم  می  را  تالشم  همه 
و  خریدم  می  برایش  کرد  می  اراده  چیزی  هر  نکند 
همه عشق و مهر مادری را نثارش می کردم دیگر همه 
او می  به آینده  زندگی من شهربانو بود چرا که وقتی 
اندیشیدم همه وجودم به لرزه می افتاد اگرچه هزینه 

های بستری شدن او در مرکز روان پزشکی بسیار زیاد 
بود اما من به چیزی جز بهبودی او نمی اندیشیدم این 
در حالی بود که دختر دیگرم نیز پا به این دنیای فانی 

گذاشته بود و هر روز قد می کشید.
بودم  کرده  غفلت  شهین  صحیح  تربیت  از  من  اما 
را  او  واقع  در  پرداختم.  او می  روزمره  امور  به  تنها  و 
و  رود  می  مدرسه  به  صبح  که  پنداشتم  می  کودکی 
خاطر  به  مدرسه اش  مدیر  بارها  گردد.  می  باز  ظهر 
داد  می  تذکر  من  به  دخترم  زشت  رفتارهای  برخی 
نمی  جدی  را  ها  آن  دلسوزانه  های  توصیه  من  ولی 
گرفتم و اعمال نادرست او را به حساب بچگی اش می 

گذاشتم.
سن  در  دخترم  تا  بود  شده  باعث  من  های  غفلت 
نه تنها  او  13 سالگی شئون اخالقی را رعایت نکند. 
آرایش های غلیظ می کرد و دوستان مناسبی نداشت 
روی  نیز  مخالف  جنس  با  خیابانی  ارتباط  به  بلکه 
در  و  نشست  می  اینترنت  پای  مدام  دیگر  بود  آورده 
خیابانی  های  دوستی  پی  در  اجتماعی  های  شبکه 

بود.
او در حالی به این رفتارها ادامه می داد که در سن 
باز  با این وجود من  از مدرسه اخراج شد  14 سالگی 
حال  به  را  شهین  و  کردم  می  توجه  شهربانو  به  هم 
رسید  جایی  به  کار  نهایت  در  بودم  گذاشته  خودش 
که شهین در سن 17 سالگی مقابل من و پدرش می 
خواند  می  »ام��روزی«  دختری  را  خودش  و  ایستاد 
قبل  روز  چند  که  این  تا  باشد   آزاد  دارد  دوست  که 
اشک ریزان در حالی که می گفت باردار شده است از 
دوستی خیابانی با پسری سخن گفت که هستی اش را 

به نابودی کشاند.

اعمالقانون44خودرویدارایآلودگیصوتیو
مزاحمتدرمشهد

پنج  عملیات  از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
 44 قانون  اعمال  برای  عمومی  امنیت  پلیس  ساعته 
خودروی دارای آلودگی صوتی و مزاحمت در مشهد 

خبر داد. 
 سردار قادر کریمی گفت: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی  حقوق  رعایت  لزوم  و  شهروندان  عمومی 
مطالبات  از  که  سواری  خودروهای  رانندگان  توسط 
مردمی بوده طرح مقابله با وسایل نقلیه دارای آلودگی 
بلوار  محدوده  در  خیابانی  های  مزاحمت  و  صوتی 
امامت، هاشمیه ، آزادشهر، 7 تیر و پیروزی مشهد به 

اجرا گذاشته شد.
تیم  توسط  که  این عملیات گسترده  در  افزود:  وی 
زمان  مدت  در  و  اخالقی  امنیت  پلیس  گشتی  های 
 10 انتظامی  ماموران  شد  گذاشته  اجرا  به  ساعت   5

دستگاه خودرو را توقیف و به پارکینگ انتقال دادند. 
همچنین مشخصات پالك 34 دستگاه خوروی نیز در 
سامانه ناظر پلیس ثبت شد تا پی گیری های الزم در 

خصوص اعمال قانون رانندگان متخلف به عمل آید.
امنیت  تاکید کرد: طرح های پلیس  سردار کریمی 
اخالقی استان به پشتوانه همکاری شهروندان قانون 
مدار و با حمایت دستگاه قضایی با جدیت در دستور 
داریم  انتظار  نیز  عزیز  مردم  واز  دارد  قرار  پلیس  کار 
های  فوریت  به  رابطه  این  در  را  خود  های  گ��زارش 
پلیسی 110 و یا شماره تلفن 09906110183 پیامك 
امنیت  پلیس  رئیس  طریق  از  اعالمی  موارد  تا  کنند 

عمومی استان مورد بررسی قرار گیرد.

تبعه یک از مسلحانه سرقت باند دستگیری
خارجیدراستان

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: اعضای یک 
گروه که در استان اقدام به سرقت مسلحانه از یکی از 
اتباع خارجی کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
در  قبل  ماه  متهم 19  افزود: 2  کریمی  قادر  سردار 
که  خارجی،  اتباع  از  یکی  از  جام  تربت  کمربندی 
جنگی،  سالح  تهدید  با  بود،  سمند  خ��ودرو  مسافر 

معادل 70 میلیارد ریال ارز سرقت کرده بودند.
متواری  اقدام  این  از  پس  سارقان  کرد:  بیان  وی 
آنها  شناسایی  برای  پلیس  تحقیقات  و  بودند  شده 

ادامه داشت.
سردار کریمی ادامه داد: سرانجام پلیس تربت جام 
فریمان،  انتظامی  فرماندهی  با  مشترک  عملیاتی  در 

این 2 متهم و 3 عضو دیگر گروه را دستگیر کردند. 

باند  این  اعضای  از  وی خاطرنشان کرد: تحقیقات 
ادامه دارد.

خودروهای خدماتی مجتمع در سوزی آتش
سنگینمشهد

گفت:  مشهد  نشانی  آت��ش  سازمان  مدیرعامل 
شهر  این  در  سنگین  خودروهای  خدماتی  مجتمع 

گرفتار آتش سوزی شد.
آتش  این  پی  در  اف��زود:  جعفری  حسن  آتشپاد 
صنعتی  شهرک  در  گاراژی  در  امروز  ظهر  که  سوزی 

طرق رخ داد، آتش نشانان به محل اعزام شدند.
وی اظهار کرد: کانون حریق واحد آهنگری بود که 
 2 و  مایع  گاز  سیلندر   2 کردن  خارج  با  نشانان  آتش 

پیک نیک از محل، از بروز انفجار جلوگیری کردند.
دست  در  حریق  این  وقوع  علت  اینکه  بیان  با  وی 
بررسی است، گفت: این حادثه خسارت جانی نداشت 

و آتش با تالش آتش نشانان مهار شد.

باتوجهبهسرمایشدیدهوا؛

آمادگی بهزیستی برای اقامت 
شبانه معتادان خیابانی

شیوعتببرفکیدرگناباد؛

دامداری های بدون مجوز 
سرمنشا تب برفکی

کار را به متخصص بسپاریم

آمادگیهاللاحمرخراسانرضویدربرودتهوا
استان؛

آماده خدمت رسانی هستیم

در کارگروه زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی مطرح شد؛

اجرای 155هزار حکم جایگزین حبس در استان
در پوستر تازه ترین نمایشگاه گروهی عکس هنرجویان 
حمیدرضا گیالنی فر، نام 29 هنرجوی عکاسی به چشم 
می خورد. محل برگزاری نمایشگاه، نگارخانه فردوسی 
ماه  هر  در  که  جایی  اس��ت؛  مشهد  دانشگاهی  جهاد 
غروب  در  است.  هنری  مختلف  نمایشگاه های  میزبان 
در  »آن��ات«  عکس  گروهی  نمایشگاه  هفته،  این  شنبه 
شب  اولین  در  من  و  شد  گشایش  فردوسی  نگارخانه 

نمایشگاه، به محل برگزاری آن رفتم. 
جمعیت بسیار زیادی برای بازدید از نمایشگاه آمده 
علی  دکتر  از  یادداشتی  نمایشگاه  ورودی  در  بودند. 
شریعتی به چشم می خورد: »آنات، طغیان جنون آمیز 
ثانیه ها، که گاه ساعت های بسیارش، همچون گذر برق 
در آسمان خیال می گذرد و گاه یک ثانیه اش، به طول 
ساعتی و شب و روز و سالی قد می کشد، و می ایستد و 

می ماند و هر کاری می کنی نمی رود.«.
به  آویخته  سفید  و  سیاه  و  رنگی  عکس  قاب   53  
دیوارهای نگارخانه گاه توجه و تحسین بازدیدکنندگان 

را برمی انگیزند و گاه به تفکر و انتقاد وا می دارند.
نمایشگاه  بازدیدکنندگان  جمله  از  رم��ارم،  شهناز 
قاب   خود  بازدید  طی  در  که  است  آن  اول  شب  در 
از  را  هنرجویان  روایت  می بیند،  دقت  با  را  عکس ها 
تجربه های  درباره  آن ها  با  و  داده  گوش  آثارشان  ثبت 
بر  تاکید  ضمن  رمارم،  می کند.  گفت وگو  شخصی شان 
اهمیت حمایت از هنر عکاسی شهری در هر چه بهتر 
نشان دادن فضای شهری، در رابطه با نمایشگاه عکس 
»آنات« و سطح کیفی نمایشگاه های عکاسی سطح شهر 
می گوید: روز گذشته ما برای بازدید از نمایشگاه عکس 
»چین زیبا« به نگارخانه گلستانه رفتیم. از آنجایی که 
زبان هنر، یک زبان مشترک بین المللی است، به لحاظ 
نگاه انسانی تفاوتی در آثار عکاسان چینی  و عکاسان ما 
آثار در محتوای آن ها  بلکه تفاوت اصلی  وجود ندارد؛ 
که  دیدم  هنرجویانی  آثار  را  »آنات«  نمایشگاه  است. 
از نظر تجربه کاری، جوان اما در عمق نگاه خود پخته 
هستند و آنچه را که از استاد خود آموخته اند همراه با 

نوآوری تلفیق کردند و کارهایی ویژه ثبت کرده اند.
اخیر  اقدامات  با  رابطه  در  شهر،  شورای  عضو  این 
گرفتن  برای  شرایط  تسهیل  با  رابطه  در  شهر  شورای 
مدتی  کرد:  تصریح  شهری  فضای  در  عکاسی  مجوز 
پیش جناب شهردار گفتند که برگ های پارک ها را جمع 

نکنید تا از فضای شهر عکاسی شود و عکاسان و مردم، 
مسابقه   قالب  در  تا  بفرستند  ما  برای  را  کارهایشان 
عکس منتخبی از این آثار انتخاب شوند، اما از آنجایی 
محدودیت  با  پارک ها  و  سبز  فضاهای  در  عکاسی  که 
بسیاری مواجه است، با همت احسان اصولی و جناب 
شهردار، دِر بوستان ها و فضاهای سبز به روی عکاسان 
باز شد زیرا یکی از تاثیرگذارترین هنرهایی که می تواند 
زشتی ها و زیبایی های شهر، و غم ها و شادی های آن 

را به نمایش بگذارد هنر عکاسی است. 
وی افزود: سیاست گذاران شهری باید قوانین سخت 
را بردارند، سدها را بشکنند و پشت درهای بسته برای 
هنرمندان تصمیم نگیرند تا بتوانند دیوار بین مردم و 
اعتمادسازی  مردم  و  خود  بین  و  بردارند  را  خودشان 
است  این  شرایط  این  در  هنرمندان  وظیفه  و  کنند، 
که آنقدر از مطالبات خود بگویند، حرف خود را تکرار 
کنند و بر آن اصرار بورزند تا این گفته ها به ایده تبدیل 
شوند، ایده ها منجر به تغییر نگرش شوند، و این نگرش 

ها، رویکردها و رفتارهای جدید را بسازند.
نمایشگاه  این  از هنرجویان حاضر در  کبیریان  ثمره 
نمایشگاه  در  حضور  تجربه  با  رابطه  در  او  با  اس��ت. 

گفت و گو کردم که در ادامه می خوانید.
نمایشگاه برای »آنات« نام انتخاب دلیل از •

بگویید.
متنی که از دکتر علی شریعتی خواندید باور عمیقی 
هنر  به  ما  نگاه  با  رابطه  در  هنرجویان  ما  تمامی  از 

برای  من  پیشنهادی  اس��م  »آن��ات«  اس��ت.  عکاسی 
نمایشگاه بود و از آنجایی استاد گیالنی فر عالقه خاصی 
نمایشگاه  برای  را  نام  این  دارن��د  شریعتی  استاد  به 

انتخاب کردیم.
عکاسی سوژههای اصلی محوریت و موضوع •

هنرجویانچیست؟
این نمایشگاه دو محوریت دارد؛ بخش موضوعی آن 
در رابطه با »سایه و انعکاس« است که قاب های بسیاری 
دیگر  بخش  و  شده اند  گذاشته  نمایش  به  سوژه  این  با 
آن، آزاد است که در آن قاب هایی انتخاب شده اند که 
سطح  به  توجه  با  اما  نیستند  انعکاس  و  سایه  درباره 

کیفی شان از سوی داوران نمایشگاه انتخاب شدند.
یا فیلتر عکسها، برای محتوا لحاظ به آیا •

محدودیتیداشتید؟
خیر. فیلتری برای ثبت و همچنین انتخاب عکس ها 
وجود نداشت. هیئت داوران نمایشگاه آثار را انتخاب 
هنرجویان  آثار  نمایشگاه  این  که  آنجایی  از  و  کردند 
نیز  بود که داورها  این  تاکید استاد گیالنی فر در  است 
جوان باشند تا نگاه هنرجویان را درک کنند.  در مرحله 
کامران  به همراه  فر،  گیالنی  استاد حمیدرضا  داوری، 
از  یکی  و  ذاکری  شهریار  جالیری،  عارف  رحمتیان، 
را  قاب   53 علمی  نماینده  عنوان  به  کالس  هنرجویان 
برای نمایشگاه گزینش کردند و عکس ها به صورت خام 
به کامران رحمتیان داده شد تا ایشان ادیت عکس ها 

را انجام بدهند.

یک عنوان به خود شخصی تجربه از کمی •
هنرجودرعکاسیبگویید.

خاصی  محدودیت های  شهری،  فضای  در  عکاسی 
نشوند  راهنمایی  درستی  به  اگر  هنرجویان  و  دارد 
نمی توانند در مسیر درست قدم بردارند. اگر در حضور 
هر استاد دیگری می رفتم تاثیر مثبت امروز را در کشف 
عمق نگاه خود به عکاسی حس نمی کردم و از آنجایی 
که استاد گیالنی فر دیگر دوره آموزشی برگزار نخواهند 
دوره  آخرین  در  که  است  من  افتخار  باعث  این  کرد 
کالس ایشان حضور داشتم و در کنار سایر هنرجویان 
دشوار  راه  شک  بدون  آموختم.  بسیار  تجربیاتشان  از 
باید راه بزرگان و اساتید  و پرکاری در پیش است و ما 

حرفه و هنر خود را ادامه بدهیم.
گفتنی است نمایشگاه گروهی عکس »آنات« تا پایان 

هفته در محل نمایشگاه دایر است.

کتاب

پروفسور لوییس کاروئانا، کشیش یسوعی، در علوم، 
فلسفه، و االهیئت صاحب درجات است. او دکترایش 
را در رشته  تاریخ و فلسفه  علم از دانشگاه کمبریج گرفته، 
پیش از این سال ها استاد دانشگاه لندن بوده و اکنون، 
به  رم،  دانشگاه  فلسفه ی  دانشکده ی  ریاست  بر  عالوه 
تدریس فلسفه و پژوهش در رصدخانه ی واتیکان اشتغال 
دارد. کاروئانا عالوه بر کتاب حاضر، صاحب آثاری چون 
کل گرایی و فهم علم، معماری مفهومی طبیعت، داروین 

و کاتولیک گرایی، و آغاز و پایان کائنات است.
قلمروهای  پیمایش  با  کتاب،  این  در  کاروئانا  دکتر 
می دهد  نشان  اخ��الق،  و  علم  میان  مرز  در  جدیدی 
چگونه ذهنیت علمی بر شکل گیری شخصیت فرد، یا 
کسب فضایل اخالقی او اثر می گذارد. از نظر او علم فقط 
منظومه ای از دانسته ها و دانستنی ها نیست بلکه عاملی 

مهم در تعیین روش زندگی است. 
بحث کتاب به توصیف برهم کنش میان علم و اخالق 
یا رد و قبول نوآوری های علمی محدود نمی ماند بلکه به 
موضوعات اساسی تری می پردازد که حاصل گرایش های 
مهم اخالقی در بطن ذهنیت علمی است؛ و شرح می دهد 
تبیین  قدرت  و  علم،  تاریخ  علمی،  روش   علم،  چگونه 

علمی می تواند مفهومی از زندگی خوب را رقم بزند.
ذهنیت  تأثیر  درب��اره ی  جستاری  فضیلت؛  و  »علم 
علمی بر منش اخالقی« اثر»لوییس کاروئانا« با ترجمه 
»محمدابراهیم محجوب« را نشر نی  در 238 صفحه و با 

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ ریال منتشر کرده است.

با  انقالب عنوان کرد:  دبیر هنری چله نمایش مردِم 
پایان مهلت ثبت نام آثار در مرحله اول چله نمایش ما تا 
روز پنجشنبه 5 بهمن، 83 اثر تقدیم دبیرخانه جشنواره 

شد.
ملتجی  محمد  خراسان،  منطقه  ایسنا-  گ��زارش  به   
دبیرخانه  به  رسیده  اثر  گفت: 83  خبرنگاران  جمع  در 
و  مسجد  مدرسه،  بخش  سه  در  اجرا  جهت  جشنواره 
محله بود که از این میان این آثار 51 مورد جهت شرکت 

در مرحله بازبینی مورد تایید هیئت بازخوانی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: از میان آثار پذیرفته شده 6 اثر در 
بخش مدرسه، 9 اثر در بخش مسجد و 36 اثر برای شرکت 

در بخش محله مورد تایید هیئت بازخوانی قرار گرفته اند.
 ملتجی تصریح کرد: آثار پذیرفته شده روز دوشنبه 9 
بهمن توسط هیئت بازبین مورد بازبینی قرار می گیرند 
و آثار منتخب 10 بهمن اعالم خواهد شد و از 12 بهمن 

اجرای نمایش ها آغاز می شود.
استقابل  ما«  نمایش  »چله  جشنواره  هنری  دبیر 
خوب  مرحله  اولین  در  جشنواره  این  از  را  هنرمندان 
ارزیابی کرد و افزود: چله نمایش ما برای اولین بار است 
که برگزار می شود، با این وجود استقبال گروه های هنری 
و عالقه مندان در مرحله اول خوب بود و در مرحله دوم که 

25 بهمن است پذیرای دیگر آثار خواهیم بود.
ملتجی در پایان خاطر نشان کرد: »چله نمایش ما« 
بستر مناسبی را برای تئاتر مردمی فراهم کرده است و 

امیدواریم این مسیر ادامه داشته باشد.

رمارم: مدتی پیش جناب شهردار 
گفتند که برگ های پارک ها را 
جمع نکنید تا از فضای شهر 

عکاسی شود و عکاسان و مردم، 
کارهایشان را برای ما بفرستند تا 
در قالب مسابقه  عکس منتخبی 

از این آثار انتخاب شوند، اما از 
آنجایی که عکاسی در فضاهای 

سبز و پارک ها با محدودیت 
بسیاری مواجه است، با همت 

احسان اصولی و جناب شهردار، 
دِر بوستان ها و فضاهای سبز به 
روی عکاسان باز شد زیرا یکی 

از تاثیرگذارترین هنرهایی که 
می تواند زشتی ها و زیبایی های 

شهر، و غم ها و شادی های آن را به 
نمایش بگذارد هنر عکاسی است

    جواد لگزیان

یادداشت

آرشخیرآبادی،نویسندهومنتقدتئاتر
جواد  سید   ،1۳۹۶ دی  نه ام  و  بیست  جمعه،  روز 
اشکذری، رئیس انجمن هنرهای نمایشی ی استان 
خراسان رضوی، اعالم کرد که »طرح درجه بندی ی 
خواهد  اجرا  زودی  به  مشهد  در  نمایش  سالن های 
شد.« این خبر بسیار خوشی ست که تبعات بسیار 
خوش تری در پی دارد. یکی از مبرم ترین نیازهای 
ما در تئاتر مشهد، تفکیک، رتبه بندی و امتیازدهی 
طرح  این  اجرای  بود.  موجود  تماشاخانه های  به 
بتوانیم در مدیریت سالن ها  تا ما  باعث خواهد شد 
و اجراهای نمایش مان نه یک قدم که چندین قدم 
پیش بگذاریم. این یکی از آن طرح های بنیادین و 
انجمن  پیشین  بود رؤسای  که مدت ها  اساسی ست 
هنرهای نمایشی به لزوم اش آگاهی داشتند ولی بنا 
به هر دلیلی، اجرای آن را به تعویق می انداختند. و 
جای آن دارد تا در همه ی شهرهای استان به اجرا 
تماشاخانه  دو  از  بیش  که  شهرهایی  شود.  گذاشته 

دارند. 
چرا طرح درجه بندی  تماشاخانه های مشهد تا به 
باعث  که  دلیلی  مهم ترین  است؟  نشده  اجرا  امروز 
توقف این طرح تا به امروز شده، روابط دوستانه ای 
و  ست که میان صاحبان تماشاخانه های خصوصی 
جرأت  به  شاید  است.  برقرار  استان  تئاتر  مدیریت 
از  تماشاخانه ها،  مالکان  همه ی  که  گفت  بتوان 
قریب  اکثر  و  هستند  شهر  تئاتر  بدنه ی  عزیزان 
دوستی های  شهر،  تئاتر  مدیران  با  اتفاق شان  به 
دیرینه دارند. همین امر سبب می گشت تا مدیران 
تئاتر استان، برای پرهیز از هر گونه سوءبرداشت و 
سوءتفاهم احتمالی، تماشاخانه های تحت مدیریت 
اولیت بندی ها  مبادا  تا  نکرده  رتبه بندی  را  ایشان 
اجراهای  آمار  دیگر،  طرف  از  شود.  کدورت  باعث 
نمایش ما در مشهد در این دو سه ساله ی گذشته، 
بر  روزانه  که  کارهایی  تعداد  و  کرده  رشد  شدت  به 
که  آن جا  از  است.  پیش  از  بیش تر  می رود،  صحنه 
سالن های ما برای تعداد اجراها در قدیم کافی بود، 
تماشاخانه ها  رتبه بندی ی  درصدد  مدیران  هرگز 
مخاطبان  تعداد  دیگر،  ط��رف  از  برنمی آمدند. 
همه ی  روزانه  بخواهد  که  نبود  حدی  به  نیز  تئاتر 
آثار  تنوع  که  آن  نکته ی دیگر  و  کند.  ُپر  را  سالن ها 
ما در تئاتر، به اندازه ی امروز نبود. همه  این عوامل 
دست به دست هم می دادند تا مدیران پیشین تئاتر 
لزومی بر درجه بندی  سالن های اجرا نبینند و البته 
اما در  زیادی، درست هم می اندیشیدند،  تا حدود 
این دو سه ساله  گذشته، رشد کمی و کیفی و البته 
تنوع آثار نمایشی باعث شده بود تا ما به شدت خأل 

نبود رتبه بندی در سالن ها را احساس کنیم. 
دوا  ما  از  دردی  چه  اجرا  سالن های  رتبه بندی  
که  است  آن  طرح  این  ُحسن  اولین  کرد؟  خواهد 
به  می توانند  حاال  تجربی،  و  کارگاهی  اجراهای 
عنوان یک هویت مستقل، برای خود سالنی داشته 
ساده تری  امکانات  از  تماشاخانه هایی که  باشند. 
برخوردارند، می توانند  دیگر سالن ها  با  مقایسه  در 
بالقوه به اجراهای کارگاهی و تجربی اختصاص داده 
شوند و به کانونی برای رشد و فعالیت استعدادهای 
اجرای  دوم  مزیت  گردند.  بدل  شهرمان  تئاتر  تازه  
مجوز  اعطای  تکلیف  شدن  مشخص  ط��رح،  این 
به  این  از  است.  تئاتری  گروه های  به  تماشاخانه ها 
با  مقایسه  در  که  می دانند  تئاتری  گروه های  بعد، 
گستردگی و حجم کارشان، در چه سالنی می توانند 
نخواهد  تعلق  آن ها  به  سالن هایی  چه  و  کنند  اجرا 
وصف،  ای��ن  با  گروه ها  که  اس��ت  طبیعی  گرفت. 
دقیق تری  برنامه ریزی های  می توانند  آغ��از  از 
آینده   تبلیغات  حتی  و  اج��را  تمرینات،  ب��رای 
هویتمند  آن،  سوم  مزیت  باشند.  داشته  خویش 
برای  صحیح  رقابتی  ایجاد  و  تماشاخانه ها  شدن 
مدیران  پس،  این  از  سالن هاست.  کیفیت  بهبود 
آوردن  دست  به  ب��رای  شهرمان  تماشاخانه های 
و تصحیحات فضای  تغییرات  به  باالتر، دست  رتبه  
و هویت  کیفی  بتوانند درجه  تا  زد  خویش خواهند 
میان،  این  در  بیابند.  قبل  با  مقایسه  در  بهتری 
بهای بلیت ها هم منطقی خواهد شد و از دیگر سو، 
برخوردار  سالن  در  بهتری  تسهیالت  از  تماشاگران 
به  نیست.  کم  طرح،  این  اجرای  مزایای  می شوند. 
دارای  پس  این  از  کارگاهی  اجراهای  که  آن  ویژه 
هویت مستقل می شوند و البته امکان فروش بلیت 
توانست  خواهد  تماشاخانه ای  هر  و  می کنند  پیدا 
گروه های  به  کارگاهی  پالتوی  یک  اختصاص  با 
تجربی، فضای آموزشی را گسترش دهد. در اینجا 
ریاست  دوران  که  مهمی  و  بزرگ  اتفاقات  از  باید 
نمایشی  هنرهای  انجمن  در  اشکذری  سیدجواد 
توانسته  اشکذری  آقای  کرد.  تشکر  و  یاد  افتاد، 
تئاتر  در  را  خوبی  رویدادهای  مدیریتش  دوران  در 
شهرمان رقم بزند. اجرای متن های مهم و شاخص 
بهبود  آموزشی،  فضای  شدن  گسترده  بین المللی، 
البته آمار اجرای  چشمگیر وضعیت اقتصاد تئاتر و 
دستاوردهای  همه،  و  همه  ما،  تماشاخانه های 
هر  کارنامه   در  می تواند  که  بزرگی است  بسیار 
اج��رای  باشد.  مباهات  باعث  انجمنی،  رئیس 
این  از  یکی  نیز  مشهد  سالن های  درجه بندی   طرح 
شاهد  زودی  به  امیدواریم  که  است  خوب  اتفاقات 

اجرایی شدنش باشیم.

تمام  گفت:  یار  سینمایی  شرکت  هنری  کارگردان 
بلکه  ما،  کشور  در  نه تنها  عرصه  این  به  عالقه مندان 
در هر کشوری که برنامه ریزی جامعی برای این عرصه 
نداشته باشد، بایستی چرخ را از نو اختراع کنند، چرا 
آن  حاصل  که  ما،  هنرمندان  و  تیم ها  تجربیات  که 
دریایی از آموخته ها شده، جایی ثبت نگشته و برای 

نوآموزان تدوین نشده است.
الیاس عیدی در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، 
اظهار  مشهد  در  انیمیشن  آموزش  وضعیت  پیرامون 
به این عرصه بسیار است، ولی غالب  کرد: عالقه مند 
قبیل  از  دالیلی  به  انیمیشنی  مجموعه های  خروجی 
شناخت  عدم  و  آموزشی  استاندارد  متد  وجود  عدم 
صحیح از این هنر، از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار 
نبوده؛ از این رو، رغبت مسئولین به سرمایه گذاری در 

بخش آموزش انیمیشن به خوبی دیده نمی شود.
به  منحصر  ف��رم  دلیل  به  انیمیشن  اف���زود:  وی 
فردش، در دنیا جایگاهی ویژه دارد و قدرت این هنر 
در فرهنگ سازی و ارائه سبک زندگی به تمام جوامع 
کرده  رئال  فیلم های  سرسخت  رقیب  را  آن  بشری 
از  و  تفکر  بیان  گوناگون،  دالیل  به  که  هنری  است. 
نظر  به  مطلوب تر  آن  در  مخاطب  تاثیرپذیری  طرفی 
پرورش  و  آموزش  مقوله  بایستی  رو  این  از  و  می آید 
نیرو در این راستا بسیار دقیق و عالمانه صورت بگیرد.
کرد:  بیان  یار  سینمایی  شرکت  هنری  کارگردان 
را  هنرمندان  بر  انیمیشن  آم��وزش  تاثیر  میزان 
شده  ارائ��ه  کنون  تا  که  آموزشی  نوع  بررسی  با  باید 
از  شد.  جویا  آن  بودن  واقعی  میزان  همین طور،  و 
قدم  عرصه  این  در  است  بنا  که  هنرمندی  طرفی، 
متوجه  مسیر  ابتدای  همین  در  است  بهتر  بگذارد، 
این امر باشد که راهی طوالنی و مهم را در پیش دارد، 
را  خود  که  شاغلینی  و  مدرسین  برخی  باور  خالف  بر 
مناسب  نه چندان  جایگاهی  به  اشتباه،  متدهای  با 
هنر  این  مندان  عالقه  به  را  باور  این  نیز  و  رسانده اند 

ارائه می دهند.
راهکارهای  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  عیدی 
ممکن در جهت بهبود وضعیت آموزش در این رشته 
آمدن  هم  گرد  رسد،  می  نظر  به  که  مسیری  اف��زود: 
اساتید واقعی این عرصه و تدوین یک برنامه آموزشی 

کامل و جامع است.
عرصه  این  به  عالقه مندان  تمام  داد:  ادام��ه  وی 
نه تنها در کشور ما، بلکه در هر کشوری که برنامه ریزی 
بایستی  باشد،  نداشته  عرصه  ای��ن  ب��رای  جامعی 
تیم ها  تجربیات  که  چرا  کنند،  اختراع  نو  از  را  چرخ 
آموخته ها  از  دریایی  آن  حاصل  که  ما،  هنرمندان  و 
تدوین  نوآموزان  برای  و  نگشته  ثبت  جایی  شده، 
که  بپرسید  کسی  هر  از  اگر  مثال،  برای  است؛  نشده 
را  عرصه  این  می خواهید  عالقه مندید،  انیمیشن  به 
باید شروع کنید، پاسخ هایی که  از کجا  دنبال کنید و 
وجود  عدم  و  سردرگمی  از  حکایت  خود  می شنوید، 

مسیری مشخص است.

این مدرس انیمیشن اضافه کرد: یکی از بزرگترین 
خدمت ها به این عرصه، نشان دادن راه درست برای 
پیشرفت و جلوگیری از اتالف عمر است. با این حال، 
که  دی��ده ام  عرصه  این  در  مستعد  انسان های  بسیار 
نظر  اساس  بر  را  اشتباه  کامال  راهی  سال  سال های 
شکایتی  اگر  بنابراین  رفته اند،  اساتید  اصطالح  به 
از  باید  ایران وجود دارد،  انیمیشن  به جایگاه  نسبت 
مسئوالن و برنامه ریزان عرصه فرهنگ و هنر مطالبه 
شود، چرا که طالب علم و هنر در مسیری قدم برمی 

دارد که این عزیزان رقم می زنند.
آموزش  به لحاظ  عدالت،  وجود  پیرامون  عیدی 
انیمیشن در نقاط مختلف کشور گفت: بی عدالتی در 
از طرفی،  نیست.  این رشته  به  تنها مختص  آموزش 
و  مهم  جنبه  یک  و  نیست  آم��وزش  تنها  موضوع 
تاثیرگذار دیگر در این عرصه مهیا بودن زیرساختی به 
نام بازار است که خود به طور مفصل جای بحث دارد. 
از  بسیاری  شدن  انگیزه  بی  که  بدانید  قدر  همان  اما 

گروه های انیمیشنی و تغییر شغل نیروهایشان با این 
موضوع ارتباط مستقیم داشته است.

وی ادامه داد: عدم وجود بازار واقعی در همه جای 
و  می شود  آموزش  در  توازن  عدم  باعث  خود  کشور، 
شاید برایتان جالب باشد که در این عرصه، بازارهای 
گروه های  از  بسیاری  که  دارند  وجود  معتبر  ظاهر  به 
البته  و  رسانده  ورشکستگی  مرز  به  را  انیمیشنی 
ناگفته نماند که متاسفانه از جانب سفارش دهندگان، 
تفاوت های بسیاری بین هنرمند ساکن در پایتخت و 

خارج از آن گذاشته می شود.
پاسخ  در  یار  سینمایی  شرکت  هنری  کارگردان 
خالقیت  رسیدن  مطلوب  به حد  پیرامون  سوالی  به 
کنونی  وضعیت  به  توجه  با  حوزه  این  هنرمندان  در 
تنها  امر  این  کرد:  بیان  مشهد  در  انیمشن  آموزش 
از  امر  مسئولین  اگر  و  نیست  مشهد  شهر  مختص 
انیمیشن طلب خروجی در مدت زمان دوره  آموزش 
به همراه  را  اشتباه  نکنند، که خود متد  خدمت خود 

دارد، مطمئنا خروجی ها متفاوت خواهد شد.
عیدی تصریح کرد: امروزه ما با هنرمندانی در این 
دوره ها  این  از  بسیاری  در  که  هستیم  روبه رو  عرصه 
خبری  مطلوب  خروجی  از  عمال  ولی  کرده  شرکت 
حضور  کشور  در  بی نظیری  اساتید  همچنین  نسیت، 
سطح  می توان  صحیح  برنامه ریزی  یک  با  که  دارند 
علمی و هنری انیمیشن را در کشور جابه جا کرد و تنها 

کافیست به سمت این برنامه ها حرکت کنیم.
وی در خصوص حمایت از اساتید قدیمی این رشته 
عدم  و  انیمیشن  آم��وزش  انگیزه  افزایش  جهت  در 
به  بود  بنا  اگر  هنرمند  کرد:  خاطرنشان  آنان  در  انزوا 
داد، حال  نمی  قرار  این مسیر  در  را  برود، خود  انزوا 
خواهد حمایتی صورت بگیرد یا نه. به عالوه، اگر هم 
حمایتی است، باید در قالب یک برنامه مدون و با نگاه 
این گونه می توان  و  گیرد  بلند صورت  به چشم اندازی 

روی خروجی این آموزش حساب کرد.

طغیانجنونآمیزثانیهها
»آنات« تازه ترین نمایشگاه گروهی عکس هنرجویان حمیدرضا گیالنی فر، تا پایان هفته در نگارخانه فردوسی مشهد برپاست

کارگردان انیمیشن:

تجربههایانیمیشنثبتواندوختهنشدهاست

تئاتر »گوشت قرمز« نوشته  مهسا غفوریان و با کارگردانی مرتضی فتاحی به زودی در »پردیس تئاتر مستقل« روی صحنه خواهد رفت.
عکس راه یافته به بخش فاینال مسابقه بین المللی عکاسی  HIPA امارات در سال 2017 

نمایشگاه عکس »چین زیبا« تا 12 بهمن ماه در نگارخانه گلستانه مشهد برپاست.عکاس: مهدی پور عبادی

چرا باید سالن های تئاتر مشهد 
درجه بندی شوند؟ 

دبیرهنری»چلهنمایشما«:
آثار پذیرفته شده در مرحله بازخوانی 

»چله نمایش ما« مشخص شدند
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کوتاه از ورزش استان

کشور  جوانان  قهرمانی  مسابقات  برگزاری 
در مشهد

رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان کشور در بخش 
استان  ووش��وی  هیئت  میزبانی  به  ام��روز  از  پسران 
خراسان رضوی و در مشهد آغاز می شود. این رقابت ها تا 
عصر جمعه ادامه دارد که طی آن تالوکاران و سانداکاران 

تمامی استان های کشور به رقابت می پردازند.
سنی  رده  دو  در  )مبارزه(  ساندا  بخش  پیکارهای 
شنبه  سه  و  دوشنبه  روزهای  طی  جوانان  و  نوجوانان 
سنی  رده  مبارزات  می پذیرد.  انجام  سکو  دو  روی  و 
و  سانداکار   108 حضور  با  و  وزن  پنج  در  نوجوانان 
پیکارهای رده سنی جوانان در هشت وزن و با حضور 

164 سانداکار انجام می پذیرد.
مسابقات تالو )اجرای فرم( نیز روزهای چهارشنبه، 
و  شد  خواهد  انجام  جاری  هفته  جمعه  و  پنجشنبه 
تالوکاران رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در 

مجموع 360 فرم اجرا خواهند کرد.
اردوهای  در  حضور  جواز  رقابت ها،  این  برتر  نفرات 
کسب  را  ایران  جوانان  ووشوی  ملی  تیم  سازی  آماده 

می کنند.
طی  جهان  جوانان  قهرمانی  ووش��وی  مسابقات 
روزهای 20 الی 27 تیرماه سال 97 در برازیلیا پایتخت 

برزیل برگزار خواهد شد.
رقابت های ساندای رده سنی نوجوانان برای نخستین 
موافقت  و  ای��ران  ووش��وی  فدراسیون  پیشنهاد  به  بار 
در مسابقات جهانی جوانان 2018  فدراسیون جهانی 

برزیل انجام می پذیرد. 

استخر  خراسان رضوی  نجات غریق  هیئت 
اختصاصی در اختیار ندارد

نایب رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی گفت: 
هیئت نجات غریق خراسان رضوی مکان اختصاصی در 
اختیار نداشته و خواستار همکاری ارگان ها در راستای 

حل شدن این موضوع است. 
برنامه های  طبق  داش��ت:  اظهار  ه��رم��ززاده  لیلی 
تعیین شده، هر ساله کالس های آمادگی نجات غریق 
خراسان رضوی از دی ماه تا اردیبهشت ماه سال آینده 
بوده اما امسال با بررسی موضوع فعالیت بسیار نجات 
غریقان در روزهای نخست سال جدید و عدم توانایی 
شرکت در این کالس ها، تصمیم بر اتمام این کالس ها 

تا اسفندماه شد.
نایب رئیس هیئت نجات غریق خراسان رضوی گفت: 
الزام شرکت تمامی نجات غریقان خراسان رضوی در این 
مختلف  تکنیک های  فراموشی  عدم  سبب  کالس ها، 
انجام نشده در طول سال می شود و نجات غریقان پس 
از تاریخ درج شده در کارت خود، در صورت عدم شرکت 
این  در  فعالیت   ادامه  توانایی  دیگر  کالس ها،  این  در 

زمینه را ندارند.
نجات غریق  هیئت  ک��رد:  خاطرنشان  ه��رم��ززاده 
و  اختصاصی  مکان  فقدان  به دلیل  خراسان رضوی 
اجاره  مانند  میزبانی  از  ناشی  هنگفت  هزینه های 
خوابگاه ها، هتل ها و نظایر این مکان ها توانایی میزبانی 
خواستار  و  نداشته  را  آن  از  باالتر  و  کشوری  سطح  در 
موضوع  این  شدن  حل  راستای  در  ارگان ها  همکاری 

است.
وی تصریح کرد: هیئت نجات غریق خراسان رضوی 
حدود 18 میلیون برای برگزاری هر مسابقه و اقدامات 
پاداش داوران،  ارائه  اهدای جوایز،  مانند  از آن  ناشی 
و  امور  این  نظایر  و  شهرستان ها  غذای  فراهم سازی 
برای اعزام و اقدامات منتهی به آن اعم از تهیه بلیت، 
فراهم سازی لباس، تهیه غذا و نظایر آن ها نیز 12 تا 13 
میلیون تومان پرداخت می کند، البته این هیئت با عدم 
درخواست کمک از ارگان ها درصدد خودکفایی برآمده 

اما امور به دلیل کمبود بودجه به سختی پیش می رود.

بازگشت اوبامیانگ به فهرست دورتموند

آرسنالی ها سخت به دنبال به خدمت گرفتن این 
باشگاه هفته  این  نمایندگان  و  گابنی هستند  ستاره 
گذشته به آلمان سفر کردند تا انتقال این بازیکن را 
نهایی کنند، اما باشگاه دورتموند پیشنهاد نزدیک به 

60 میلیون یورویی توپچی ها را رد کرد.
انضباطی، در فهرست  به دلیل مسائل  اوبامیانگ 
دورتموند برای دو دیدار اخیر مقابل وولفسبورگ و 
مقابل  فردا  دیدار  برای  اما  نگرفت،  قرار  هرتابرلین 

فرایبورگ، نام او در فهرست زردها دیده می شود.
که  صورتی  در  کردند  ادعا  انگلیسی  رسانه های 
عنوان  به  ژیرو  الیویه  برود،  آرسنال  به  اوبامیانگ 

بخشی از مبلغ انتقال راهی وست فالن خواهد شد.

سرمربی اشتوتگارت اخراج شد 

ام��روز  اشتوتگارت  قدیمی  باشگاه  مسئوالن 
نتایج  گرفتن  دلیل  به  را  ولف  هاننس  اخراج  حکم 
مطبوعات  اع��الم  براساس   . صادرکردند   ضعیف 
وی  جانشین  مورد  در  آینده  روزهای  در  قراراست 
هیئت  رشکه، رئیس  شود.میشاییل  تصمیم گیری 
مدیره باشگاه اظهارداشت:بعد از بازی روز گذشته با 
داشتیم.وضعیت  مهمی  و  حساس  گفت وگویی  ولف 
قطع  ب��رای  نهایت  در  و  کردیم  آنالیز  را  موجود 
باشگاه  تصمیم  براساس  کردیم.  توافق  همکاری 
قراراست تا تعیین جانشین، مارکو النگر، مربی تیم 

مسئولیت اداره تمرینات را برعهده گیرد.

تمجید از لئون گورتسکا

هافبک آلمانی با قراردادی در پایان فصل به جمع 
مونیخ  بایرن  اضافه خواهد شد.  شاگردان هاینکس 
در  و  کرده  آغاز  را  او  با  مذاکرات  ژانویه  در  توانست 
نهایت او را راضی کند با اتمام قراردادش راهی آلیانز 
در  گورتسکا  لئون  که  شد  مدعی  سوله  شود.  نا  آر 
دیده  که  گفت: همانطور  بود.او  موفق خواهد  بایرن 
اید، وقتی او بازی می کند، تیم را رهبری می کند و 
اینکه هواداران شالکه از انتقال او ناراحت هستند، 

طبیعی است؛ او باید تصمیم مهمی می گرفت.

رده دوم از چنگ شالکه در آمد

تیم بایرلورکوزن روز یکشنبه در ادامه هفته بیستم 
رقابتهای بوندس لیگا میزبان ماینتس بود و پیروزی 
و   )۴۷( بایلی  تیم کسب کرد.  این  برابر  را  بر صفر   ۲
وندل )۶۷ - پنالتی( در این بازی برای تیم لورکوزن 
گلزنی کردند. بایرلورکوزن با این برد ۳۴ امتیازی شد 
و بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به شالکه، رده دوم 

جدول را از چنگ این تیم در آورد.

ستاره قرضی بالی جان بایرن مونیخ شد

همان  در  هوفنهایم  برابر  دیدار  در  مونیخ  بایرن 
شود  مشخص  تا  کرد  دریافت  گل   2 ابتدایی  دقایق 
باواریایی ها  سیاه  گربه  را  ناگلسمان  شاگردان  باید 
دانست. گرچه بایرن دقایقی بعد توسط لواندوفسکی 
و بواتنگ هر 2 گل را جبران کرد، اما شاید امروز این 

تیم بعد از هفته ها در بوندسلیگا متوقف شود.
جوان  پدیده  گنابری،  سرژ  را  هوفنهایم  دوم  گل 
به  فصل  ابتدای  در  که  رساند  ثمر  به  آلمان  فوتبال 
بایرن مونیخ پیوسته بود اما به شکل قرضی و برای 
کسب تجربه راهی هوفنهایم شده بود و حاال همین 
بازیکن دروازه بایرن را گشوده است. البته گنابری در 
دقیقه 3 یک پنالتی را از دست داد اما در ریباند یوت 

موفق به گلزنی شد.
ناگلسمان در 3 تقابل خود با بایرن تا به حال موفق 

به کسب 2 پیروزی و یک تساوی شده است.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان:

شهرستان ها در اولویت ما هستند

استان  ورزشی  انجمن های  هیئت  خبری  نشست 
روز گذشته در اداره کل ورزش وجوانان برگزار شد. 
ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس  قهرمانی  محسن 
در این نشست گفت: از فروردین ماه 96 برای هر ماه 
به  بخشیدن  بهبود  راستای  در  مفید  کار  دو  حداقل 
این انجمن ها انجام دادیم، اعم از برگزاری مسابقات 
داخلی در سطح مشهد، استان و کشور. در رشته های 
بازیکنان  داشتیم.  متفاوتی  میزبانی های  مختلف 
مسابقات  و  ملی  اردوه��ای  به  زی��ادی  پوشی  ملی 
را در  آموزشی  اعزام شدند. کالس های  برون مرزی 
ورزشی  انجمن های  هیئت  آموزش  کمیته ی  قالب 
خراسان رضوی برگزار کردیم. برای اولین بار میزبان 
مسابقات دارت قهرمانی جوانان کشور بودیم که در 
سوم  بار  اولین  برای  خراسان  دارت  مسابقات  این 
کردیم  تهیه  مسابقات  برای  دارت  ایستگاه   16 شد. 
تا آخر سال  و  قرار دادیم  انجمن دارت  اختیار  و در 
به 24 ایستگاه افزایش میدهیم تا بتوانیم مسابقات 
 6 کنیم.  برگزار  مشهد  در  را  بزرگساالن  گسترده ی 
میزبان  کرده اند.  کسب  راگبی  بانوان  قهرمانی  کاپ 
لیگ بزرگساالن بانوان راگبی ایران بودیم و بعد از 9 
می زد  را  اول  حرف  کشور  در  کرمانشاه  که  تیم  سال 
22-0 مغلوب کردیم. در آینده ی نزدیک ما میزبانی 
به  فیفتی  مسابقات  ایران،  مردان  راگبی  مسابقات 

میزبانی مشهد را خواهیم داشت. 
می دهیم  انجام  که  کارهایی  داد:  ادامه  قهرمانی 
است  استان  ورزشی  انجمن های  مجموعه ی  نماد 
مجموعه  یک  از  که  داری��م  آموزشی  کمیته ی  ما  و 
و  دانشجوها  از  تلفیقی  و  شده  تشکیل  ج��وان  ی 
و  پیشبرد  جهت  در  که  هستند  دانشگاه  مدرسین 
استان  ورزشی  انجمن های  هیئت  اهداف  پیشرفت 

تالش می کنند.
افزود:  استان  ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس 
نمیگیریم.  کمک  خاصی  جای  از  مالی  نظر  از  ما 
اداره کل با توجه به بودجه ای که در اختیار دارد، به 
به  به 51 هیئت خود کمک میکند  که  همان سبکی 
این هیئت هم کمک میکند و ما از این قائده مستثنا 
نیستیم. یک رئیس هیئت زمانی که این پست مهم 
را قبول می کند، باید از اینکه آورده ای خواهد داشت 
اطمینان داشته باشد و بتواند با توجه به سیستم آن 
هیئت و تعامالت و ارتباطاتی که با بخش خصوصی 
دارد کمک حال هیئت باشد. 70درصد ورودی های 
شرایط  با  می شود  تأمین  خصوصی  بخش  از  ما 
در  فکر  این  می کنند.  ب��رآورد  خودشان  که  خاصی 
می خواهند  ورزشی ها  که  هست  ما  صنعت  بدنه ی 
به نوعی از صنعت سو استفاده کنند و ورزشی ها رو 

راست نیستند.
برای  و  تعامالت خوبی داشتیم  با شهرستان ها  ما 
کردیم  تقاضا  شهرستان  از  ما  و  اولویت اند  در  ما 

شهرستان  آن  فرهنگی  و  بومی  بافت  به  توجه  با  که 
برای ما فعال و استعدادیابی کنند که  را  رشته هایی 
شهرستان  آن  در  ورزشی  رشته  آن  انجام  پتانسیل 
که  شهرستانی   27 از  و  باشد  داشته  وجود  خاص 

داریم، هرکدام حداقل در 3 رشته فعالیت دارند.  
ما  متأسفانه  گفت:  پارکور  ورزش  با  رابطه  در  وی 
اسالمی  جمهوری  در  پارکور  خاص  مدرکدار  مربی 
شاخه های  به  پارکور  نداریم.  عنوان  هیچ  به  ایران 
آن  بارز  نمونه های  از  که  می شود  تقسیم  مختلفی 
و  ژیمناستیک  تلفیق  با  که  قدیم  شهرنوردی  همان 
حرکات آکروباتیک همراه است. بیشتر عالقهمندان 
این رشته را سنین 14 تا 18 سال تشکیل می دهند 
بچه ها  این  اکثر  رشته  این  به  توجهی  کم  علت  به  و 
جذب رشته هایی در زیر مجموعه هیئت های رزمی 
وزارت  از  نامه ای  امسال  ماه  م��رداد  در  می شوند. 
انجمن  اینکه  بر  مبنی  رسید  ما  بدست  ورزش 

پارکور کشور در زیر مجموعه ی فدراسیون انجمن ها 
و  انجمن  این  و ما مکلف شدیم که  قرار گرفته است 

مجموعه را در سطح خراسان رضوی فعال کنیم.
راگبی  رشته ی  در  ما   : افزود  هیئت  رئیس  نایب 
اردوی  به  شده  دعوت  پوش  ملی  نفر  هشت  حدود 
و  جوانان  رده ی  در  یکی  مربی  دو  و  داریم  ملی  تیم 
ما  سپکتاکرا  رشته ی  در  بزرگساالن.  رده ی  در  یکی 
نایب قهرمانی مسابقات آسیایی هند و دو نفر دعوت 
شده به اردوی تیم ملی را داشتیم که در حال آماده 
سازی برای مسابقات 2018 هستند. در سافت بال ما 
شش ملی پوش خانم داریم که قرار بود در مسابقات 
سیاست های  به  بنا  ام��ا  کنند،  شرکت  آسیایی 
حال  این  با  شده  منتفی  فعال  اعزام  این  فدراسیون 
فوتبال  بودند. در  را گذرانده  اردو  بچه های ما چهار 
روی میز در مسابقات جهانی مقام دوم مربیگری را 
که  داریم  را  ایرانی  بانوی  تنها  پارسا  و  کردیم  کسب 
برای مسابقات بین قاره ای که در الس وگاس آمریکا 
ایشان  اع��زام  برای  شدند،  دعوت  می شود  برگزار 
حدود 40 میلیون پول الزم است و فدراسیون به ما 
کمکی نمی کند و ما به دنبال اسپانسر برای این کار 
هستیم. در رشته کریکت ما شش ملی پوش داریم 
که قرار است برای مسابقات 2018 آماده شوند ولی 
از  رشته  این  فدراسیون  سیاست های  با  متاسفانه 
پوش  ملی  سه  است.  شده  حذف   2018 مسابقات 
تیم  اردوی  بار  اولین  برای  که  داریم  در رده جوانان 
ملی برای این عزیزان دایر می شود. برای مسابقات 
آسیایی کویت و در رشته های هوایی ما یک ورزشکار 
اما  رفتند  پیش  انتخابی  مرحله  تا  که  داشتیم  خانم 

اعزام نشدند 
محسن قهرمانی گفت: متأسفانه بانجی جامپینگ 
ایران  در  خاص  مربی  که  است  رشته هایی  جزو  هم 

نشده  انجام  آن  برای  مربیگری  کالس  هیچ  و  ندارد 
چالیدره  مجموعه ی  جامپینگ  بانجی  برای  است. 
و  نکردیم  دریافت  استاندارد  اداره  از  نامه ای  هیچ 
بر طبق مستندات  نشده  انجام  استاندارد سازی هم 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  با  را  نگاری هایی  نامه  ما 
شهرستان طرقبه شاندیز داشته ایم و دستور اکید به 
رئیس انجمن های ورزشی طرقبه شاندیز داده شده 
که باید آن مجموعه پلمپ شود. اما هنوز این ورزش 
به صورت غیر استاندارد انجام می شود. کشی که در 
آن مجموعه برای بانجی جامپینگ استفاده می شود 
بکسل  سیم  نیمه  تا  کش  نیست.  استاندارد  کش 
است و سر سیم بکسل کش گره داده شده که بسیار 
خطرناک وکامال غیر استاندارد است و هر اتفاقی هم 
هیچ  بدهد  رخ  مجموعه  در  انسانی  شرایط  بر  دال 
مسئولیتی برگردن هیئت انجمن های ورزشی استان 

نخواهد بود.

روز گذشته آخرین هفته از مسابقات قهرمانی 
تا  شد  برگزار  تهران  در  فوتبال  نوجوانان  لیگ 
اختالف  با  پیکان  پایانی،  روز  بازی های  از  قبل 
و  قرار داشت  کیا  آکادمی  تیم  از  باالتر  امتیاز   2
به همین دلیل دیدارهای روز گذشته به صورت 

همزمان برگزار می شد.
بازی  نتیجه  از  اطالع  بدون  که  کیا  آکادمی 
بود،  قائل  خود  برای  قهرمانی  شانس  پیکان 
یک  به   20 دقیقه  در  خود  حریف  با  مصاف  در 
داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این  و  یافت  دست  گل 
تساوی  با  همزمان  بازی  در  پیکان  دی��دار  که 
دنبال می شد و چنین نتایجی، آکادمی کیا را به 

قهرمانی می رساند.
رخ  اتفاقی  کیا  آکادمی  اول  گل  از  پیش  اما 
این مسابقه و حتی  نتیجه  که در سرنوشت  داد 
قبل  شد،  تغییر  دچار  تهران  نوجوانان  لیگ 
تیم  این   10 شماره  بازیکن  کیا،  آکادمی  گل  از 
در  توپ  علت  همین  به  و  می افتد  زمین  روی 
بازیکنان  اما  اختیار مدافع حریف قرار می گیرد 
و  می شوند  توپ  صاحب  بالفاصله  و  مجددا  کیا 
حمله ای ترتیب می دهند که روی یک ارسال به 

گل می رسند.
حریف  مربی  گل،  این  رسیدن  ثمر  به  از  بعد 
ب��ه ه��ادی  ب��ه اع��ت��راض  آک��ادم��ی کیا ش���روع 

مهدوی کیا می کند و می گوید به بازیکنان تیم کیا 
هم تیمی شان  افتادن  زمین  دلیل  به  بوده  گفته 
به گل  ناجوانمردانه  آنها  بزنند و  به اوت  توپ را 
رخ  حالی  در  اتفاق  این  همچنین  و  رسیدند 
سمت  در  کیا  آکادمی  حریف  مربی  که  می دهد 
که  مهدوی کیا  هادی  شاگردان  زمین  مخالف 
حمله را ترتیب داده اند، بوده است ولی به طرز 

عجیبی شروع به اعتراض می کند.
با وجود اینکه چنین اتفاقی رخ داده و بعید به 
به  نظر می رسیده حتی مربی معترض صدایش 
مهاجمان آکادمی کیا برسد، اما پس از این گل، 
برای  می گوید  شاگردانش  به  مهدوی کیا  هادی 
اینکه مربی مقابل چنین اظهاراتی نداشته باشد 
وارد  گل  یک  جوانمردی،  اصول  رعایت  برای  و 
دروازه خودی کنند که این اتفاق رخ می دهد و 

بازی به تساوی کشیده می شود.
نظر  به  که  مشکوک  پنالتی  یک  با  نهایت  در 
از محوطه جریمه خطا  می رسید دو متر بیرون 
حریف  سود  به  پنالتی  یک  داور  افتاده،  اتفاق 
با دریافت  تیم  این  تا  اعالم می کند  کیا  آکادمی 
با  که  جنجالی  و  اتفاق  ُپر  دیداری  در  گل،  یک 
به  بود،  همراه  آنها  سوی  از  جوانمردی  رعایت 
نایب قهرمانی  به  و  بر 4 رضایت دهد  تساوی 4 

در لیگ نوجوانان تهران برسد.

ک��وراش  و  جوجیتسو  ج��ودو،  هیئت  رئیس 
خراسان رضوی از دعوت 5 جودوکار بزرگسال و 5 
جودوکار جوان استان به اردوهای تیم ملی کشور 

خبر داد.
تیم  آمادگی  اردوی  گفت:  محمودی  حسین 
ملی جوانان کشور از ۱۳ بهمن ماه در سالن جودو 
آغاز  تهران  کبکانیان  شهید  ورزش��ی  مجموعه 

می شود و تا ۳ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وحید  قلی پور،  علی  پرهیزگار،  علی  افزود:  وی 
کامیابی  امین  و  م��خ��ت��ارزاده  مرتضی  ج��دی، 
 ۱۶ همراه  به  رضوی  خراسان  جوان  جودوکاران 
خراسان  تهران،  استان های  از  دیگر  جودوکار 
بلوچستان،  و  سیستان  شمالی،خوزستان، 
دعوت  اردو  این  به  همدان  و  مازندران  گیالن، 

شدند.
ک��وراش  و  جوجیتسو  ج��ودو،  هیئت  رئیس 
اردو،  این  با  همزمان  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
تیم ملی جودو بزرگساالن کشور نیز اردوی آمادگی 
آغاز  تهران  انقالب  ورزشی  مجموعه  در  را  خود 

خواهد کرد.
استان  جودوکار   5 از  دع��وت  به  اش��اره  با  وی   

جالل  و  ج��واد  بر  کرد:عالوه  بیان  اردو،  این  به 
جعفرفیروزآبادی  حیدرزحمتکش،  محجوب، 
جودوکار   ۲۰ رض��وی،  خراسان  از  امیدتزتک  و 
اصفهان،  ت��ه��ران،  ال��ب��رز،  استانهای  از  دیگر 
فارس،  بلوچستان،  و  سیستان  شمالی،  خراسان 
لرستان،قزوین، خوزستان، گلستان و همدان در 

این اردو حضور خواهند داشت.

کریم انصاری فرد ستاره تیم المپیاکوس یونان 
گفت:  یونان   sDn سایت  به  خود  شرایط  درباره 
همه چیز خوب پیش می رود. در لیگ بازگشت 
از  زی��ادی  امتیازات  ای��م.  داشته  خوبی  خیلی 
پیروزی  روند  این  با  حاال  ولی  ایم؛  داده  دست 
رتبه  جدول  صدر  ایم.  برگشته  جدول  صدر  به 
ای است که می خواهیم در آن فصل را به پایان 
برسانیم. کار ساده ای نخواهد بود ولی ما تیم با 
کیفیتی هستیم که توانایی اش را داریم. در مورد 
خودم باید بگویم که از عملکردم راضی هستم و 
از گلزنی هایم تا به اینجا خوشحالم و می خواهم 
بیش از این ها نیز گل بزنم. برای گلزنی و کمک به 

تیم آماده هستم.
عنوان  او  از  ه��واداران  حمایت  درب��اره  کریم 
داده  نشان  من  به  که  عشقی  بابت  همه  از  کرد: 
اند ممنونم. از لحظه اول تجربه بسیار خوبی در 
اینجا داشته ام و حتی وقتی بازی نمی کردم نیز 

هواداران من را حمایت می کردند.

انصاری فرد درباره گارسیا سرمربی این تیم و 
تجربه همکاری با او اضافه کرد: هر مربی فلسفه 
تفکرات  باید  فوتبالیستی  هر  و  دارد  را  خودش 
می خواهد  گارسیا  آقای  کند.  پیاده  را  خودش 
مالکیت  می خواهد  او  تیم  باشد.  آماده  تیمش 
توپ را در اختیار داشته باشد و فکر می کنم بهتر 

از اینها کار خواهیم کرد.
مهاجم تیم ملی ایران در ادامه تصریح کرد: ما 
شویم.  حذفی  جام  و  لیگ  قهرمان  می خواهیم 
پیروزی مقابل آستارته خیلی مهم است. اینکه 
پیش از تقابل با آ ا ک به صدر برسیم خیلی مهم 
است. بازی متفاوتی نسبت به دیدار جام حذفی 
خواهد بود و می خواهیم تمام تالشمان را بکنیم 

تا به اهدافمان برسیم.
جهانی  جام  در  حضور  درب��اره  فرد  انصاری 
با  ما  دارم.  زی��ادی  انگیزه  ک��رد:  خاطرنشان 
ایم.  شده  همگروه  مراکش  و  اسپانیا  پرتغال، 
خوبی  خیلی  تجربه  ولی  است؛  دش��واری  گروه 
پیش روی ما خواهد بود. این یک جام تاریخی 
برای ایران خواهد بود و تمام تالشمان را خواهیم 
به  صفی  حاج  انتقال  درب��اره  فرد  انصاری  کرد. 
او  خوشحالم.  خیلی  برایش  گفت:  المپیاکوس 
زیادی  کمک  ما  به  و  است  خوبی  خیلی  بازیکن 

خواهد کرد.

جوانمردی مهم تر از قهرمانی

 10 جودوکار خراسان رضوی به  تیم ملی دعوت شدند

جام جهانی تاریخی در انتظار ماست

از  بسیاری  مثل  داشتند  دوست  ها  مشهدی  همه 
نقاط این سرزمین بارش برف دلنشین آن هم از نوع 
بیایند  بیرون  از خانه  بعد همه  ببینند؛  را  سنگینش 
ببرند.  لذت  داشتنی  دوست  سپید  این  از  حسابی  و 
زمستان  و  است  دیگری  چیز  آسمان  قرار  انگار  اما 
سرمای  باشد،  خ��ودش  شبیه  کمی  اینکه  ب��رای 
استخوان سوزش را در شهر ریخته است. کارشناسان 
هواشناسی نیز خوش خبر نیستند و تنها احتمال می 
دهند شاید برفی درحد دلخوشی روی سرمان ببارد 
آنقدر  امسال  های  بارش  میزان  شاید؛  هم  آن  البته 
پایین بوده است که حتی در دورهمی های خانوادگی 
هم سوژه بحث است. یکی زیر دوش حمام به تشنگی 
و دیگری درحال شستن ماشین  زمین فکر می کند 
در حیاط خانه، نگران جیره بندی آب است؛ عده ای 
هم هستند که سیستم های گرمایشی را روی آخرین 
درجه گذاشته اند و البد فکر می کنند که به منابع بی 

انتها اتصال دارند. 
امروز همه  تا  این کنایه ها، زمستان 96  از  گذشته 
همچنان  ظاهرا  و  شادی  برف  جز  است  داشته  چیز 
باید چشممان منتظر سخاوت آسمان باشد. در این 
شرایط و در کنار برفی که نیست و اسرافی که از حد 
گذشته است، شاید سوالی که باید پرسید این است 
های  بحران  برای  چقدر  اجرائی  های  دستگاه  که 
مرتبط با سرما آماده اند. آیا کاهش دما و بارش های 
نخواهد  مختل  را  شهروندان  عادی  زندگی  احتمالی 
کرد؟ آیا زیرساخت ها و تجهیزات پاسخگوی شرایط 
بحرانی هستند؟ در چنین شرایطی چه باید کرد؟ این 
ها سواالتی است که چند مسئول و کارشناس به آن 

پاسخ داده اند.
منتظربرفجدینباشید

رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی 
در  برف  پراکنده  و  خفیف  بارش  احتمال  گوید:  می 

سیبری  هوای  جریان  اما  دارد  وجود  آینده  روزهای 
دهد.  می  نشان  را  خود  دما  کاهش  بصورت  بیشتر 
جریان سیبری رطوبت پایینی دارد و علی رغم اینکه 
شده  گزارش  برف  بارش  ها  شهرستان  از  برخی  در 
است اما میزان آن ناچیز است.  یحیی قائنی پور ادامه 
می دهد: جریان سیبری از سه شنبه به بعد از استان 

خارج خواهد شد و دمای هوا رو به افزایش می رود. 
جریان  از  فعال  کند  می  تاکید  ها،  نقشه  طبق  او 
بارشی قوی در استان خبری نیست  و توصیه می کند 
با توجه به کاهش شدید دما و مه گرفتگی، کوهنوردان 
مناطق  و  ارتفاعات  به  رفتن  از  گ��ردان  طبیعت  و 

سردسیر خودداری کنند. 
دمایرفاهرارعایتکنیم

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
با  مقابله  برای  ها  دستگاه  آمادگی  زمینه  در  رضوئ 
موج شدید سرما بیان می کند: در چنین مواقعی به 
استناد پیشبینی های سازمان هواشناسی، اطالعیه 
های الزم به دستگاه ابالغ شده و آمادگی نسبی برای 

پیشبینی  طبق  البته  دارد.  وجود  بحرانی  شرایط 
جلسه  و  بود  خواهیم  مواجه  دما  افت  با  بیشتر  ها 
اضطراری کارگروه سوخت نیز تشکیل شده است و در 

این زمینه نیز مشکلی نخواهیم داشت.
هوا  سرمای  تدام  افزاید:  می  شایانفر  علی  حجت 
خواهد  اذیت  را  ما  احتمالی  های  بارش  از  بیشتر 
جویی  صرفه  داریم  خواهش  مردم  از  بنابراین  کرد 
به  نیز  خودروها  و  دهند  قرار  مدنظر  را  مصرف  در 

تجهیزات زمستانی مجهز باشد.
کنیم  م��ی  سعی  کند:  م��ی  اظ��ه��ار  مسئول  ای��ن 
را  الزم  ه��ای  جویی  صرفه  م��دارس  تعطیالت  با 
دمای  تا  داریم  انتظار  شهروندان  از  و  دهیم  انجام 
سناریوهایی  کنند.  رعایت  را  درجه(  رفاه)18تا21 
نیز برای افزایش بیش حد مصرف سوخت داریم که 

درصورت لزوم از آن استفاده خواهیم کرد.
1درجهصرفهجویی،یکزمستانگرم

گاز  شرکت  سخنگوی  و  عمومی  رواب��ط  رئیس 
خراسان رضوی با اعالم اینکه به هیچ وجه در بخش 
خانگی با قطع گاز مواجه نخواهیم شد تاکید می کند: 
با توجه به اینکه در شرایط خاص بخشی از گاز استان 
مردم  شود،  می  تامین  ما  توسط  نیز  همجوار  های 
مصرف بهینه را رعایت کنند تا در بخش صنعتی نیز 

محدودیت مصرف نداشته باشیم.
احمد علوی اضافه می کند: اگر هر خانوار، تنها 1 
درجه از محیط سکونت خود را کاهش دهد با درصد 
خواهیم  روبرو  گاز  مصرف  در  جویی  صرفه  از  باالیی 
شد.  او تاکید می کند: پیشگیری از مسمومیت با گاز 
مونواکسیدکربن در روزهای سرد سال امری ضروری 
گرمایشی  وسایل  از  استفاده  راستا  این  در  و  بوده 
استاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناسب لوله های 
باز  و  گرمایشی  وسایل  کار  صحت  بازبینی  بخاری، 

بودن مسیر دودکش توصیه می شود.
آمادهباش2500نیرویخدماتشهری

و محیط زیست شهری شهرداری  معاون خدمات 
از 2500  بیش  باش  آماده  به  اشاره  نیز ضمن  مشهد 
نیروی خدمات شهری می گوید: 250 دستگاه ماشین 
روبی  برف  دستگاه   125 و  سنگین  روبی  برف  آالت 
نیمه سنگین و سبک آماده استفاده در شرایط خاص 

هستند. 
بعلت  کند:  می  خاطرنشان  کاظمی  ا...  خلیل 
تنها  فعال  زیست  محیط  با  پاشی  نمک  ناسازگاری 
تقاطع ها و سطوح شیب دار را نمک پاشی می کنیم و 

سایر نقاط فعال نمک پاشی نمی شوند.

با پافشاری جریان سیبری، کاهش دما همچنان ادامه دارد؛

آماده برای بحران
اخبار شهرستان ها

معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر:

خدمات رسانی، به باال و پائین شهر 
نباید تفاوتی داشته باشد

گفت:  کاشمر  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت 
نباید  پائین شهر  و  باالشهر  بین  خدمات رسانی  در 

هیچ گونه تفاوتی قائل بود.
به نقل از ایسنا، علی صمیمی در ادامه با بیان اینکه 
کاهش  می توانند  شهروندان  را  هزینه ها  50درص��د 
درب  در  زباله  گذاشتن  ساعت  تنها  اگر  گفت:  دهند، 
منازل رعایت شود، نیازی نیست ماشین جمع آوری 
از  بسیاری  کاهش  موجب  این  و  برگردد  مجدد  زباله 

هزینه ها می شود.
وی با تاکید براینکه آموزش در محله های پائین شهر 
شهر  حاشیه  در  کرد:  عنوان  شود،  ارائه  بیشتر  باید 
منازل متروکه ای داریم که پاتوق معتادین شده است.

نیروی  با  مواقع  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  صمیمی 
پاتوق  به  که  خانه هایی  تا  شده  هماهنگ  انتظامی 
کرد:  اظهار  شوند،  تخریب  شده اند  تبدیل  معتادین 
تاکنون بسیاری از خانه هایی که در داخل کال ساخته 

شده اند تخریب شده است.
معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر با بیان اینکه 
برای رفع بسیاری از مشکالت نیازمند هماهنگی بین 
دستگاه های مختلف هستیم، بیان کرد: اگر همکاری سه 
دستگاه نیروی انتظامی، دستگاه قضا و مرکز بهداشت را 

داشته باشیم بسیاری از مشکالت رفع می شود.
وی اضافه کرد: شهرداری از نظر قانونی وظیفه ای در 
خصوص جمع آوری زباله مناطق حاشیه ای که ساخت 
و سازهای غیرمجاز انجام داده اند، ندارد اما این کار را 

انجام می دهد.
در  شکایتی  تاکنون  چند  هر  ک��رد:  اظهار  صمیمی 
خصوص نحوه جمع آوری زباله در مناطق حاشیه ای 
نداشته ایم اما اگر مشکلی در جمع آوری زباله ها است 

می توانند با سامانه 137 تماس بگیرند.
معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر در ادامه در 
خصوص وضعیت آب هایی که از درون خانه ها به معابر 
نمی تواند  شهرداری  قانون  براساس  گفت:  می آید، 
مستقیم  می دهند  انجام  را  تخلفات  این  که  کسانی  با 

برخورد کند.
صمیمی با بیان اینکه متولی این کار بهداشت است، 
می شود  انجام  که  بازدیدهایی  در  حتی  کرد:  عنوان 
از  پس  که  می شوند  معرفی  بهداشت  به  متخلفین 
ارسال  قضایی  مراجع  به  را  لیست  مجدد  بازدید 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه در راستای رفع این مشکل جلسه ای 
با متولیان امر از جمله مرکز بهداشت، سیستم قضایی، 
برگزار  شهرداری  و  محیط  زیست  انتظامی،  نیروی 
شده است، اظهار کرد: در این جلسه مقرر گردید برای 
مختلف  ادارات  توسط  مکرر  بازدیدهای  از  جلوگیری 
بهداشت،  نماینده  توسط  هم زمان  طور  به  بازدیدها 
نماینده دادستان و شهرداری انجام شود و در همان جا 

اخطاریه با سه امضاء صادر شود.
معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر  با اعالم اینکه 
برای بازدارندگی بیشتر مقرر گردید جرائم نیز افزایش 
از  مشکالت  این  ابتدا  هستیم  تالش  در  اف��زود:  یابد، 

طریق ارائه آموزش های شهروندی رفع شود.
وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد آب باران و یا آب 
با  بیان کرد:  به معابر سرازیر می شود،  حیاط خانه ها 
شده ایم  موفق  بهداشتی  آموزش های  طرح  اجرای 

بالغ بر 80 درصد مشکالت را رفع کنیم.
در  کاشمر  ش��ه��رداری  اینکه  به  اش��اره  با  صمیمی 
هیچ گونه  پائین شهر  و  شهر  باال  بین  خدمات رسانی 
تفاوتی قائل نیست، گفت: شهرداری در ارائه خدمات 
مطلوب تر به بافت های فرسوده و در مناطقی که اصول 

شهرسازی رعایت نشده، با مشکالتی مواجه است.
بیان  با  کاشمر  ش��ه��رداری  شهری  خدمات  معاونت 
اینکه اغلب طرح های شهرداری برای مناطق میانی و 
پائین شهر کاشمر است، عنوان کرد: برای رفع بسیاری 
از مشکالت خود شهرداری می تواند مستقیم وارد عمل 
می شود اما هماهنگی دستگاه های مختلف را می طلبد.

امدادرسانی به 120مسافر گرفتار 
برف و کوالک در جاده های سبزوار

پی  در  گفت:  سبزوار  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
بارش شدید برف 120مسافر گرفتار در برف و کوالک 
در مسیر جاده های این شهرستان در غرب خراسان 

رضوی با امدادرسانی به موقع نجات یافتند.
این  افزود:  ثانی  جباری  محمدعلی  ایرنا،  از  نقل  به 
در  سنگین  و  سبک  خودروی   40 قالب  در  مسافران 
نیشابور   - سبزوار  و  بردسکن   - سبزوار  های  جاده 
گرفتار شده بودند که امدادگران هالل احمر به کمک 

آنان شتافتند.
وی ادامه داد: این مسافران در مسجدهای بین راهی 
اسکان داده می شوند و پتو نیز بین مسافران گرفتار و 

در راه مانده توزیع شده است.
گفت:  همچنین  سبزوار  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
در  بردسکن   - سبزوار  مسیر  در  اتوبوس  دستگاه   2
تالش  با  که  شدند  گرفتار  برف  در  البالغ  روستای 
پایگاه  به  انتقال  حال  در  احمر  هالل  امداد  نیروهای 

هالل احمر شهدای ابراهیم آباد هستند.
نیروهای هالل احمر سبزوار در قالب سه  افزود:  وی 
و  انفرادی  تجهیزات  با  نجاتگر   15 و  ام��دادی  گروه 
ماشین امدادی به مسافران خدمت رسانی می کنند.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:
تردد در مسیرهای کوهستانی 
استان بدون زنجیر چرخ ممکن 

نیست
تردد  گفت:  رض��وی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
خودروها در مسیرهای کوهستانی این استان بدون 

زنجیر چرخ امکانپذیر نیست.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: به دلیل بارش برف، 
یخ زدگی و لغزندگی سطح جاده ها، تردد در گردنه 
بید برغمد در  های گوجگی در جاده مشهد- کالت، 
مسیر  در  البالغ  گردنه  و  سبزوار   - اسفراین  مسیر 

سبزوار- بردسکن تنها با زنجیر چرخ ممکن است.
آزادراه  در  اکنون  هم  همچنین  ک��رد:  بیان  وی 
شهید شوشتری و مسیرهای مشهد - کالت، مشهد- 
فریمان،  مشهد-  حیدریه،  تربت  مشهد-  چناران، 
تربت جام - صالح آباد و ُملک آباد - نیشابور برف در 

حال باریدن و سطح جاده لغزنده است.
بارش  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  امیدوار  سرهنگ 
برف در محورهای اصلی و فرعی استان سطح جاده 
رعایت  و  دقت  با  باید  رانندگان  و  است  لغزنده  ها 
خراسان  راه  پلیس  رئیس  برانند.  مطمئنه  سرعت 
رضوی ادامه داد: هم اکنون تمام جاده های استان 
کنون  تا  خوشبختانه  و  است  جریان  در  تردد  و  باز 

حادثه رانندگی خاصی گزارش نشده است.

تداوم بارش برف در جاده های 
خراسان رضوی

راهداری  کل  اداره  راههای  مدیریت  مرکز  رئیس 
گفت:  رض��وی  خراسان  ای  ج��اده  نقل  و  حمل  و 
افزایش شدت بارش برف در برخی شهرستان های 
این استان نسبت به صبح یکشنبه موجب لغزندگی 

سطح جاده ها شده است.
اساس  بر  افزود:  آباد  عشرت  حسینی  ابوالفضل 
از دوربین های  گزارش راهداران و تصاویر دریافتی 
نظارتی، بارش برف در شهرستانهای تربت حیدریه، 

بردسکن، فریمان و سبزوار قابل توجه است.
وی بر احتیاط توسط رانندگان تاکید کرد و گفت: هم 
اکنون رفت و آمد در تمام جاده های خراسان رضوی 
به صورت عادی و روان در جریان است و رانندگان می 
 141 و   33411000 تلفنهای  شماره  طریق  از  توانند 
از مرکز  نظر  باره مسیرهای مورد  را در  اطالعات الزم 

مدیریت راهها دریافت کنند.

رفع تصرف حدود 500 مترمربع 
از اراضی ملی به ارزش 

25 میلیارد ریال
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن 
خراسان رضوی از رفع تصرف حدود 500 مترمربع از 

اراضی ملی به ارزش 25 میلیارد ریال خبر داد.
این  اعالم  با  مقدم  میرابی  کیومرث  ستاد  سرهنگ 
مربع  متر  ح��دود500  مساحت  به  زمینی  خبرگفت: 
در حاشیه بولوار صارمی واقع در منطقه 9 شهرداری 
مشهد به ارزش حدود 25 میلیارد ریال رفع تصرف شد.
وی افزود: این زمین توسط فردی زمین خوار در 
طرح  با  که  بود،  شده  کشی  دیوار  و  تصرف  گذشته 
شکایت در دادگاه و دریافت حکم رفع تصرف ، روز 
گذشته با دستور مقام قضایی رفع تصرف انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن 
خراسان رضوی به نقش مردم درجلوگیری از تصرف 
سال  چند  طی  نمود:  اظهار  و  اشاره  دولتی  اراضی 
اخیر شهروندان همکاری خوبی دراین زمینه داشته 
اند و اعالم موارد مشکوك به زمین خواری و تصرف 
تصرف  از  است  توانسته  دولتی  اراضی  غیرقانونی 
میرابی  سرهنگ  نماید.  پیشگیری  دولتی  اراضی 
این که هرگونه دخل و تصرف، تعرض  بیان  با  مقدم 
و تجاوز در اراضی دولتی جرم محسوب می شود و در 
درصورت  داریم  تقاضا  ازشهروندان  افزودند:  ادامه 
مشاهده این گونه موارد با شماره تلفن 37650177 و 
8 تماس گرفته و موضوع را به یگان حفاظت سازمان 

ملی زمین و مسکن خراسان رضوی اطالع دهند.

آزادسازی و ساماندهی 200 هکتار 
از اراضی بستر و حریم رودخانه های 

استان خراسان رضوی
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
کنون  تا   96 سال  ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان 
استان  سطح  های  رودخانه  اراضی  از  هکتار   200

آزادسازی و ساماندهی شده است.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  میرقاسمی  حمید  سید 
طرح  اج��رای  ها  رودخانه  دفتر  مهم  های  اولویت 
ها  رودخانه  بستر  و  حریم  ساماندهی  و  آزادس��ازی 
است افزود: رودخانه های رود معجن، حصار و بسک 
ششتمد  و  مشهد  آبقد  حیدریه،  تربت  شهرستان 
سبزوار مهم ترین رودخانه هایی هستند که در سال 

جاری بازگشایی و ساماندهی شده است.
ساماندهی  و  آزادس��ازی  میانگین  کرد:  اضافه  وی 
رودخانه ها در سال های قبل از 94، حدود 40 هکتار در 
سال بوده است که این رقم در سال های 94، 95 و 96 

به ترتیب 730،917 و 200 هکتار افزایش یافته است.
عملکرد   95 و   94 س��ال  در  اف���زود:  میرقاسمی 
آزادسازی و رفع تصرف از رودخانه های کشور به ترتیب 
1100 و 1400 هکتار بود که در همین سال ها حدود 

84% و 52%  مربوط به خراسان رضوی می باشد.
وی در ادامه دلیل اصلی افزایش تعداد رخدادهای 
حریم   و  بستر  تصرف  را  اخیر  های  سال  در  سیل 
رودخانه  ها، مسیل ها، ایجاد اعیانی و دخل و تصرف 

غیر مجاز توسط اشخاص در رودخانه ها برشمرد.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان 
تصریح کرد: وی افزود: طبق »اصل 45 قانون اساسی و 
قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1361 ، حد بستر و حریم 
رودخانه جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می شود 
و هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر و حریم 
و در صورت  است  ها ممنوع  رودخانه  زیست محیطی 

مشاهده بر اساس قوانین برخورد می شود«.
و  بستر  تصرفات  پیامدهای  میرقاسمی  پایان  در 
حریم رودخانه ها را تشدید بروز سیل، آلودگی منابع 
آب، کاهش تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی، آب 
گرفتگی معابر و سیالبی شدن رودخانه ها عنوان کرد.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس گفت: 
قطب  به  مشهد  سبز  کمربند  و  جنوبی  ارتفاعات 

تفریحی و گردشگری تبدیل خواهد شد.
ارتفاعات  از  ب��ازدی��د  در  حیدری  محمدرضا 
این  اینکه  بیان  با  مشهد  سبز  کمربند  و  جنوبی 
مردم  از  برخی  نگرانی  راستای  در  میدانی  بازدید 
و سازمان های مردم نهاد در ارتباط با تاثیر کمربند 
جنوبی مشهد بر فضای محیط زیست و تخریب آن 
صورت گرفت، اظهار کرد: در این بازدید ابعاد این 
موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شورای 
دانشگاه  ریاست  از  مکاتبه ای  طی  مشهد  شهر 
فردوسی درخواست نماید تا تیمی کامال تخصصی 
و  کند  مطالعه  مقوله  این  روی  رشته ای  بین  و 
گزارشی را به شورای شهر و شهرداری ارائه نماید.
مناسب  تدابیر  اتخاذ  با  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
می توان دغدغه  های مردم در این زمینه را برطرف 
کرد، گفت: در قسمت جنوبی کمربند سبز مشهد 
که بزرگراهی در آن قسمت در حال ساخت است، 
امکان هیچ گونه ساخت و سازی وجود ندارد چرا که 
درختکاری شده و مابقی فضاهای خالی در اولویت 

قرار گرفته و تا لبه بزرگراه درختکاری می شود.
پیش بینی هایی  طبق  اف��زود:  ادامه  در  حیدری 
و  تفریحی  حوزه  گرفته،  صورت  قسمت  این  در  که 
بیشتر  که  شده  واقع  جدی  توجه  مورد  گردشگری 
رویکردی سنتی خواهد داشت و لذا اجازه ساخت 
داده  نباشند،  سازگار  طبیعت  با  که  سازهایی  و 
نمی شود؛ در ضلع جنوبی هیچ نگرانی وجود نخواهد 

داشت.
در  مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کمربند  شمالی  ضلع  به  خود  صحبت های  ادامه 
امکان  این  این ضلع،  در  افزود:  و  کرد  اشاره  سبز 
از لبه بزرگراه  وجود دارد که مشاور طرح تفصیلی 
تا هر عمقی که االن به وضعیت موجود شهر متصل 
می شود، بارگزاری فضای سبز، ورزشی و متناسب 
با آن انجام دهد؛ دوطرف بزرگراه به لحاظ هرنوع 
خواهد  ایزوله  سبز  فضای  کاربری  جز  به  کاربری 

بود.
حیدری خاطرنشان کرد: در راستای مطالعاتی 
سازوکار  داد،  خواهد  انجام  فردوسی  دانشگاه  که 
ارائه  دانشگاه  اساتید  که  دیگری  راهکارهای  و 
همه  از  گرفت؛  خواهد  قرار  مدنظر  نیز  می دهند 
سمن ها، صاحبنظران و مردم دعوت می کنم که از 
این کمربند سبز و مشاهده زحمات بسیاری که در 

این منطقه کشیده شده و 2400 هکتار درختکاری 
بهره  آن  فضای  از  و  نمایند  بازدید  گرفته  صورت 

ببرند.
ایستگاه های  گرفتن  درنظر  به  اش��اره  با  وی 
تصفیه فاضالب و پمپاژ آنها به ارتفاعات و آبیاری 
این  از  بخشی  گفت:  ارت��ف��اع��ات،  در  درخ��ت��ان 
و طبق  فعالیت هستند  اکنون در حال  ایستگاه ها 
مثمر  گونه های  گرفته،  صورت  برنامه ریزی های 
متناسب فضای کوهستان همچون پسته، سنجد، 
عناب و توت در مساحت های 10 هکتاری کاشته 
این  از  بتوانند  شهروندان  و  مردم  تا  شد  خواهند 

محدوده ها در اوقات فراغت خود استفاده کنند.
با  مشهدمقدس  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
جاذبه  و  قطب  یک  به  محدوده  این  اینکه  بیان 
اراضی  اف��زود:  شد،  خواهد  تبدیل  گردشگری 
اشخاص  تملک  در  که  منطقه  این  زمین های  و 
و  ب��وده  زرع  و  کشت  به  موظف  هستند  حقیقی 
تحت  کامال  و  ندارند  درختکاری  اج��ازه  حتی 
در  توافقاتی  خصوص  این  در  هستند؛  کنترل 
مالکیت  به  اراضی  این  تا  است  شکل گیری  حال 

شهرداری درآید و در قبال آن شهرداری امکاناتی 
را در اختیار مالکان قرار دهد.

به  تصمیم  اگر  مالکان  از  برخی  افزود:  حیدری 
انجام کاری را داشته باشند باید در راستای نظرات 

مشاور و طرح اقدام نمایند و مختار نیستند.
از اراضی  اینکه بخشی  به  با اشاره  وی در ادامه 
این کمربند در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی 
نیز  برخی  و  سند  دارای  آنها  از  برخی  که  هستند 
فاقد سند است، گفت: از تمامی این نهادها تقاضا 
محیط  از  دفاع  و  مردم  منافع  راستای  در  تا  دارم 
شهرداری  اختیار  در  را  خود  زمین های  زیست، 
قرار دهند تا شهرداری نسبت به ایجاد فضای سبز 

اقدام نماید.
مشهدمقدس  شهر  اس��الم��ی  ش���ورای  رئیس 
حقوق  حفظ  شورای  پیگیری های  از  تشکر  ضمن 
رضوی  خراسان  استان  دادگستری  بیت المال، 
ریاست  در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  و 
جمهوری که به جد به دنبال این موضوع هستند، 
تصریح کرد: تحقق واگذاری زمین، خدمت بزرگی 
نهادهای  داری��م  انتظار  و  است  مشهد  شهر  به 
شوند  قدم  پیش  زمینه  این  در  نظامی  و  انتظامی 
نتیجه  به  بتوانیم  تعاملی  و  تفاهمی  فضای  در  و 

مطلوب دست یابیم.
شهروندان  دادن  ق���رار  خ��ط��اب  ب��ا  ح��ی��دری 
را  نوید  ای��ن  مشهد  م��ردم  به  گفت:  مشهدی، 
بزرگ  ظرفیت  نزدیک  آینده ای  در  که  می دهیم 
شکل  ارتفاعات  این  در  سبز  فضای  و  گردشگری 

خواهد گرفت.
درختکاری  هفته  ب��ودن  نزدیک  اش��اره  با  وی 
اظهار کرد: از همه شهروندان دعوت می کنم که در 
این هفته، جنبش و نهضت باشکوه درختکاری را 
در مشهد و در این ارتفاعات ایجاد نمایند و همگی 
و  ارزشمند  خدمت  درخت،  کاشت  با  بتوانیم  ما 
ماندگاری را نسبت به محیط زیست انجام دهیم؛ 
این  در  نیز  شهری  مدیریت  مجموعه  و  شهرداری 

خصوص برنامه های ویژه ای اندیشیده است.

شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
متعلق  فردوسی  گفت:  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی 
و قسمت  زبان  ایرانی ها  و  است  ایران  مردم  به همه 
عمده ای از هویت ملی خود را مدیون فردوسی بزرگ 
و مردمانی هستند که در توس روزگار گذرانده اند از 
همین روی همه ایران باید در توسعه توس مشارکت 

داشته باشند.
به  ش��ه��ردار  نامه  درب���اره  ریاضی  مسعود  سید 
نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسالمی افزود: 
شهردار طی نامه ای به نمایندگان مشهد در مجلس 
سرفصل  بودجه  دریافت  خواستار  اسالمی  شورای 
توس  تاریخی  و  فرهنگی  مجموعه  احیای  به  کمک 

در بودجه ملی شد.
ردیف  این  ایجاد  از  زیادی  مدت  داد:  ادامه  وی 
 5 ال��ی   4 ح��دود  گذشته  س��ال  نمی گذرد،  بودجه 
میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی اختصاص 
خزانه  اسناد  قالب  در  بودجه  این  امسال  اما  یافت 
سال های  به  نیز  آن  شدن  محقق  و  شده  پیشنهاده 

بعد موکول شده است.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
مشهد  شهرداری  کرد:  تاکید  مشهد  شهر  اسالمی 

دریافت  نیازمند  فعالیت ها  کلیه  اج��رای  ب��رای 
مبلغ  توانسته  اما  است  فرهنگی  میراث  از  مجوز 
بهسازی  برای  عمرانی  اعتبار  تومان  میلیون   200
 12 منطقه  ش��ه��رداری  ب��ه  سفالقان  قبرستان 

دهد. اختصاص 
مردم  همه  به  متعلق  فردوسی  اف��زود:  ریاضی 
عمده ای  قسمت  و  زبان  ایرانی ها  و  است  ای��ران 
و  ب��زرگ  فردوسی  مدیون  را  خود  ملی  هویت  از 
گذرانده اند  روزگار  توس  در  که  هستند  مردمانی 
توس  توسعه  در  باید  ای��ران  همه  روی  همین  از 

باشند. داشته  مشارکت 
توس  تاریخی  شهر  کنونی  وضعیت  اف��زود:  وی 
به  بی توجهی  با  که  اس��ت  سالمندی  پ��در  مانند 
هزینه  فرزندانش  و  شده  سپرده  سالمندان  خانه 

نگهداری اش را نمی پردازند.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
می کنیم  ادع��ا  ش��د:  ی��ادآور  مشهد  شهر  اسالمی 
فردوسی پدر زبان فارسی و احیاکننده زبان و بخشی 
مساعدت  به  حاضر  اما  است  ای��ران  ملی  هویت  از 
علی رغم  نیستیم،  تاریخی  شهر  ای��ن  احیای  و 
دستورات مقام معظم رهبری جای شگفتی است که 

نظر  در  توس  عمران  و  توسعه  برای  ناچیزی  بودجه 
گرفته شده است.

بین  تفاهم نامه  وضعیت  آخرین  درب��اره  ریاضی 
این  گفت:  مشهد  ش��ه��رداری  و  فرهنگی  میراث 
سازمان  این  سابق  مدیرعامل  زمان  در  تفاهم نامه 
منعقد شد لذا تبدیل تفاهم نامه به قرار داد به تعویق 
افتاده و برای ورود به فاز اجرایی منتظر تصمیمات 

رئیس جدید میراث فرهنگی هستیم.
هزینه  تفاهم نامه  این  با  مطابق  داد:  ادامه  وی 
اما درصورتی  است  برعهده شهرداری  پروژه  اجرای 
که به میراث فرهنگی اعتباری تعلق بگیرد میراث نیز 

بایستی در این کار مشارکت داشته باشد.
شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد خاطر نشان کرد: شهردار مشهد 
داده  خبر  توس  در  کننده  خرسند  اتفاقات  وقوع  از 
جدید  تصمیمات  منتظر  کل  مدیر  تغییر  با  اما  بود 

هستیم.
فی مابین  داد  قرار  انعقاد  در  تعویق  گفت:  ریاضی 
و  زمین  شده  باعث  فرهنگی  میراث  و  شهرداری 
عملیات  و  نشود  داده  تحویل  شهرداری  به  نقشه ای 

عمرانی نیز به تاخیر بیفتد.

نیازمند  فرهنگی  میراث  نقشه های  اف��زود:  وی 
بررسی بیشتر است و بایستی فاز 2 اجرایی آن تولید 
اختیار  در  زمین  و  میراث  مصوب  نقشه های  و  شده 

شهرداری قرار گیرد.
برگزاری جلسه  از  ادامه داد: شنیده ها حاکی  وی 
مشترک با رئیس جدید میراث فرهنگی است و ما نیز 
منتظر برگزاری این جلسه هستیم تا این تفاهم نامه 

با مدیرکل جدید سریعا به نتیجه برسد.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس:

ارتفاعات جنوبی مشهد به قطب گردشگری تبدیل شود

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسالمی شهر مشهد:

همه ایران باید در توسعه توس مشارکت داشته باشند

اگر هر خانوار، تنها 1 درجه از 
محیط سکونت خود را کاهش دهد 
با درصد باالیی از صرفه جویی در 

مصرف گاز روبرو خواهیم شد

قهرمانی: ما از نظر مالی از جای 
خاصی کمک نمیگیریم. اداره کل 
با توجه به بودجه ای که در اختیار 

دارد، به همان سبکی که به 51 
هیئت خود کمک میکند به این 

هیئت هم کمک میکند

برای بانجی جامپینگ مجموعه ی 
چالیدره هیچ نامه ای از اداره 
استاندارد دریافت نکردیم و 

استاندارد سازی هم انجام نشده و 
دستور اکید به رئیس انجمن های 
ورزشی طرقبه شاندیز داده شده 

که باید آن مجموعه پلمپ شود.

حوزه تفریحی و گردشگری مورد 
توجه جدی واقع شده که بیشتر 

رویکردی سنتی خواهد داشت و 
لذا اجازه ساخت و سازهایی که 
با طبیعت سازگار نباشند، داده 
نمی شود؛ در ضلع جنوبی هیچ 

نگرانی وجود نخواهد داشت.
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مشهد      اذان ظهر: 11:45         غروب آفتاب: 16:54       اذان مغرب: 17:14         اذان صبح فردا: 05:08       طلوع آفتاب: 06:34

Poetry Dayشعر روز

  رئیسی: آینده مقاومت در میدان مشخص 
می شود نه میز مذاکره

حجت االس��الم س��ید ابراهی��م رئیس��ی تولیت آس��تان 
ق��دس رض��وی در س��فر ب��ه لبن��ان ب��ا رئی��س مجلس و 
رئیس مجلس اعالی ش��یعی این کش��ور دیدار کرد. در 
ای��ن دیدارها ب��ر مقاومت و وح��دت بی��ن ملت ها برای 
مقابله با توطئه ها تأکید ش��د. بر اس��اس گزارش شبکه 
و  هم��راه  هیئ��ت  رئیس��ی،  حجت االس��الم  »المن��ار«، 
»محمد فتحعلی« س��فیر ایران در لبن��ان با »نبیه بری« 
رئی��س پارلمان در »عی��ن التینه« )مق��ر رئیس مجلس 
لبن��ان( دی��دار کردند. رئیس��ی پس ازاین دی��دار گفت: 
رواب��ط میان ای��ران و لبنان در تمام��ی زمینه ها، خوب 
و عال��ی اس��ت و ب��ر ض��رورت تقوی��ت این رواب��ط میان 
کش��ورهای اس��المی تأکید داری��م. اکن��ون اراده جدی 
میان مسئوالن دو کشور برای ارتقای روابط وجود دارد 
و ب��ر ضرورت حمایت از لبنان در تمامی زمینه ها تأکید 
داری��م. وی تصری��ح کرد: آین��ده و سرنوش��ت مقاومت 
را »می��دان« مش��خص می کن��د ن��ه »می��ز مذاک��رات« و 
توافق های��ی مانن��د »کمپ دیوید، اس��لو، شرم الش��یخ و 
مانند آن«. این مجاهدین در مقاومت فلس��طین، غزه و 

لبنان هستند که آینده را مشخص خواهند کرد.
  دوران حذف سپری شده، بیایید گفت وگو 

کنیم
اس��حاق جهانگی��ری در جلس��ه ش��ورای عال��ی اداری 
اس��تان فارس جش��ن پیروزی انق��الب را فرصتی برای 
ی��ادآوری اه��داف انقالب، نق��ش امام راح��ل و حرکت 
مردم دانس��ت و گفت: ملت ایران کار بزرگی انجام داده 
اس��ت، انقالب ما در یکصد س��ال اخیر ج��زو مهم ترین 
ح��وادث سیاس��ی دنی��ا بود و نبای��د آن ای��ام و آرمان ها 
فرام��وش ش��ود. وی با بی��ان این که »مس��ائل اقتصادی 
و اجتماع��ی کش��ور ریش��ه در موض��وع سیاس��ت دارد« 
تصریح کرد: ما باید با هم برادر باش��یم، اصالح طللب، 
اصولگ��را و اعتدال��ی همه باید برای ارتق��ای ایران عزیز 
تالش کنیم. کدام کشور در منطقه رهبری مثل رهبری 
م��ا دارد ک��ه در س��الهای انقالب، دفاع مق��دس و بعد از 
آن کارنامه ای به این درخش��انی داش��ته اس��ت. معاون 
اول رئیس جمهور اظهار داش��ت: نمی توان هیچ کس و 
جریان��ی را که ب��ا نظام بوده اند حذف ک��رد گفت: دوران 
حذف سپری شده و باید با یکدیگر گفتگو کنیم، گفتگو 

بین جریان های سیاسی و گفتگوی ملی بین اقوام.
  پیام تند سردار سلیمانی به فرمانده ارتش 

ترکیه
الدی��ار چ��اپ بی��روت نوش��ت: پ��س از پی��روزی ارتش 
س��وریه ب��ر تکفیری ه��ا در پای��گاه اب��و الضهور، س��ردار 
قاس��م س��لیمانی مدتی در این منطقه مان��د؛ اما به نظر 
می رس��د وی از تح��رکات ارتش ترکیه و اش��غال اراضی 
س��وریه بدون هماهنگی نظامی با ایران و نظام سوریه، 
ناخش��نود است. این رسانه عرب زبان در ادامه نوشت: 
قاسم سلیمانی از هجوم ترکیه و کیفیت تحرکات ارتش 
ترکی��ه به ش��هرهای س��وریه ناراضی اس��ت. بر اس��اس 
اطالعات منابع آگاه، س��ردار سلیمانی، یکی از افسران 
بلن��د پای��ه نیروه��ای قدس را به س��وی فرمان��ده ارتش 
ترکیه در سوریه فرستاد تا پیامی را به او برساند، مبنی 
بر اینک��ه ایران نیز در حلب حضور داش��ته و از حمایت 
نیروهای حزب ا... و نیروهای عراقی، برخوردار اس��ت 
و ارتش ترکیه پیش از نزدیک ش��دن به این مناطق باید 

با س��ردار س��لیمانی هماهنگ کند. پس از پیام س��ردار 
قاس��م س��لیمانی برای فرمانده ارت��ش ترکیه که هدایت 
کنن��ده حمله ترکیه به اراضی س��وریه اس��ت، نیروهای 
س��پاه قدس و هم پیمان��ان آن مراکز درگی��ری را اتخاذ 
کرده ان��د و تحلیلگ��ران بعی��د نمی دانن��د ک��ه در صورت 
نزدیکی ارتش ترکیه به پایگاه های نیروهای هم پیمان 
ای��ران، احتم��ال بروز برخ��ورد بین ارت��ش ترکیه و این 

نیروها وجود داشته باشد.
  دستگیری ۱۶ داعشی و شهادت سه مأمور 

سپاه در غرب کشور
س��ردار محم��د پاکپ��ور فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه 
پاس��داران گف��ت در عملیاتی که در غرب کش��ور صورت 
گرف��ت، 16 تروریس��ت دس��تگیر ش��ده و چن��د نف��ر نیز 
مع��دوم ش��دند. وی اف��زود: 2 نفر دیگر نی��ز از درگیری 
فرار کردند که در محاصر نیروهای قرارگاه نجف اش��رف 
ق��رار دارن��د. به گفته فرمان��ده نیروی زمینی س��پاه، در 
این عملی��ات که در منطقه »بمو« ص��ورت گرفت، 3 نفر 
از نیروهای قرارگاه نجف اش��رف به درجه رفیع شهادت 
نائل آمدند. پاکپور گفت: این تروریس��ت ها قصد انجام 
عملیات در شهرهای مرزی و مرکزی را داشتند. روابط 
عمومی قرارگاه نجف نیروی زمینی س��پاه، عصر دیروز 
از درگی��ری رزمن��دگان ای��ن ق��رارگاه با تروریس��ت های 
گروه��ک تکفی��ری داع��ش در منطقه غرب کش��ور خبر 
داده ب��ود. طبق اعالم این ق��رارگاه، در این درگیری که 
صبح روز گذش��ته آغاز ش��د و نیروهای وزارت اطالعات 
نیز در آن ش��رکت داشتند، اکثریت اعضای تیم 21 نفره 

تروریست های داعش دستگیر شده اند.
  خبر دادستان از آخرین وضعیت 

بازداشتی های اتفاقات اخیر
حجت االسالم و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده اعتراضات اخیر، گفت: پرونده تعدادی 
از آن ه��ا منته��ی به صدور کیفرخواس��ت ش��ده و آماده 
ارس��ال به دادگاه اس��ت. حجت االس��الم و المس��لمین 
منتظری دادس��تان کل کش��ور در گفت وگو ب��ا میزان در 
رابطه ب��ا آخرین وضعیت پرونده اعتراضات اخیر اظهار 
ک��رد: اکثر قریب به اتف��اق آن ها با تعهد، الت��زام یا قرار 
مناس��ب آزاد ش��ده اند. وی خاطرنش��ان ک��رد: پرون��ده 
برخی از کس��انی که تعداد آن ها هم زیاد نیست و دارای 
جرائم س��نگین بودن��د، منتهی به صدور کیفرخواس��ت 
گردیده و آماده ارس��ال به دادگاه اس��ت. دادس��تان کل 
کشور بیان داشت: در مورد تعدادی از آن ها نیز مراحل 
تحقیق��ات هن��وز به پای��ان نرس��یده و پرون��ده در حال 

تکمیل تحقیقات است.
  ۱۴ بهمن؛ دادگاه تجدید نظر بقایی

مهران عبدا... پور در رابطه با روند رسیدگی به پرونده 
حمید بقایی اظهار کرد: شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر 14 
بهمن ماه را برای رسیدگی به پرونده موکلم تعیین کرده 
اس��ت. وی در خصوص برگزاری دادگاه به صورت علنی 
یا غیرعلنی، گفت: به ما گفته ش��ده که دادگاه غیرعلنی 
نیس��ت. عبدا... پور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
پرونده هزاران صفح��ه دارد و مطالعه دقیق آن حداقل 
100 س��اعت طول می کش��د، این فرصت مهی��ا نبوده تا 
بتوان��م آن را مطالع��ه کنم. وی یادآور ش��د: پرونده 30 
دی ماه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و در همان روز 
تعیین وقت انجام شده است. وکیل مدافع حمید بقایی 
درباره عناوی��ن اتهامی موکلش گف��ت: عناوین اتهامی 

بیش��تر جنبه مال��ی دارد؛ البته درب��اره مصوبات دولت 
دهم نیز هس��ت. وکیل مدافع معاون رئیس دولت دهم 
اظه��ار کرد: یک فقره اته��ام نیز بع��د از آزادی موکل از 
بازداشت موقت، مطرح ش��ده که درباره اظهارات آقای 

بقایی در رابطه با مسئوالن دستگاه قضایی است.
  کنایه به بودجه بنیاد زیر نظر حدادعادل 

در مجلس
جالل��ی میرزای��ی صبح دی��روز در صح��ن علنی مجلس 
شورای اس��المی در مخالفت با کلیات الیحه بودجه 97 
گف��ت: اعتباراتی به دس��تگاهی دادیم ک��ه خروجی آن 
مشخص نیست مثاًل براثی شورای نظارت بر صداوسیما 
6 میلی��ارد بودجه درنظر گرفتند که س��الی یک جلس��ه 
دارد. بنیاد س��عدی 12 میلی��ارد تومان بودجه می گیرد 
در حالیکه در کش��ور مراسم های مختلفی برای سعدی 
شناسی برگزار می شد. در عوض اعتبار راه آهن ایالم 8 
میلیارد تومان که قرار اس��ت شبکه ریلی را به مرکز یک 
استان وصل کند. بودجه شورای عالی انقالب فرهنگی 
40 میلیارد تومان تعریف ش��ده که وقتی ریز می ش��ویم 
می بینیم بودجه ه��ای مختلف برای موضوعات مختلف 
بودج��ه  اش��تغال  ح��وزه  در  می ش��ود.  گرفت��ه  درنظ��ر 
هدفمند نیس��ت، تجرب��ه بنگاه های زودب��ازده را تکرار 
می کنیم. اشتغال با تزریق پول امکان پذیر نیست بلکه 

باید نگاه را عوض کرد.
  ابراز تأسف عارف از اقدامات شهرداری و 

استانداری
محمدرض��ا عارف درباره مش��کالت خدمات رس��انی به 
م��ردم در پایتخت گفت: تأس��ف می خ��ورم از اقدامات 
ش��هرداری و اس��تانداری که برای بارش متوسط برف، 
ش��هر به این وضع درآمده اس��ت. وی افزود: متاسفانه 
ه��م اتوبان های پایتخت و ه��م اتوبان های تهران - قم و 
تهران-ک��رج بعد از بارش برف وضعیت نابس��امانی پیدا 
کردند و مردم ساعت ها در این اتوبان ها معطل ماندند. 
ضمنًا گله جدی داریم که چرا ش��هرداری آمادگی اولیه 

را برای ساماندهی معابر و برف روبی نداشت.
  برداشت از صندوق توسعه ملی با اذن 

رهبری خالف قانون نیست
عل��ی الریجان��ی در پاس��خ به تذک��ر مصطف��ی کواکبیان 
درب��اره موض��وع برداش��ت از صن��دوق توس��عه ملی در 
بودج��ه ۹۷ در جلس��ه علن��ی عص��ر دیروز گف��ت: طبق 
قان��ون اساسی ش��ان تعیین سیاس��ت های کل��ی با مقام 
معظ��م رهب��ری اس��ت ک��ه بع��د از مش��ورت ب��ا مجم��ع 
تش��خیص مصلح��ت ایش��ان ای��ن سیاس��ت ها را اب��الغ 
کرده اند. وی افزود: درباره صندوق توس��عه گفته ش��ده 
ک��ه بای��د ۳۰ درصد از منابع نف��ت و گاز به صندوق واریز 
ش��ود. این صندوق چیز عجیب و غریبی نیس��ت؛ بلکه 
پش��توانه ای ب��رای تولید کش��ور جه��ت ایجاد اش��تغال 
اس��ت. تا بخش خصوص��ی از این منابع اس��تفاده نکند 
و فربه نش��ود اش��تغال نیز ایجاد نخواهد شد. لذا اساسًا 
این کار درس��ت است. رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: دول��ت در تبصره جدولی نوش��ته بود 
ک��ه از صن��دوق ب��رای بودج��ه عمران��ی و ج��اری بگیرد 
ای��ن به معن��ای تغیی��ر سیاس��ت های کلی بود که ش��ان 
دولت تغییر سیاس��ت های کلی نیس��ت. لذا الجرم باید 
رهبری تبصره ای برای سیاس��ت کلی امسال می زدند. 
الریجان��ی اضافه ک��رد: مقام معظم رهب��ری مواردی را 
تأیی��د کردند و م��واردی را قبول نکردن��د؛ چون الزامی 

ن��دارد و باید سیاس��ت کلی س��رجایش باش��د. ایش��ان 
موارد اضطراری را برای س��ال ۹۷ پذیرفتند، این یعنی 
ایشان سیاس��ت های کلی را تغییر دادند. این یعنی کار 
براس��اس قانون اساسی انجام ش��د که خود ایشان باید 
سیاس��ت کل��ی را تغیی��ر می دادن��د و ما نمی توانس��تیم 
تغییر دهیم و دس��تمان بس��ته بود. وی اف��زود: ما االن 
دس��تمان باز شد تا مواردی را که ضرورت دارد استفاده 
کنیم که اگر نخواهیم استفاده کنیم که جایی نداریم که 
دولت اس��تفاده کند در واقع این کمک��ی به دولت بود و 

اشکال قانون اساسی نیست.
  برخی بازداشت شدگان اغتشاشات گفتند 

پیش ازتجمع درخانه ای به آن ها قرص 
خوراندند

حس��ن نوروزی سخنگوی کمیس��یون قضایی و حقوقی 
مجلس گف��ت: برخی بازداش��ت ش��دگان کرمانش��اهی 
می گفتند چ��را ما را اینجا آوردید. مس��ئوالن گفته اند، 
ش��ما در خیابان بودید، شیشه می شکستید، اغتشاش 
می کردی��د. زندانی��ان می گفتند ما اص��اًل نفهمیدیم. ما 
را ب��ه خان��ه ای بردن��د آن ج��ا قرصی خوردی��م و بعد به 

خیابان آمدیم و
اصاًل نفهمیدم چه شد.

  فضای مجازی »سگ هار« نیست
کم��ال س��جادی، س��خنگو جبهه پی��روان خط��ر امام و 
رهبری در واکنش ب��ه انتقاد برخی روحانیون به فضای 
مج��ازی از جمل��ه احمد خاتم��ی که فضای مج��ازی را 
س��گ هار خوانده ب��ود گفت: بر اس��اس گفته های آقای 
احم��د خاتمی که فایل صوتی آن را ش��نیده ام با فضای 
مجازی مخالفتی صورت نگرفته، ممکن است برخی از 
عقالی قوم باکلیت فضا مجازی مخالف باشند. در اوایل 
انق��الب اس��تفاده از ویدئ��و ممن��وع ب��ود و درصورتی که 
فردی آن را مورداستفاده قرار می داد، در دادگاه مقصر 
ش��ناخته می شد حتی وزارت ارش��اد آقای سید محمد 
خاتم��ی ه��م ب��ا آن مب��ارزه می ک��رد، اما پ��س از مدتی 
مشاهده کردند که ویدئو یک دستگاه است که می تواند 
هم خ��وب و هم بد را به نمایش درآورد. فضای مجازی 
هم به همین ش��کل است، نمی توان با آن مخالفت کرد 
زیرا خ��وب و بد آن کنار هم قرار دارد. اما در واقع آنچه 
هم��ه ب��ر آن تأکیددارن��د، تقویت فضای مج��ازی بومی 
اس��ت. نوع استفاده ها بسیار مهم است که اگر ما فضای 
مجازی به صورت بومی داش��ته باش��یم و از آن استفاده 
کنیم، فکر نمی کنم ب��ا آن مخالفتی صورت گیرد. آنچه 
م��ورد مخالف��ت ص��ورت گرفته بخ��ش سوءاس��تفاده ها 
اس��ت که برای جامعه و جوانان مضر است. در خصوص 
ویدئو هم پس از س��ال ها مبارزه به ای��ن نکته پی بردند 
ک��ه این تنها یک دس��تگاه اس��ت و هیچ گناه��ی ندارد. 
عل��م و تکنول��وژی مرز نمی شناس��د یعنی مرزه��ا را در 
هم می ریزد و وارد می ش��ود، لذا باید یک فکر اساس��ی 
صورت گی��رد و جاذبه های را درباره آن در نظر گرفت تا 

همان طور که اشاره کردم، قابل رقابت باشد.

  دو سوم بودجه فعلی خارج از دسترس 
مجلس است

حمی��د رض��ا فوالدگر در مخالف��ت با کلی��ات بودجه ۹۷ 
ب��ا اش��اره ب��ه زحمات��ی ک��ه دول��ت و کمیس��یون تلفیق 
در کمیس��یون  گف��ت: اصالح��ات خوب��ی  کش��یده اند، 
تلفیق در رابطه با بودجه صورت گرفته اس��ت. اما چند 

نقطه ضعف اساس��ی وجود دارد. ای��ن نوع بودجه ریزی 
عملیات��ی نیس��ت و نمی ت��وان ای��ن روش بودجه ری��زی 
را عملیات��ی دانس��ت. بودجه عملیات��ی تعاریف خود را 
دارد. دو س��وم بودجه فعلی خارج از دس��ترس مجلس 
می باش��د. کل بودج��ه م��ا ه��زار و ۲۰۰ ه��زار میلی��ارد 
اس��ت که از ای��ن میزان ۸۰۰ هزار میلی��ارد آن مربوط به 
ش��رکت های دولت��ی و غیرانتفاع��ی اس��ت. نمایندگان 
عزی��ز چقدر وقت کردید که این میزان بودجه را مطالعه 
کنید؟ هر ساله این بودجه خارج از بودجه عمومی ارائه 
می شود و عماًل نمایندگان مجلس وقت نمی کنند که آن 
را مطالع��ه کنند. این یکی از نق��اط ضعف بزرگ بودجه 
اس��ت. حدود ۴۳۰ ه��زار میلیارد ری��ال بودجه عمومی 
کشور است و ۶۰ هزار میلیارد بودجه عمرانی است. این 
یعنی نس��بت ۱ به ۷ بودجه عمران��ی به بودجه عمومی. 

با این شرایط می خواهیم کشور را توسعه دهیم؟/ایلنا
  روایت تابش از ممنوعیت دریافت سود از 

سپرده های دستگاه های عمومی در بودجه
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س گف��ت: در 
گزارش تلفیق بودجه ۹۷ برای 65 درصد از خانوارهایی 
ک��ه درآمد آن ه��ا زیر دو میلی��ون تومان اس��ت افزایش 
حقوق ۱۰ تا ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده است. سقف 
معافی��ت مالیاتی نی��ز دو میلیون و ۳۰۰ ه��زار تومان در 
نظر گرفته ش��ده که این رویکرد نزدیک به عدالت است 
البته برای نخبگان، دانشگاهیان، قضات و هیئت های 
علم��ی باید مبالغی در نظر گرفته ش��ود که قدرت خرید 
آن ها کمتر نش��ود. در گزارش تلفیق بودجه ۹۷ موضوع 
ممنوعیت دریافت سود از سپرده های دستگاه عمومی 
لح��اظ ش��ده ک��ه انضب��اط مال��ی و ش��فافیت را افزایش 

می دهد./ایسنا
  افشاگری خواننده مطرح پاپ از 

درآمدهای امروز بازار موسیقی
علی اصحابی خواننده موسیقی، در پاسخ به اینکه چرا 
فکر می کنی این روزه��ا موزیک راحت می گیرد، گفت: 
می دانی��د که پ��ول می دهند و آدم ها را گن��ده می کنند، 
بع��د هم طرف در عی��ن گندگی یکدفعه محو می ش��ود. 
کس��ی که خط می دهد ۵۰۰ میلیون روی کس��ی سرمایه 
گذاری می کند و او را روی اوج می برد اما همه می دانیم 
این ها در اوج بزرگی یکدفعه کنار می روند و خداحافظ. 
با دوس��تی صحب��ت می کردی��م و درباره ف��الن فرد من 
گفت��م چقدر ش��عر کار او بد اس��ت! اما دقیق��ًا همان کار 
هیت ش��د. این حرف از روی حب و بغض نیس��ت و دلم 
برای اتفاقاتی که دارد در موس��یقی می افتد می سوزد. 
بعضی ه��ا از همین قطعه ها دو س��ال اس��ت ۱۵ میلیارد 

تومان درآورده اند. خبرآنالین
  غافلگیر شدن رسم ماست، سهم ماست

»گوی��ی م��ا ایرانی ه��ا ب��ه دنی��ا آمده ای��م ک��ه غافلگی��ر 
ش��ویم. کج��ای جهان مردمان��ی پیدا می کنی��د که بعد 
از ه��ر اتفاق��ی غافلگیر ش��وند؟ معمواًل م��ا ایرانی ها در 
ح��وادث قابل پیش بینی و غی��ر قابل پیش بینی دچار 
غافلگی��ری می ش��ویم. اصاًل اگ��ر غافلگیر نش��ویم باید 
ش��ک کنیم. زلزله خب��ر نمی کند. هیچ ک��س نمی داند 
قرار اس��ت کی زلزل��ه بیاید. یک لحظ��ه می آید و هزار 
خراب��ی به جا می گذارد و م��ی رود. در جایی مثل ژاپن 
که سرزمین پر زمین لرزه است با خود گفته اند که حاال 
زلزله با ما زندگی می کند پس س��اختمان هایی بسازیم 
ک��ه ب��ا زمی��ن ل��رزه خم ب��ه اب��رو نیاورن��د. پس ب��ا این 

تصمی��م بعد از زلزل��ه غافلگیر نمی ش��ویم. در ایران ما 
اما داس��تان فرق می کند. س��تاد بحران ما که مدیریت 
تمام بحران ها در کش��ور را ب��ه عهده دارد، بعد از زلزله 
غافلگیر ش��ده ب��ود. به ق��ول آن ضرب المث��ل معروف 
ک��ه »هر چ��ه بگندد نمک��ش می زنند وای ب��ه روزی که 
بگندد نم��ک« زلزل��ه غیرقابل پیش بینی اس��ت. برف 
را که می ش��ود پی��ش بینی کرد. تم��ام موبایل هایی که 
سیس��تم آب و ه��وا دارن��د، اع��الم کردند که بس��یاری 
از ش��هرهای ای��ران ط��ی دی��روز و ام��روز درگی��ر برف 
خواهن��د بود. برفی بی س��ابقه. کاًل ع��ادت نداریم قباًل 
از یک حادث��ه قابل پیش بینی کاری کنیم ما همیش��ه 
مردم بعد از حادثه هس��تیم. پالس��کو نمون��ه بارز آن. 
همه می دانس��تند پاس��اژهایی مانند پالسکو خطرناک 
هس��تند و عمری از آن ها گذشته است. هر لحظه خطر 
این ساختمان ها را تهدید می کند. کاری نکردیم که تا 
آتش به س��اختمان قدیمی و معروف پالسکو در تهران 
زد. س��اختمان ریخت. آتش نشان ها مردند تا باالخره 
عده ای به فک��ر افتادند که این س��اختمان ها خطرناک 
هس��تند. می بینید ما کاًل ملت غافلگیری هستیم. باید 
غافلگیر شویم تا زنده بمانیم. مدال غافلگیری طالیی 
ب��ا فاصل��ه به ملت و مس��ئوالن ما تعل��ق می گیرد بدون 
ش��ک. داس��تان برف هم امروز یا فردا تمام می ش��ود. 
بای��د منتظ��ر بود ت��ا ببینم س��ری بعد قرار اس��ت با چه 

اتفاقی غافلگیر ش��ویم.« / عصر ایران
  واکنش یک استاد حوزه علمیه به تبرئه 

شدن سعید طوسی
آی��ت ا... س��روش محالت��ی، از محققان مش��هور فقه و 
اساتید حوزه گفت: در جرائمی که به نوعی پای دین در 
میان است، حکومت باید سخت گیری مضاعفی داشته 
باشد. فردی که مورد س��وء استفاده جنسی و ظلم قرار 
گرفت��ه ح��ق دارد آن را افش��ا کند. پیامبر فرمود کس��ی 
ک��ه نوجوان��ی را از روی ش��هوت می بوس��د، خداوند در 
قیامت ب��ر دهان او لجامی از آتش می زند. اگر احتمال 
اعمال نفوذ در دادگاه باشد، پرداختن به موضوع، دیگر 
پرداخت��ن ب��ه یک موض��وع خصوص��ی نیس��ت/ اعتماد 

آنالین
  جنجال در شورای شهر

اله��ام فخ��اری عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران می گوید: 
»تصوی��ب ط��رح ترافیک جدی��د عین تبعیض اس��ت و 
بای��د فراخ��وان عمومی می ش��د. ش��تاب زدگی در این 
طرح پیامدهای ناگواری ممکن اس��ت داش��ته باش��د و 
اگرچه طرح قبلی درس��ت نیس��ت، اما دلیل نمی ش��ود 
ک��ه بدون تش��کیل کمیت��ه نرخ گذاری ش��ود. نهادهای 
دانش��گاهی و مدنی مخال��ف طرح هس��تند، این طرح 
پیامده��ای اجتماع��ی و سیاس��ی دارد و ما ب��ه عنوان 
اعضای ش��ورای شهر هنوز نمی دانیم موضوع چیست. 
در این شرایط چرا از برقراری عدالت حرف می زنید؟« 
او در اعت��راض به نب��ود وجاهت قانون��ی در رأی گیری 
ب��رای قیم��ت گ��ذاری ط��رح ترافی��ک و در اعت��راض 
ب��ه تصوی��ب ط��رح جدی��د جلس��ه ش��ورا را ت��رک کرد. 
فخاری پس از ترک جلس��ه دیروز ش��ورا در اعتراض به 
طرح�جدید�ترافی��ک در توییت��رش نوش��ت گذر زمان 
دالی��ل خروج امروز م��ن از صحن ش��ورا را برای مردم 
تهران شفاف خواهد ساخت. حق بر شهر یعنی درباره 
اعداد و درصدها باید پاس��خگوی ش��هروندان باشیم./

باش��گاه خبرنگارن

میز خبر

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
وصول به خداوند عزوجل س�فری اس�ت که جز با عبادت در شب حاصل 

نگردد.
اگر ش�ما مبارزه را از درون با ش�یاطین، وسوس�ه و نفس اماره شروع 
کنی�د. موفق ت�ر هس�تید و به انتظ�ار این نباش�ید که م�زاج را تعدیل و 
خانواده، محیط کار، محل زیس�ت و نظام حاکم را اصالح کنید و منتظر 
آن باش�ید که همه آنها اصالح ش�وند و شما آنگاه به اصالح درون خود 
بپردازید، زیرا در آن صورت عمر سپری شده شاید توفیق تزکیه جان 
حاص�ل نش�ود، البت�ه آن کارها الزم اس�ت، ول�ی نباید فق�دان آنها مایه 

تعطیل سیر و سلوک و تهذیب روح باشد.
مبادی اخالق در قرآن، ص 311
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تهران - ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات اخیر پادشاه اردن و طرح موضوعاتی پیرامون سیاست 
های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران، این سخنان را مغایر واقعیت ها و خواست مردم و اکثریت کشورهای منطقه برای 

استقرار صلح و امنیت پایدار خواند.
به گزارش ایرنا از کانال » سخنگو«، »بهرام قاسمی« شامگاه یکشنبه با اشاره به ادعاهایی مانند 'هالل ایرانی' و 'دخالت های 
ایران در منطقه ' گفت: این گونه اظهارات نمی تواند نقش ثبات ساز و تالش بی وقفه ایران در مبارزه با تروریسم و کمک به 

ایجاد امنیت را نفی کند و نادیده انگارد.
وی افزود: بیان این سخنان در شرایط خطیر و سخت کنونی منطقه به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده منافع دولت ها 
و مردم منطقه باشد و صرفا به سود بدخواهان، اشغالگران و متجاوزینی است که آرامش، توسعه اقتصادی ، تمامیت ارضی 
و حاکمیت ملی کشورهای این منطقه حساس از جهان را بر نمی تابند و تا زمانی که اراده جدی برای یافتن، توجه و تمرکز 
بر ریشه های اصلی بحران و تنش های موجود وجود نداشته باشد و سیاست های مغایر با مصالح و منافع مردم اتخاذ شود، 

چشم اندازی روشن برای تحکیم ثبات و امنیت پایدار در خاورمیانه وجود نخواهد داشت. 
با اشاره به ایده های نوین و متعدد جمهوری اسالمی ایران در برقراری محیطی خالی از  سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
تنش میان کشورهای منطقه همانند ایده ایجاد مجمعی برای گفت وگوهای منطقه ای در خلیج فارس، تصریح کرد: سیاست 
اصولی، پایدار و تغییر ناپذیر جمهوری اسالمی ایران همواره کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه ای است و از هر فرصت 
ممکن به منظور دعوت از دیگر کشورهابرای گفت وگو و فراهم شدن زمینه های الزم برای کمک به پایان دادن مشکالت و 

معضالتی که در منطقه وجود دارد، استفاده کرده است.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: دعوت به انجام گفت وهای سازنده و معطوف به نتیجه ای سازنده در جهت زدودن سوء 
تفاهم ها و آغاز همکاری جمعی در منطقه همچنان پابرجاست و ما چون همیشه از ایده های مثبت و آرام بخش به منظور 

تقویت صلح و ثبات هر چه بیشتر در منطقه استقبال می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات پادشاه اردن:

سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران کمک به صلح، ثبات 
و امنیت منطقه ای است


