
در نامه دهقانی به منتظری درباره عدم امکان بازگرداندن اموال؛

اظهارات دادستان جای 
تعجب دارد

پیام فرمانده انتظامی خراسان رضوی؛

آرامش بهاری 
با نظم و امنیت   سه شنبه   22   اسفند ماه 1396 0 24  جمادی الثانی  1439 

سال اول شماره 169 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

24

تحلیل روز

گزارش ویژه

فرهنگ

افتتاح »پردیس سینمایی گلشن« 
در مشهد

»پردیس سینمایی گلشن« واقع در برج آرمیتاژ مشهد 

23 اسفند بازگشایی می شود

دیدار روحانی با سه وزیر پر حاشیه 

چانه زنی رفت و برگشت

ماموریت غیر ممکن
داود مهابادی باید در پنج بازی پیش رو حداکثر امتیازات را کسب کند

روز شنبه نایب رئیس مجلس گفت: براساس آخرین تصمیم گیری ها بناست طرح استیضاح وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی، این هفته در دستور کار مجلس قرار 
گیرد لذا تغییر مجدد این تصمیم بحث دیگری است. علی مطهری در خصوص امکان دوشیفته شدن 
نیز گفت: »برگزاری جلسات در دوشیفت امکانپذیر  جلسات مجلس برای بررسی طرح های استیضاح 

نیست چراکه ممکن است بررسی دو طرح در یک روز تا 10 ساعت به طول بینجامد.« 

باالخره سرمربی مشکی پوشان بعد از کش و قوس های فراوان معرفی شد. داود مهابادی. گزینه ای که 
باید دید چه نتایجی را در 5 فرصت باقی مانده رقم می زند و آیا می تواند نقشی که سال گذشته میثاقیان 
بازی کرد را بازی کند یا نه؟  وی در مورد قراردادش این چنین گفت: بنابر درخواست مالک و مدیرعامل 
باشگاه مشکی پوشان و دوستان دیرینه ای که با آنها داشتم مسئولیت این تیم را برعهده گرفتم و البته 

می دانم که کار بسیار سخت است و زمان کمی داریم. 
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با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی؛

210 دستگاه اتوبوس
 و مینی بوس جدید در مشهد 

رونمایی شد
6
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مدیرعامل اسبق بانک تجارت؛

نظام بانکی محتاج 
درمان است 

استاندار خراسان رضوی:

 دانشگاه ها باید روی 
اشتغال فارغ التحصیالن 

حساس باشند

نام یک روستا به صحن شلوغ شورای شهر مشهد آمد؛

روز قازقان

سینمایی  معاون  خبری  نشست  در  تحفه گر  افشین 
گفت:  رسانه  اصحاب  با  رضوی  خراسان  فرهنگی  و 
شاهد  گلشن  سینمایی  پردیس  افتتاح  با  امیدواریم 
باشیم.  نزدیک  آینده  در  خوشایندی  اتفاق های 
رویداد  آخرین  احتماال  مشهد  گلشن  پردیس  گشایش 
سینمایی ما در سال 96 است و با این رویداد فرخنده 
به  را  سینمایی  حوزه  در  پرحجم  و  پرکار  بسیار  سالی 

پایان می بریم. 4

طرح: نازنین زارع
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 علی روغنگران

بازار اخبار کوتاه

بانک مرکزی گزارش داد؛

رشد 16.7 درصدی  نسبت به اسفندماه 
سال گذشته

را  جاری  سال  ماه  دی  در  نقدینگی  مرکزی  بانک 
بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعالم کرد 
که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد 

داشته است.
انتشار  با  مرکزی  بانک   ، آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
جاری،  سال  ماه  آذر  در  اقتصادی  آمارهای  گزیده 
میلیارد  هزار   ۴۶۳ و  هزار  از  بیش  را  نقدینگی  حجم 
تومان اعالم کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  و  درصد   ۱۶.۷
۲۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد. حجم پول در این 
دوره به ۱۸۰۱.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
دی ماه سال گذشته ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال 
گذشته ۱۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در 
گزیده های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به 
۱۲۸۲۹.6 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به 

اسفندماه گذشته ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه 
سال جاری ۱۰۲۷۷.۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرده که 
به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۲.۰ درصد و به نسبت 
نشان  افزایش  ۱۷.۰ درصد  مدت مشابه سال گذشته 
دارایی های  میزان  گزارش،  این  اساس  بر  می دهد. 
 ۶۸۸۳.۳ امسال  ماه  دی  در  بانکی  سیستم  خارجی 
هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه 
حال،  عین  در  است.  یافته  رشد  درصد   ۱۸.۲  ،۹۵
بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۶.۹ هزار 
به   ۹۵ ماه سال  به دی  که نسبت  ریال است  میلیارد 
میزان ۲۲.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 

۱۶.۴ رشد نشان می دهد.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

نشان  ش��ده  منتشر  آم��اری  گزیده های  ج��داول 
می دهد که دارایی های خارجی بانک مرکزی در دی 
ماه سال جاری به ۳۸۰۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده 
که افزایشی ۱۲.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ 
داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه ۹۵ نیز به 

۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.
میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی 
در دی ماه سال جاری، ۷۰.۹ هزار میلیارد ریال اعالم 
شد که نسبت به اسفندماه ۴۱.۵ درصد و نسبت به دی 

سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد نشان می دهد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم 
۶۲۷.۱ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که نسبت به 
اسفندماه گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دی ماه سال 

گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری 
۱۱۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه 
سال گذشته ۱۷.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

استیضاح اقتصادی 
رئیس جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: به نظر 
می رسد استیضاح سه وزیر در پایان سال ممکن است 

منشا اقتصادی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر شمسیان در نشست 
اعضای شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز علم و فناوری 
برگزار  مشهد  درجهاددانشگاهی  که  رضوی  خراسان 
شد، با بیان اینکه یکی از ویژگی های مهم  سالی که 
در آخرین روزهای آن هستیم، افزایش فشارها بود که 
از چند منشا به دولت وارد شد، اظهار کرد: فشارهای 
ریشه  اغلب  که  مطالبات  افزایش  و  دولت  به  مردم 
اقتصادی دارد، فشارهای برخی از طبقات اجتماعی 
و آزادی های فردی بیشتری را طلب  بازتر  که فضای 

می کنند.
وی ادامه داد: همچنین فشار گروه های سیاسی که 
در انتخابات شکست خورده و عمدتا به دالیل از دست 
دادن پست های کلیدی و منافع خویش ناراضی بوده و 
به بهانه های مختلف و با بزرگنمایی مشکالت به دولت 
دولت  دادن  نشان  کفایت  بی  در  سعی  و  کرده  حمله 

دارند. 

استیضاح مناسبات شخصی
رضوی  خراسان  در  آزادی  و  عدالت  حزب  دبیر 
اگر استیضاح دالیل و برهان های خردپسند و  گفت: 
جمع پسندی مناسب با منافع ملی کشور نداشته باشد 

باید به حال کشور و نمایندگان تاسف خورد.  
خصوص  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  آملی مقدم  ناصر 
استیضاح وزرا، اظهار کرد: برخی عنوان می کنند که 
که  هستند  این  دنبال  به  استیضاح کننده  نمایندگان 
اقوام و خویشان خود را در پستی نگه دارند. استیضاح 
دولت در این شرایط مشکوک است و چندان معمول 

نیست.
وی ادامه داد: تا پایان دولت آقای روحانی بیش از 
سه سال فرصت باقی است. وقایعی که طی این چند 
که  است  این  دهنده  نشان  شده  مشاهده  اخیر  ماه 
رقبای دولت آقای روحانی به دالیل مختلف به دنبال 
این هستند که از هر مسئله، مشکل و یا مشکل سازی 
برای ناکارآمد و ناتوان نشان دادن دولت استفاده کنند. 
دبیر حزب عدالت و آزادی در خراسان رضوی عنوان 
توجه  با  که  است  وزرایی  از جمله  آقای حجتی  کرد: 
به  وضعیت آب وهوایی کشور، دوران مدیریت ایشان 
هم در دولت اصالحی و هم در این دولت نمره قابل 
قبلی دارد. به مدیریت آقای ربیعی می توان ایرادات 
انتقاداتی وارد کرد اما نه به اندازه ای که در شرایط  و 
فعلی به سمت استیضاح رفت. من بعید می دانم که 

این استیضاح رای بیاورد. 
آملی مقدم افزود: شایعاتی وجود دارد و حتی برخی 
از عناصر جریان محافظه کار میانه عنوان می کنند این 
استیضاح بیشتر به دالیل شخصی و در مناسبات بین 
اینکه در آن مسئله  تا  وزرا است  و  نمایندگان  برخی 

عمومی کشور مدنظر قرار گرفته باشد. 

باید  دانشگاه ها  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
خود بر روی آینده شغلی فارغ التحصیالنشان حساس 

باشند.
گذشته  شامگاه  رشیدیان  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
جامع  شبکه  اعضای  نشست  دومین  و  بیست  در 
رضوی  خراسان  فناوری  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
این  با طرج  برگزار شد،  که در جهاددانشگاهی مشهد 
دانشجو  به  مدرک  باید  تنها  دانشگاه  »آیا  که  سوال 
بدهد و سپس رهایش کند؟« افزود: از تمام دانشگاه ها 
مقطع  در  ابتدا  را  خود  دانش آموختگان  خواستارم 
و  کنند  بررسی  کارشناسی  سپس   و  ارشد  دکتری، 
بیاندیشند  ندارد،  شغل  هنوز  فارغ التحصیالنشان  اگر 
بازارکار  در  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با  چگونه  که 

می توانند برای آنان کار ایجاد کرد.
برگزاری  شاهد   96 سال  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
در  هم  آن  بودیم،  مردم  پرشور  حضور  با  انتخابات 
مردم ساالری  از  بویی  رژیم ها  شاهدیم  که  منطقه ای 
دادند  نشان  ما  مردم  کرد:  اظهار  نبرده اند،  دینی 
تعیین  به  و  پایبند  اسالمی  جمهوری  نظام  به  که 
خود  مشارکت  با  و  هستند  عالقه مند  خود  سرنوشت 
چهارسال  از  که  مسیری  تا  کردند  انتخاب  را  دولتی 
سرانجام  به  و  بخشد  ت��داوم  را  ک��رده  ش��روع  قبل 

برساند.
دوازدهم  و  یازدهم  داد: دولت های  ادامه  رشیدیان 

تمام  از  گیری  بهره  و  اعتدال  شعار  با  کردند  تالش 
ظرفیت های کشور  مشکالت را برطرف کنند. 

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: اعتالی همکاری 
برای   علمیه  حوزه  و  فناوری  و  علم  مراکز  دانشگاه ها، 
از  می توان  را  استان  دانشگاه های  علمی  سطح  ارتقاء 
دانشگاه های  جامع  شبکه  شکل گیری  اهداف  جمله 

استان دانست.
علمی  توسعه  مایه  خمیر  را  پژوهش  رشیدیان، 
اقدامات  پژوهش  ح��وزه   در  ک��رد:  عنوان  و  دانست 
مطلوبی در سطح کشور و استان صورت گرفته که باید 

از آن ها به درستی بهره برد.
راه  در  که  مشکالتی  بتوانیم  باید  ما  کرد:  تاکید  وی 
وجود  کارآفرین  دانشگاه  به  ما  دانشگاه های  تبدیل 
دارد را برطرف کنیم و برای ارتقاء و اصالح روش های 

آموزشی برای رسیدن به این هدف تالش کنیم.
بایستی  ما  شد:  ی��ادآور  رضوی  خراسان  استاندار 
نوین  مشاغل  و  آینده  دهه های  به  ورود  برای  را  خود 
و  بشناسیم  را  خود  فارغ التحصیالن  و  سازیم  آماده 
حمایت کنیم تا از ظرفیت آن ها در آینده استفاده بهره 

ببریم.
دولتی  دستگاه های  کلیه  ک��رد:  اظهار  رشیدیان 
اشتغال  ایجاد  برای  را  خود  اصولی  موافقت  موظفند 
فارغ التحصیالن انجام دهند و  بانک ها در جهت تامین 
تسهیالت مورد نیاز را برای فارغ التحصیالن همکاری 

کنند.
م��ورد  در  نهیبی  اس��ت  الزم  ک���رد:  تصریح  وی 
استان  دستگاه های  و  علمی  مراکز  که  پروژه هایی 
واگذار شده، بزنیم تا گزارش آن ها بررسی شود که آیا 

این پروژه ها به قوت خود باقی است یا خیر.
بازنگری  باید  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار 
مجددی از 800 مسئله ای که در ادارات استان مطرح 
رسیده  کجا  به  که  شود  بررسی  تا  گیرد  صورت  بوده، 
از  مسائل  این  حل  ب��رای  می توانند  ادارات  اس��ت. 

پایان نامه های دانشگاهی استفاده کنند.
دانشگاه  و  ح��وزه  وح��دت  ک��رد:  تاکید  رشیدیان 
اما  شود،  توجه  آن  به  باید  که  است  مهمی  موضوع 
امروز به جزء هفته پژوهش که نمایشگاهی به صورت 
مشترک میان دانشگاه ها و مراکز علمی و حوزه علمیه 
برگزار می شود، در سایر حوزه ها این تعامل و ارتباط به 

صورت پویا و فعال وجود ندارد.
توسط  بین المللی  و  ملی  تعامالت  تقویت  لزوم 

دانشگاه های استان
منطقه ای  ملی،  تعامالت  تقویت  بر  تاکید  با  وی 
ما  افزود:  استان،  دانشگاه های  توسط  بین المللی  و 
خود  بین المللی  و  منطقه ای  کشوری،  تعامالت  باید 
این  بتوانند  دانشگاه ها  که  قدر  هر  و  دهیم  توسعه  را 
و  جایگاه  از  استان  و  کشور  کنند،  قوی تر  را  تعامالت 
از  هریک  لذا  شد،  خواهد  برخوردار  بیشتری  قدرت 

ورود  حوزه  این  در  جدی  صورت  به  باید  دانشگاه ها 
یابند.

شرکت های  خصوص  در  رضوی  خراسان  استاندار 
دانش بنیان در استان، بیان کرد: ما نسبت به ظرفیتی 
هستیم  عقب  داری��م،  استان  در  زمینه  ای��ن  در  که 
جایگاه  چراکه  بزنیم  نهیبی  خودمان  به  بایستی  و 
فعلی  ظرفیت  از  باالتر  خیلی  آن  نخبگان  و  خراسان 

است.
شرکت های  تعداد  بایستی  کرد:  اضافه  رشیدیان 
از 171 شرکت به 1000  دانش بنیان و فناور استان را 
در  که  ظرفیت هایی  به  توجه  با  که  برسانیم  شرکت 
استان موجود است، تحقق این امر امکان پذیر است.

شهرک ها  ظرفیت  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
علم  جامع  کریدور  بایستی  استان  دانشگاه های  و 

استقرار  ب��رای  را  فضا  و  دهیم  شکل  را  فناوری  و 
شرکت های دانش بنیان توسعه بخشیم. 

بودجه  خصوص  در  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��دار 
جذب  بودجه  امیدواریم  گفت:  استان،  پژوهشی 
نشد ه ای نداشته باشیم و بتوانیم بودجه ها را متناسب 

با نیازهای کاربری اختصاص دهیم.
عنوان  نخبگان  از  حمایت  خصوص  در  رشیدیان 
کرد: بایستی از اکنون برای مراسم جایزه علمی رضوی 

سال آینده برنامه ریزی کنیم.
زبانی  هم  و  همدلی  ایجاد  از  قدردانی  وی،ضمن 
مشکالت  حل  ب��رای  دانشگاه ها  و  دستگاه ها  میان 
استان، یادآور شد: امیدواریم سال آینده سالی پر از 
آرامش، توسعه و پیشرفت در کشور و استان پیش رو 

داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی:

دانشگاه ها باید روی اشتغال فارغ التحصیالن حساس باشند

یک کارشناس ارشد بانکی گفت: نظام بانکی ایران 
بیمار است و نیاز به درمان دارد.

دویست  از  بیش  که  این  بیان  با  داوری  مجیدرضا 
ایران  در  دکترا  مقطع  در  اقتصاد  التحصیل  ف��ارغ 
به  افراد  این  ورود  برای  امکانی  داد:  ادامه  بیکارند، 

سیستم بانکی در سطوح مدیریتی وجود ندارد.
بانک  اسبق  مدیرعامل  خبرآنالین،  گ��زارش  به 
روز  به  و  قوانین  در  بازنگری  اینکه  بر  تاکید  تجارت 
اضافه  است،  ضروریات  از  بانکی  ساختار های  کردن 
کرد: برای اجرایی کردن این قوانین نیاز به نیروهای 
تازه نفس و فعال وجود دارد این در حالی است که در 
بانکی مدیرانی در حال کار هستند که بعضًا  سیستم 
بیش از ۳۰،۴۰ یا ۵۰ سال است که در حال انجام کار 

بانکی هستند.
ضرورت اصالح نظام بانکی

وی با طرح این پرسش که آیا با حضور افرادی از این 
دست تحول بانکی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟گفت: 
نظام  ساختار  اص��الح  ط��رح  ک��ردن  اج��رای��ی  الزم��ه 
راه  که  است  قانون  تصویب  و  تدوین  ابتدا  بانکی،در 

ورود افراد تازه نفس تحول گرا و جوان را به سیستم 
بانکی هموار نماید. 

چیز  هر  از  قبل  که  موضوع  این  به  اشاره  با  داوری 
الزم است شرایط برای وجود انسانهای تحول گرا در 
هیئت مدیره بانک ها فراهم شود گفت: مگر می شود 
شدن  اجرایی  انتظار  گرا  تحول  مدیران  حضور  بدون 

طرح های تحول را داشت؟ 
او به طرح هایی که به منظور اصالح ساختار در دولت 
دهم در دستور کار قرار داشت اشاره کرد و گفت: در 
همین دوره اصالح ساختار گمرک طرح هدفمندی و یا 
اجرایی شدن طرح مالیات بر ارزش افزوده در دستور 
کار قرار گرفت و اجرایی شد اما هیچ اقدامی در حوزه 
که  این در حالی است  و  نگرفت  بانکی صورت  تحول 
از سوی دولتمردان  این بخش  در  فراوانی  شعار های 

اعالم شد.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت با تاکید بر اینکه در 
بانکی  تحول  همچنان  موجود  شرایط  تداوم  صورت 
موانع  مهمترین  داد:  افتاد،ادامه  نخواهد  اتفاق 
اطالع  به  ابتدا  در  بانکی  نظام  ساختار  اصالح  برای 

مشکالت  درب��اره  مجلس  محترم  نمایندگان  رسانی 
راهکارهای  است،درنتیجه  کشور  در  بانکی  سیستم 
خروج از آن به درستی تشخیص داده نمی شود. دوم 
ساختارهای که مانع تحول در این نظام هستند،مایل 
به تحول نیستند و حتی ممکن است بانک مرکزی نیز 
به رغم طرح موضوع عمیقًا قائل به اجرایی کردن این 
هدف نباشد،سومین مانع نیز مدیران و کسانی هستند 

که مقابل هر اصالح و تغیری می ایستند.
چه کسانی نمی گذارند نظام بانکی اصالح شود؟

سیستم  راس  در  که  کلیدی  آدم ه��ای  گفت:  وی 
بانکی قرار دارند،بعضا عادت کرده اند که بیش از سه 
و همین ها  انجام دهند  به یک شیوه  را  کار  دهه یک 

نمی گذارند سیستم بانکی اصالح شود.
اینکه  به  اشاره  با  تجارت  بانک  اسبق  مدیرعامل 
برنامه اصالح ساختار بانکی سال هاست معطل مانده 
کنند  حل  را  مشکل  این  نتوانستند  دولت ها  و  است 
گفت: اگر حتی مجلس شورای اسالمی الیحه اصالح 
به  توجه  بدون  هم  باز  کند  مصوب  را  بانک  ساختار 
پیش  از  کاری  نمی توانیم  گرا  تحول  مدیران  مسئله 

ببریم.
کسانی  داشت  انتظار  می شود  چطور  گفت:  داوری 
که بیش از سی سال به شکل و سیاق کنونی مدیریت 

کردند ناگهان به انسانهایی تحول گرا تبدیل شوند؟ 

برای  جدید  اعضای  معرفی  اینکه  بر  تاکید  با  او 
همه  در  عاملی  مدیر  و  مدیره  هیئت  صندلی  تصدی 
کشورهای توسعه یافته جهان مستلزم بررسی سوابق 
داد:  ادام��ه  است،  اف��راد  علمی  توانایی  و  تحصیلی 
این بدان معنی است که اگر فرد تحصیالت مرتبطی 
داشته باشد می توانند مسئولیت را عهده بگیرند اما در 
با ۲۸ سال سابقه بانکی  ایران سراغ دارند کسانی که 
برای  مرکزی  بانک  تایید  مورد  بانک ها  حراست  در 
اما  گرفت  قرار  بانک  یک  مدیره  هیئت  در  عضویت 
نداشتن  دلیل  به  بانکداری  و  پول  دکترای  که  فردی 

سابقه بانکی برای تصدی این مسئولیت رد شد.
برای  بانک  بدنه  در  حضور  تنها  داد:  ادامه  داوری 
است،  کافی  مرکزی  بانک  منظر  از  مسئولیت  احراز 
در حالی که بدنه بانکی همین است در نتیجه اصالح 
می شود.  مشکل  بسیار  قانون  همین  با  ساختار 
همانطور که گفتم ما برای تحول به قانون تحول گرا ، 
مدیران تحول گرا و ساختارهای متناسب نیاز داریم که 

متاسفانه هیچیک از این مورد در اختیارمان نیست.
فکر تازه در حاشیه است

طوری  وضعیت  ساختار  این  در  ک��رد:  تاکید  وی 
حاشیه  در  باشد  داشته  تازه  فکر  کسی  اگر  که  شده 
قرار می گیرد. به عبارت دیگر نظام اداری ایران از این 
بیماری مهلک رنج می برد که نسل جوان تحصیل کرده 

داریم که اگر وارد میدان شوند می توانند تحول ایجاد 
برای  که  است  کرده  مصوب  مجلس  قانونی  اما  کنند 

احراز مسئولیت در بانکها،سابقه بانکی الزم است.
گفت: در این حالت کسی با سی سال سابقه کار در 
شود  تایید  می تواند  بانک  در  مرتبط  غیر  حوزه های 
امکان  این  رشته  این  با  مرتبط  دکترای  با  کسی  اما 
قادر  بانکی  نظام  روند  تداوم  با  گفته وی  به  ندارد.  را 
نخواهد بود خود را با نظام بین الملل تطبیق داده و 

نوآوری کند.
مدیریتی  باالی  سطوح  این که  بر  تاکید  با  داوری 
را درک کند،اضافه  این تحول  الزم است که ضرورت 
کشور  در  خصوصی  بانک های  تشکیل  تجربه  کرد: 
از  عمدتا  خصوصی  بانک های  ببینید،متاسفانه  را 
در  و  شدند  تشکیل  دولتی  بانک های  بازنشستگان 
به ساختارهای  بانک های دولتی  بیماری های  نتیجه 

خصوصی نیز رسوخ کرد.
از  بسیاری  داد:  ادامه  مطلب  این  توضیح  در  وی 
خصوصی،بازنشستگان  بانک های  شعبه  روس��ای 
رئیس  یک  وقتی  حتی  و  هستند  دولتی  بانک های 
همان  در  می شود  بازنشسته  خیابان  فالن  در  شعبه 
گرفته  کار  به  خصوصی  بانک  از  شعبه ای  در  خیابان 
این شیوه  و  بتواند مشتری را جذب کنند  تا  می شود 

منسوخ طبیعتًا مشکالتی را به وجود خواهد آورد.

مدیرعامل اسبق بانک تجارت؛

نظام بانکی محتاج درمان است
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دیدار روحانی با سه وزیر پر حاشیه 

چانه زنی رفت و برگشت

آخرین  براساس  گفت:  مجلس  نایب رئیس  شنبه  روز 
تعاون،  وزیر  استیضاح  طرح  بناست  تصمیم گیری ها 
کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد 
گیرد  قرار  مجلس  کار  دستور  در  هفته  این  کشاورزی، 
علی  است.  دیگری  بحث  تصمیم  این  مجدد  تغییر  لذا 
جلسات  شدن  دوشیفته  امکان  خصوص  در  مطهری 
گفت:  نیز  استیضاح  طرح های  بررسی  ب��رای  مجلس 
»برگزاری جلسات در دوشیفت امکانپذیر نیست چراکه 
ممکن است بررسی دو طرح در یک روز تا 10 ساعت به 

طول بینجامد.« 
است:  مجلس  کار  دستور  در  وزی��ر  سه  استیضاح 
با  تا  دارند  تالش  برخی  کشاورزی.  و  راه  کار،  وزرای 
شوند،  استیضاح  این  برگزاری  مانع  ادعاهایی  طرح 
معرض  در  وزرای  که  موضوع  این  کردن  مطرح  مانند 
استیضاح اصالح طلب هستند و در صورت برکناری پس 
از استیضاح سبب کاهش اعتماد جامعه به این جریان 
ابهام  که  هستند  آن  از  غافل  اما  شد  خواهد  سیاسی 
اعتماد  به  از هر موضوعی  بیش  وزرا  برخی  در عملکرد 
جامعه به جریانی که وزیر منتسب به آن است ضربه وارد 
می کند و از سوی دیگر امور کشور تابع سیاست گروهی 
استیضاح  از  مانع  سیاسی  فشار  با  نمی توان  و  نیست 
جامعه  انتظار  و  نمایندگان  حق  استیضاح  شد.  وزرا 
حضور  پذیرش  که  همان طور  آنهاست  به  رأی دهنده 
انتظار مردم از وزرای دولتی است  در جلسه استیضاح 
عدم  برای  البی گری  آمدند.  کار  سر  بر  مردم  رأی  با  که 
استیضاح شیوه ای است که بیش از همه به سهم خواهی 

شباهت دارد.
در حالی که قرار است سه وزیر عضو کابینه »محمود 
آخوندی«  »عباس  ک��ش��اورزی،  جهاد  وزی��ر  حجتی« 
تعاون،  وزی��ر  ربیعی«  »علی  و  شهرسازی  و  راه  وزی��ر 
هفته  این  چهارشنبه  و  سه شنبه  اجتماعی  رفاه  و  کار 
استیضاح شوند، یک منبع آگاه به برخی شایعات درباره 
جلسه شنبه  از  را  جزئیاتی  و  داده  پاسخ  موضوع  این 
است.  ک��رده  بیان  مذکور  وزی���ران  با  رئیس جمهور 
روحانی«  »حسن  آگاه،  منبع  به گفته  نوشت؛  »تابناک« 
نمایندگان  برخی  که  وزی��ری  سه  هر  با  رئیس جمهور 
نکاتی  و  آنها هستند، دیدار  به دنبال استیضاح  مجلس 
شنیده  اساس  این  بر  است.  کرده  ی��ادآوری  آنها  به  را 
راه  کشاورزی،  جهاد  وزیران  از  رئیس جمهور  که  شده 
خواسته  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  و  شهرسازی  و 
و  قوت  با  خود،  عملکرد  از  قوی  دفاع  ضمن  تا  است 
قدرت بیشتر به ادامه مسیر خدمت در دولت دوازدهم 
قوت  با  استیضاح  جلسه  در  راه  این  در  و  باشند  پایبند 

حاضر و به سواالت پاسخ بگویند. همچنین خبر رسیده 
در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی«،  »محمود  که 
چهره های  و  بزرگان  برخی  با  که  متعددی  جلسات 
پشتیبانی  و  حمایت  بر  داشته،  مجلس  در  تاثیرگذار 
و  تاکید  کابینه  وزرای  از  دولت  صددرصدی  و  قاطع 
خواستار ادامه حمایت حداکثری نمایندگان قوه مقننه 
از وزیران کابینه دوازدهم شده است. به گفته این منبع 
تنها  نه   دولتی  مقامات  متعدد،  شواهد  اساس  بر  آگاه، 
موافق انجام استیضاح های سه وزیر یاد شده نیستند، 
و  سیاسی  را  استیضاح ها  این  کنونی  اوض��اع  در  بلکه 
به دلیل عدم موافقت وزیران مربوط با درخواست تعداد 
قابل  نکته  می دانند.  مجلس  نمایندگان  از  محدودی 
است  قرار  که  اخیر  شده  مطرح  استیضاح  سه  در  تامل 
است  این  شود،  انجام  جاری  سال  پایانی  روزهای  در 
درخواست کننده  نمایندگان  از  محدودی  تعداد  که 
منتقدان  قومیتی،  نگاه های  از  ترکیبی  استیضاح 
در  که  می شود  شامل  را  دولت  مخالفان  و  اصالح طلب 
کنار هم قرار گرفتن آنها در نوع خود قابل توجه است. 
پاسخ  مهم  خیلی  نکته  دو  به  مذکور  خبر  حقیقت  در 
که  بود  مبنا  این  بر  تحلیل ها  برخی  اینکه  است؛  داده 
رئیس جمهور و دولت به دلیل عملکرد برخی از وزیرانی 
و  بگیرند  قرار  مجلس  استیضاح  مورد  است  قرار  که 
این  درباره  دولت  بیرون  از  که  حمایت هایی  همچنین 
افراد اعمال می شود، خیلی هم بدشان نمی آید که دیگر 
نباشند. همچنین  این چهره ها در دولت  شاهد حضور 
و  رئیس جمهور  که  بود  شده  عنوان  دیگری  تحلیل  در 
یکدست تری  ترکیب  اینکه  جهت  به  دولت  در  برخی 
اصالح طلب  چهره های  بتوانند  و  باشد  دولت  درون  در 
از  هم  خیلی  کنند،  تعدیل  ممکن  حد  تا  را  مجریه  قوه 
استیضاح حجتی، آخوندی و ربیعی ناخرسند نیستند! 
دالیل  از  یکی  که  شده  اشاره  صراحتا  مذکور،  خبر  در 
با  مربوط  وزیران  موافقت  عدم  مذکور،  استیضاح های 
درخواست تعداد محدودی از نمایندگان مجلس است؛ 
برساند،  اثبات  به  را  آن  بتواند  دولت  اگر  که  موضوعی 
چنین  که  نمایندگانی  فعالیت  ادام��ه  در  باید  به نظر 

خواسته هایی داشته اند، تجدیدنظر کرد.
جایی برای گالیه نمانده 

سومین  آخوندی  استیضاح  که  شود  فراموش  نباید 
در  بار  دو  این  از  پیش  چنان که  اوس��ت.  استیضاح 
سال های 9۴ و 9۵ استیضاح شد اما هر دو بار توانست 
کسب  را  دهم  و  نهم  مجلس های  اعتماد  رأی  مجددا 
زیادی  تعجب  سبب  آخوندی  اخیر  رفتارهای  کند. 
در  »استیضاح  نوشت:  که  روز  آن  به ویژه  است  شده 
و  خورد  کلید  آسمان  هواپیمای  سقوط  سانحه  پی 
در  داشت  توجه  »باید  کرد  عنوان  آن  طراحان  از  یکی 
تهران  هواپیمای  سقوط  و  سانچی  نفتکش  حوادث 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه های  یاسوج  به 

با  و  چگونه  ایشان  هستند.«  مقصر  شهرسازی  و  راه  و 
چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرآیندی 
قرار  راه  وزارت  ش��د،  سانچی  سانحه  به  منجر  که 
فرموده اند؟  صادر  تقصیر  به  حکم  ایشان  که  می گیرد 
که وزارت  نتیجه رسیده اند  این  به  ایشان  حال چگونه 
است:  آورده  پایان  در  و  است؟  مقصر  راه وشهرسازی 
این  آیا  که  است  این  دوستان  از  من  سوال  »اکنون 
آیا استیضاح  برپایه درستی استوار است؟ و  استیضاح 
مراحل مورد پذیرش عرف حقوقی را طی کرده است؟ 
خواهد  روشن  تاریکی  نکته  آن  اثر  بر  آیا  سرانجام،  و 
ستاد  سوی  از  نتیجه  اعالم  گرو  در  پاسخ  آنکه  یا  شد؟ 
متشنج  جز  استیضاح  و  اس��ت؟  سانحه  به  رسیدگی 
و  اجرایی  دستگاه  در  بی ثباتی  ایجاد  و  فضا  ک��ردن 
دیگری  سود  حمل ونقل  کسب وکار  گسترده  محیط 
ندارد«. برخی پس از خواندن متن آخوندی این سوال 
را پرسیدند که اگر او تصور می کند اشکالی در اقدامات 
فرصت  از  چ��را  نیست  مدیریتش  تحت  مجموعه 
روشنگری  و  خود  عملکرد  از  دف��اع  ب��رای  استیضاح 
است،  عملکردش  در  اشکالی  اگر  و  نمی کند  استفاده 
است.  مقصر  که  چرا  باشد  گالیه مند  نباید  هم  باز 
از  آخوندی  که  می شود  تامل تر  قابل  موضوع  زمانی 
می شود.  مواجه  نمایندگان  با  منتقد  و  طلبکار  موضع 
رئیس  و  اصالح طلب  نماینده  تاجگردون  غالمرضا 
انتشار عکسی در  با  بودجه مجلس  و  برنامه   کمیسیون 
اینستاگرام در مورد استیضاح عباس آخوندی وزیر راه 
تالش  چه  هر  ایام  این  »در  نوشت:  خود  شهرسازی  و 
کند،  از سقوط هواپیما عذرخواهی  وزیر عزیزی  کردم 
نشد و نپذیرفتند و هرکسی گفت اگر عذرخواهی کنیم 
ولی  می شود؛  چه  استیضاح  نمی دانم  مقصریم؛  یعنی 

دنا، تو مقصر بودی که قامتت بلندتر از تصور ما بود.«
 موافقان و مخالفان

نمایندگان  با  بیشتری  نرمش  با  ام��ا  ربیعی  علی 
تشکل های  است.  شده  مواجه  خود  استیضاح کننده 
تهدید  به  حتی  و  اند  مشغول  او  از  حمایت  به  کارگری 
به  اشاره  با  کارگری  مقام  یک  چنان که  آورده ان��د  روی 
هیئت  ازس��وی  ربیعی  علی  استیضاح  وص��ول  اع��الم 
رئیسه مجلس و برگزاری جلسه استیضاح وزیر تعاون، 
داشت:  اظهار  ج��اری  هفته  در  اجتماعی  رف��اه  و  کار 
کار  عواقب  که  بدانند  باید  استیضاح  طراح  نمایندگان 
کارگرانی  مزد  تعیین  آستانه ی  در  و  پایان سال  در  آنها 
می کنند  نرم  پنجه  و  دست  عدیده ای  مشکالت  با  که 
این  برابر  در  کارگران  لذا  بود  ناپخته  و  نسنجیده  بسیار 
رئیس  دیگر  سوی  از  اما  کرد.  نخواهند  سکوت  اقدام 
کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با استیضاح وزیر 
کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه 
به دلیل  متاسفانه  که  است  ناکارآمد  وزیری  اجتماعی 
ایجاد  کشور  اقتصاد  در  وزارتخانه  این  که  هزینه هایی 
دامنگیر  اقتصادی  مشکالت  از  عظیمی  بخش  کرده، 
بر  تاکید  با  پورابراهیمی  محمدرضا  است.  شده  کشور 
اینکه مجلس در مورد استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کوتاه نمی آید، تاکید کرد: به وزیر تعاون تذکر 

می دهیم که از البی سیاسی دست بردارد .

مجلس بان

در نامه دهقانی به منتظری درباره عدم امکان بازگرداندن اموال؛

اظهارات دادستان جای تعجب دارد
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس گفت: اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه خود 
مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید، جای 

بسی تعجب است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد دهقانی طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن در نامه 

ای به دادستان کل کشور از اظهارات وی در مخالفت با این طرح انتقاد کرد.
به گزارش مهر، متن نامه به شرح زیر است:

حجت االسالم و المسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور

با سالم و احترام به پیوست طرح دو فوریتی »اعاده اموال نامشروع مسئوالن کشور« تقدیم می شود. 
نظر به اینکه جنابعالی در برنامه گفتگوی ویژه خبری بدون اینکه طرح را مطالعه کرده باشید مخالفت 
خود را با آن اعالم کردید توصیه می کنم ضمن مطالعه طرح مذکور به موارد ذیل نیز عنایت فرمائید:
۱-جنابعالی فرموده اید: »من از جزئیات طرح خبر ندارم ولی با کلیات آن مخالفم«. همانگونه که در 
طرح پیوست آمده است جزئیات این طرح در ۱۸ ماده به صورت خالصه تدوین شده است و با امضای 
۱۸۴ نماینده مجلس به چاپ رسیده است و چندین روز است که در رسانه های مختلف منتشر گردیده 
است و نسخه ای از آن حدود یک هفته پیش به حضرت حجت االسالم والمسلمین اژه ای و جناب 

آقای امیرحسین رحیمی تقدیم شده است.
انتظار از هر فردی این است که قبل از اظهارنظر در خصوص هر موضوعی اطالع از آن داشته باشد 
اما توقع از جنابعالی در مقام قاضی و دادستان کل کشور این است که قبل از اعالم نظر در رسانه ملی 
چند دقیقه ای برای مطالعه این طرح ملی وقت می گذاشتید و اگر سئوالی داشتید از طراحان آن 

می پرسیدید.
»قانون  اموال مسئوالن کشور« وجود  »اعاده  با طرح  را  ۲-جنابعالی مهمترین علت مخالفت خود 
رسیدگی به اموال مسئوالن« مصوب ۱۳۹۴ اعالم کرده اید. قانون مذکور که از قضا اینجانب در سال 
۱۳۸۴ طراح آن بوده ام پس از تصویب در سال ۱۳۸۶ و ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس و ارجاع 
آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام باالخره بعد از ده سال پیگیری در سال ۱۳۹۴ )البته با تخریب و 
ناقض کردن مصوبه مجلس( تصویب شد و برای اولین بار پس از انقالب مقرر گردید قوه قضائیه نسبت 

به تدوین و ابالغ آئین نامه و اجرای آن یعنی رسیدگی به اموال مسئوالن کشور اقدام کند.
جنابعالی استحضار دارید انشاا... اگر قوه قضائیه بعد از دو سال و چهار ماه نسبت به ابالغ آئین 
نامه اقدام و برای رسیدگی به اموال مسئوالن مذکور در آن قانون اهتمامی از خود نشان دهد، این 
رسیدگی نسبت به آینده خواهد بود در حالی که طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوالن کشور« برای 
اینکه جنابعالی علت  بنابراین  بود.  ۳۹ سال گذشته خواهد  به  ناظر  کوتاهی ها،  و  جبران غفلت ها 
۱۳۹۴ اعالم کرده اید ممکن است مربوط به عدم مطالعه طرح و  مخالفت خود را وجود قانون سال 

عدم اطالع از جزئیات آن باشد.
مزید اطالع جنابعالی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳ نیز صرفا جهت 
بازگرداندن اموال نامشروع مسئوالن قبل از انقالب است و برای مقامات و مسئوالن پس از پیروزی 

انقالب قابلیت اجرا ندارد.
۳-جنابعالی فرمودید؛ »از ابتدای انقالب تا به امروز نزدیک به چهل سال است پیدا کردن اینها، 
شناسایی اموال اینها، آیا مشروع بوده یا نبوده، این مشکل است. بنده بر اساس تجربه ای که دارم 

مطمئنم این قانون به جایی نمی رسد«.
از مطالب جنابعالی می توان نتیجه گرفت اصل ۴۹ قانون اساسی که حکومت را موظف به بازگرداندن 
اموال نامشروع کرده است از اساس غلط بوده است. اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم 
وظیفه خود مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و به جای پیگیری برای رفع خالء 

قانونی موجود، نومیدانه از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید جای بسی تعجب است.
اموال  بازگرداندن  برای  چگونه  که  کنید  مطالعه  را  ها  کشور  از  تعدادی  قوانین  جنابعالی  دارد  جا 
نامشروع و اموال رانتی و غیرمتعارف قانون وضع کرده اند و چگونه برای اعاده اموال نامشروع و غیر 

متعارف به اصطالع مو را از ماست می کشند.
حضور  با  ای  جلسه  طی  دانید  می  صالح  که  نحوه  هر  به  رود  می  انتظار  فوق  مراتب  به  توجه  با 
اموال  اعاده  طرح  درباره  گفتگو  ضمن  و  بررسی  موجود  وضعیت  دانشگاهها  اساتید  و  حقوقدانان 
نامشروع راه حل جنابعالی برای برون رفت از وضعیت موجود و گام برداشتن به سوی عدالت و مبارزه 

با فساد مورد توجه قرار گیرد.«
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سینمایی  معاون  خبری  نشست  در  تحفه گر  افشین 
گفت:  رسانه  اصحاب  با  رضوی  خراسان  فرهنگی  و 
شاهد  گلشن  سینمایی  پردیس  افتتاح  با  امیدواریم 
باشیم.  نزدیک  آینده  در  خوشایندی  اتفاق های 
رویداد  آخرین  احتماال  مشهد  گلشن  پردیس  گشایش 
سینمایی ما در سال 96 است و با این رویداد فرخنده 
به  را  سینمایی  حوزه  در  پرحجم  و  پرکار  بسیار  سالی 

پایان می بریم.
حضور چشم گیر اهالی سینما در جشنواره ها

تحفه گر تصریح کرد: ما در شورای ساخت و بازبینی 
فیلم های ویدئویی 60 دقیقه ای، 109 فیلمنامه در شورا 
بررسی شد. در 12 جلسه و فیلم نامه هایی تأیید شده 
۴1 مورد بود که 26 مورد از آن ها پروانه ساخت برایشان 
بلند  فیلم های  بخش  در  رسید.  تولید  به  و  شد  صادر 
عدد   10 بررسی،  فیلم نامه   13 دقیقه ای،  ویدئویی90 
تأیید و برای ۵ تعداد از آنها پروانه صادر شد. در بخش 
مورد   6 که  داشتیم  تقاضا  آموزشگاه   9 آموزشگاه ها 
مورد   ۴ و  داشتیم  مجوز  صدرو  هم  مورد   2 و  موافقت 
در حال بررسی است. ما در بخش کمیسیون های فنی 
شرکت های سینمایی هم 11 مورد درخواست تأسیس 
و 3 مجوز هم  با 6 درخواست موافقت شد  که  داشتیم 

صادر شده است. 
تأکید  استان  ارشاد  اداره  هنری  و  سینمایی  معاون 
رخ  مهمی  اتفاق های  سال  این  رویدادهای  در  کرد: 
جشنواره  پانزدهمین  سینما،  ملی  روز  جشن  داد. 
فیلم فجر، افتتاح پردیس سینمایی اطلس، راه اندازی 
سینماهای کاشمر، تربت جام، تایباد، بازسازی سینما 
سیمرغ، افتتاح دفتار سینمای جوان در شهرستا نهای 
فاقد  شهرهای  در  سیار  سینمای  راه ان��دازی  استان، 
اندازی خانه فیلم  سالن سینما که 9 مورد بود. در راه 
جلساتی برگزار شد و بحث تبدیل و تجهیز سالن های 
بردسکن  در  که  داشتیم  را  سینما  سالن  به  فرهنگی 
احساس  کمبودی  باره  این  در  شد.  انجام  فریمان  و 
راه اندازی  که  بود  صیانت  ستاد  بحث  آنهم  که  می شد 
هم  را  بصری  و  صمعی  آثار  از  صیانت  استانی  ستاد 
کار شود. در  بیشتری  با جدیت  امیدواریم  داشتیم که 
بخش های مختلف از جشنواره های فیلم کوتاه و فیلم 
و  اختران  و  از جمله رشد  رویدادهای سینمایی  بلند، 
آپادانا، که در بخش های خصوصی و دولتی برگزار شد 

را هم باید نام برد.
در  ک��ه  فعالیت هایی  مجموعه  گ��ف��ت:  تحفه گر 
بخش های مختلف سینمای جوان انجام شده حضور در 
بخش های داخلی و بین المللی است که 30 مورد حضور 
در جشنواره ها داشتیم و برگزاری سه شنبه های عکس 
استانی،  عکس  و  فیلم  هفته های  کردند.  طراحی  را 

کوتاه در  برداشت  برنامه های  فیلم در چارچوب  پاتوق 
نمایندگی ها و دفاتر استان که ۵0 رویداد رقم زده است. 
تولید ساخت فیلم های نیمه حرفه ای 10 مورد داشتند 
و ساخت فیلم های کوتاه حرفه ای ۵ مورد و ورکشاپ ها 

هم 20 مورد بوده است.
کسب 25 جایزه سینمایی در سال 96

وی افزود: در 96 ، 2۵ جایزه توسط فیلم سازان کسب 
شده است و بیش از 70 فیلم کوتاه در مجموع ساخته 
افزایش  به  آینده  سال  سیاست های  در  است.  شده 
و  سخت افزاری  حوزه  در  سینمایی  زیرساخت های 
که  شاخصه هایی  اساس  بر  داری��م.  توجه  نرم افزاری 
ازای هر 100  به  ارشاد اسالمی دارد  و  وزارت فرهنگ 
افزایش صندلی داشته باشیم که این مورد را  باید  نفر 
هم در نظر داریم. امیدواریم روندی که به افزایش 1۵ 
امروز  دهیم.  ادامه  را  انجامید  مشهد  در  سینما  سالن 
اتفاق های خوبی شاهد هستیم و این امید را داریم که 
تعداد سالن های ما به 20 مورد افزایش یابد. در حال 
هم  را  دیگر  سالن  چند  از  بهره برداری  آمادگی  حاضر 

داریم.
توسعه  برای  رغبت  امروز  کرد:  خاطرنشان  تحفه گر 
زیرساخت های سخت افزاری بین عالقه مندان به سینما 
امکانات  افزایش  توسعه  حوزه  در  است.  افتاده  اتفاق 
نرم افزاری با ایجاد پاتوق های فیلم، انجمن های مرتبط 
و  تولیدکنندگان  انیمیشن،  مستند،  حوزه های  در 
مجموعه  تا  داریم  نظر  در   97 سال  در  تهیه کنندگان 
همکاری  با  و  سینما  اصحاب  دس��ت  به  فعالیت ها 
زیرساخت های  پی گیری  شود.  انجام  رسانه  اصحاب 
 97 سال  برنامه  در  را  سینمایی  فیلم   تولید  برای  الزم 
هست و توسعه و تروج مراکز آموزش در استان و ایجاد 
فاقد  شهرستا نهای  در  سینمایی  الزم  زیرساخت های 
تالش  ماست.  اولویت های  در  هم  سینما  سالن های 
برای برگزاری جشنواره های مختلف، ستند، سینمای 
فیلم های  نوجوان،  و  کودک  عکس،  و  فیلم  حقیقت، 

کوتاه و فجر هم در برنامه سال 97 خواهد بود.
20 سالن سینما در راه

اسفند   23 روز  در  که  خوبی  اتفاق  با  کرد:  بیان  وی 
خواهد  رقم  عرصه  این  عالقه مندان  توانمند  دست  به 
مشهد  در  سینما  سالن های  به  سالن  چهار  خ��ورد؛ 
با افزایش این سالن ها یک آمار قابل  افزوده می شود. 
که  داشتیم  سالن   19 مشهد  در  امسال  است.  توجه 
1۵ سالن به آن اضافه شده است و مجموع سالن های 
افزایش  ما در حال حاضر 3۴ سالن است و 79 درصد 
تعداد صندلی های  سالن سینما در سال 96 داشتیم. 
اضافه شده قبل از افتتاح دو پردیس ۵137 بوده و بعد 
از افتتاح 1۴67 به آن اضافه شده و تعداد آن در حال 
این زمینه  حاضر  660۴ صندلی است و 29 درصد در 
داشتیم  سالن   7 شهرستان ها  در  داشته ایم.  رشد 
تایباد  و  کامشر  تربت جام،  در  که  سالن هایی  با  که 
افتتاح می شود این رقم افزایش خواهد داشت. تعداد 

صندلی ها 2008 عدد بوده که 1010 صندلی اضافه شده 
و مجموع صندلی ها در شهرستان ها 3018 شده است و 
حدود ۵0 درصد افزایش ظرفیت صندلی های سینما را 

در شهرستان ها شاهد بودیم.
داشته  سالن   26 افتتاح  از  قبل  استان  مجموع  در 
که 18 سالن به آن اضافه شده است و امروز ۴۴ سالن 
سینما در استان داریم که افزایش 69 درصدی را نشان 
است  بوده  تعداد   71۴۵ صندلی ها  تعداد  در  می دهد. 
به رقم 9622 صندلی  با 2۴77 صندلی اضافه شده  که 
صندلی های  رشد  درصدی   3۵ درصد  و  است  رسیده 
قابل  وضعیت  شرح،  این  با  می دهد.  نشان  را  سینما 
البته در شهرستانهایی  قبولی را در سال جاری داریم 
سالن   ۴ که  کردیم  برنامه ریزی  هستند  سالن  فاقد  که 

سیار را داشته باشیم که به 9 عدد خواهد رسید.
تحفه گر در پایان خاطرنشان کرد: چند اتفاق مهم در 
سال 96 افتاد و امیدواریم اتفاق های دیگر هم رخ دهد. 
فکر می کنم در سال آینده 20 سالن سینما به سالن های 

مشهد اضافه شود.
داستان ساخت سینما »گلشن«

شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  از  پوررضایی  علیرضا 
 22 ما  گروه  گفت:  مراسم  این  در  آرمیتاژ  برج  سازنده 
در  که  است  سال  ده  و  دارد  ساختمانی  فعالیت  سال 
سال  ما  کار  آخرین  شده ایم.  وارد  برج سازی  حوزه 
افتتاح  که  بود  آرمیتاژ گلشن  برج  گذشته در 3۴ طبقه 
شد. این مجتمع در قسمت تجاری مجتمع برتر سال 
ایران شد و سالنی که امروز می خواهد افتتاح شود، را 
را  ما  اما  بودیم  کرده  پیش بینی  دیگری  کار  برای  قبال 

ترغیب کردند به سمت سینما قدم برداریم. جلسه ای 
پردیس  گرفتیم  تصمیم  آنجا  از  که  داشتیم  تهران  در 
با آقای نادری که  سینمایی راه اندازی کنیم. آن زمان 
به عنوان بهره بردار است صحبت کردیم و خواستیم در 
اقدام  این  امیدواریم  امروز  و  کنند  این حوزه مشارکت 

بابی شود که مجتمع های دیگر هم به آن ورود کنند.
هدایت  »نقشینه  شرکت  مدیرعامل  نادری  محمد 
سازه«در ادامه افزود: 20 سال است که بهره برداری های 
تهران  در  فعالیت هایمان  بیشتر  و  مشغولیم  سینما 
تجریش  ارگ  سینمای  حاضر،  حال  در  است.  بوده 
را در غرب  ققنوس  و مجتمع  تهران  را در  پاسداران  و 
اتفاقی که  از  بعد  بهره برداری شده اند.  کشور داریم که 
در پردیس ارگ افتاد و استقبال شدید بسیاری که شد، 
پیشنهاد از شهرستان های دیگر داشتیم و باعث شد به 
هزینه  با  و  باشیم  دوستان  خدمت  در  و  بیاییم  مشهد 

شخصی آن را تکمیل کنیم. 
جشن افتتاحیه با حضور چهره های سرشناس

یک  گلشن،  سینمایی  پردیس  برای  افزود:  نادری 
تاریخ افتتاحیه اعالم کردیم و بعضی از دوستان تنش 
تصاویری  انتشار  با  عمومی  روابط  تیم  کردند.  ایجاد 
این  بگوید  که  بود  این  هدفش  سینمایی  هنرمندان  از 
چهره ها افتخار سینمای ما هستند اما متأسفانه از این 
جریان سوء برداشت هایی شد و از مشهد تماس گرفته  
شده  استفاده  سوء  بازیگران  از  که  بودند  گفته  و  بودند 
آن  انتظار  و  شدم  متأسفا  من  که  شد  جوسازی  است. 
را  پوستر  این  عمومی  روابط  گروه  واقع  در  نداشتم.  را 
از تصاویر هنرمندان درج  منتشر کرد که در آن برخی 

شده بود و هدف از آن ارائه یک مجله سینمایی بود که 
باعث افتخار همه ماست. در نهایت ما از هنرمندانی که 
عذرخواهی  بودند  ناراحت شده  این جریان  واسطه  به 
نبوده  کار  در  نیتی  سوء  هیچ  دادیم  اطمینان  و  کردیم 

است. 
حضور  با  م��اه  اسفند   23 روز  ما  ک��رد:  تأکید  وی 
و  عبدی  اکبر  مثل  سرشناس  هنرمندان  از  تعدادی 
می گیریم،  آنان  برای  بزرگداشتی  که  داریوش ارجمند 
سیما  صحت،  س��روش  همسرشان،  و  عقیلی  س��االر 
تیرانداز، مارال فرجاد، لیندا کیانی، سارا منجزی، لیال 
افتتاحیه سینما  برنامه  در  را  آهنگرانی  پگاه  و  اوتادی 
نکرده  اغراقی  ما  بدانند  را خواهیم داشت که دوستان 

بودیم.
دارد  صندلی   3۵0 گلشن  سینما  کرد:  تأکید  نادری 
داریم  نظر  در  است.  شده  گنجانده  سالن  چهار  در  که 
داشته  را  خارجی  فیلم های  و  تجربه  و  هنر  سینمای 
باشیم و اتفاق خوبی در عرصه سینمایی مشهد ایجاد 
و  رستوران  شکل  به  باز  فضای  این،  بر  اضافه  کنیم. 
وکافی شاپ هم داریم که تقریبا تا یک ماه آینده آماده 
خواهد شد. این فضا 300 صندلی را جا دارد و عالوه بر 
آن سالن همایشی است که با چند گروه صحبت کردیم 
که یک سانس در پایان هر شب اکران فیلم های خارجی 

و اجرای تئاتر را داشته باشیم.
سینمایی  »پردیس  افتتاحیه  مراسم  است  گفتنی 
هنرمندان  حضور  با   16 ساعت  اسفند   23 روز  گلشن« 
و عالقه مندان به سینما در محل سینما گلشن واقع در 

برج آرمیتاژ مشهد برگزار می شود.

کتاب

اص��ول  می کند؟  ک��ار  چگونه  فتوکپی  دستگاه 
چیست؟   MRI مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری 
می کنند؟  کار  چگونه  مغناطیسی  پ��رواز  قطارهای 
تلویزیون،  و  رادی���و  قبیل  از  رس��ان��ه ای  وس��ای��ل 
موسیقی  پخش  و  ضبط  کامپیوتری  دیسک های 
مدرن  سامانه های  یافته اند؟  تحّول  چگونه  فیلم  و 
هدایت کشتی ها و جت جنگنده های پرسرعت چگونه 
و بر چه اصولی استوارند؟ اساس کار نوارهای قلبی، 
... همه پرسش هایی  و  و عضله ای چیست؟  مغزی، 
است که در کتاب »الکتریسیته و مغناطیس« به آنها 

پاسخ داده می شود.
نام  مغناطیس  و  الکتریسیته  که  کتاب،  این  در 
دارد، الکتریسیته، مغناطیس، و رابطه میان این دو 
می سازد  را  الکترومغناطیس  که  می کنیم  مطالعه  را 
که  )نور  ماست.  مدرن  دنیای  فراگیر  و  مهم  بخش  و 
مجموعه  در  الکترومغناطیسی،  است  ای  پدیده 
به  ای  ویژه  کتاب  ما«  دنیای  در  »فیزیک  کتابهای 
خود اختصاص داده است و در اینجا به آن نخواهیم 
اندازهی  تا  که  تجهیزاتی  قطعاِت  برخی  پرداخت.( 
برق  قطع  سبب  نرسد  آنها  به  الکتریسیته  کافی 
می شود که فاجعه بار است، از جمله خاموشیی که در 
ماه اگوست سال 2003 در شمالشرق ایاالت متحده و 
بخشی از کانادا رخ داد. بدون قطارهای بین شهری 
برقهای  چراغ  راهنمایی،  چراغهای  زیرزمینی،  و 
ممکن  الکتریسیته  که  ملزوماتی  همه  و  خیابانی، 
کرده است، نیویورک سیتی و شهرهای دیگر به یک 

باره از کار می افتند.

    جواد لگزیان
افتتاح »پردیس سینمایی گلشن« در مشهد

»پردیس سینمایی گلشن« واقع در برج آرمیتاژ مشهد 23 اسفند بازگشایی می شود

    نوید موسوی
Navid.mousavi 64@

4خط ویژه W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m169 سه شنبه 22  اسفند ماه 1396- سال اول -  شماره Vol.1،No.169 mar.13،2018    

با خود  را  از هیجانات  از لحظه تولد برخی  انسان 
ناخوشایند  و  خوشایند  لحاظ  به  هیجانات  دارد. 
بودن به دو بخش هیجانات مثبت و هیجانات منفی 
تقسیم می شوند که هر یک از این هیجانات اهمیت 
و نقشی مهم در زندگی داشته و برای خود کار کردی 
مثبت  هیجانات  مثال:  برای  دارند.  مهم  و  خاص 
و  طلبی  فرصت  تفکر،  پرورش  به  منجر  اف��راد،  در 
موجود،  های  فرصت  از  بردن  سود  جهت  آمادگی 
تقویت پیوندهای اجتماعی و خنثی کردن هیجانات 

منفی می گردد. 
جوانان و هیجان هیجان در سن جوانی و نوجوانی 
می  اوج  به  بلوغ  سن  با  ش��دن  همزمان  دلیل  به 
به  شناسند.  نمی  را  هیجان  جوانها  از  خیلی  رسد. 
هستند،  درگیر  آن  با  که  هیجانی  دانند  نمی  نوعی 
چیست؟ در میان جوانان، گروهی هستند که تمایل 
به کارهای ماجراجویانه در آنها زیاد است، این گروه 
افراد هیجان طلبی هستند که اغلب توجهی به مثبت 
ترساندن  گاهی  و  ندارند  هیجانات  بودن  منفی  یا 
دیگران برای آنها لذت بخش محسوب می شود، در 
این میان کسانی که تمایالت ضد اجتماعی بیشتری 
های  چارچوب  نقض  به  تمایل  بقیه  از  بیشتر  دارند 
دیگران  ترس  و  آزار  از  احتماال  و  داشته  اجتماعی 
جشن  عنوان  با  سال  پایانی  ای��ام  برند،  می  لذت 
با  و  نبوده  مستثنی  امر  این  از  سوری  چهارشنبه 
شروع نیمه دوم اسفند تمایالت ضد اجتماعی آغاز 
و تا روزهای پایانی سال ادامه دارد. هیجان فراتر از 
قسمتی  و  نیاز  از  فراتر  را  هیجان  روانشناسان  نیاز 
فردی  هر  می گویند:  و  می دانند  انسان  رفتار  از 
هیجان را یک جور تجربه می کند و یک جواب کلی 
عده ای  خودنمایی،  با  ها  بعضی  بدهیم.  نمی توانیم 
با ترساندن دیگران نخلیه هیجانی می کنند. بعضی 
گاهی  بریزد.  ترسشان  که  می کنند  را  کار  این  ها 
نه  چنانکه  و  کنند  می  بزرگ  خیلی  را  هیجان  افراد 
می شود.  تمام  ضررشان  به  بلکه  نیست  مفید  تنها 
خود  خودی  به  هیجان  کردن  تجربه  که  صورتی  در 
یک تجربه سالم است. بعضی ها فکر می کند تخلیه 
هیجانی یعنی اینکه باید خودت را از هیجان خالی 
نخواهیم  زنده  نباشد  هیجان  اگر  آنکه  حال  کنی. 
است،  انسان  یک  هویت  از  قسمتی  هیجان  بود. 
روانشناسان اعتقاد دارند که در مورد تجربه هیجان 
که  بگیریم  تصمیم  می توانیم  و  داریم  انتخاب  حق 
چگونه هیجانات را بروز دهیم. هیجان انسان ها از 
یک دسته نیست. انسان ها در انواع مختلف هیجان 
را تجربه می کنند و بروز می دهند. هیجان را نمی 
توان نادیده گرفت به این دلیل که در تمرکز و تصمیم 
تردیدها  و  اضطراب  کند.  می  ایجاد  اختالل  گیری 
را  هیجان  افکاری  نوع  چه  اینکه  می یابد.  افزایش 
هیجان  است.  توجه  قابل  امری  کند  می  حمایت 
کنیم  می  فکر  وقتی  هاست.  نیاز  برخی  از  برگرفته 
دیگری  جای  باید  هیجانات  این  شویم  می  متوجه 
دهد  می  اجازه  که  است  افکار  واقع  در  شود.  ارضاء 

هیجانمان را بروز دهیم یا مخفی کنیم. 
مدیریت هیجانات 

اما  دارن��د،  زیستی  مبنای  هیجان ها  چند  هر 
ابراز  بر شیوه هایی که این هیجان ها را  افراد قادرند 
جویی  نظم  که  توانایی  این  بگذارند.  اثر  می کنند، 
هیجان نامیده می شود، فرآیندهای درونی و بیرونی 
تغییر  و  ارزیابی  کنترل،  مسئولیت  که  است  ای 
یافتن  تحقق  مسیر  در  را  فرد  عاطفی  واکنش های 
بنابراین نظم جوبی هیجان،  بر عهده دارد.  اهداف 
سازماندهی  و  ارزیابی  شروع،  در  اساسی  اصل  یک 
رفتار سازگارانه و هم چنین جلوگیری از هیجان های 
می شود.  محسوب  ناسازگارانه  رفتارهای  و  منفی 
می سازد  قادر  را  فرد  هیجانات،  مدیریت  مهارت 
و  داده  تشخیص  دیگران  و  خود  در  را  هیجان  تا 
چگونگی اثرگذاری آنها را بر رفنار بداند و بالفاصله 
نشان  مختلف  هیجانات  به  مناسبی  واکنش  بتواند 
خویش  نفع  به  هیجانات  از  استفاده  توانایی  دهد. 
های  ویژگی  از  و  گویند  هیجانی  هوش  را  دیگران  و 
پاسخ  به  نسبت  که  است  این  هیجانی  های  پاسخ 
این  در  و  نماید  عمل  سریع تر  خردگرا  و  عقلی  های 
در  و  داشته  ارجحیت  دقت  بر  سرعت  عملکرد  نوع 
مواقع ضروری کاربردهای حساس دارد. در حقیقت 
باید مدیریت کرد.  بلکه  نباید کنترل کرد  را  هیجان 
هر هیجانی عواقبی دارد که در رفتار، خود را نشان 
می کند  تجربه  را  هیجان  که  نوجوانی  ده��د.  می 
همیشه  بداند  و  کند  پیدا  را  هیجان  ریشه  باید 
گیرد.  می  نشات  فکری  زمینه  پیش  یک  از  هیجان 
را  افکارمان  نوعی  به  شناسیم  می  را  هیجان  وقتی 
شناسایی می کنیم. اگر بخواهیم هیجان را مدیریت 
کنیم، باید فکرمان را مدیریت کنیم. تنظیم هیجان 

در برگیرنده ۴ مؤلفه است: 
 .۳ هیجانات؛  پذیرش   .۲ هیجانات؛  از  آگاهی   .۱
کنترل رفتارهای تکانشی در زمانی که هیجان منفی 
تجربه می شود؛ ۴. توانایی به کار گیری انعطاف پذیر 

تدابیر تنظیم هیجان متناسب با موقعیت.

)با همکاری مرکز مشاوره آرامش پلیس خراسان 
سرشب بود، پسر جوان از خانه بیرون زد.  با یکی از دوستانش سر رضوی(

چهار راه قرار مالقات گذاشته بود. شیطنت های او تمامی نداشت و با 
شوخی و مزاح، صدای خنده اش به گوش می رسید. او نمی دانست که 
دقایقی بعد چه حادثه تلخی برایش رقم می خورد.  حادثه ای که او را تا 

پایان عمر عذاب می دهد.
جیب  به  را  دستش  داشت  چهره  بر  لبخند  که  حالی  در  بابک   
کاپشنش برد.  دو ترقه دست ساز بیرون آورد؛ یکی  از ترقه ها با دست 
دیگرش به داخل پیاده رو و جلوی یک مغازه انداخت. صدای مهیبی 
همراه با دود برخواست و اعصاب رهگذران را به هم ریخت.  هرکس از 

آنجا رد می شد چیزی زیر لب زمزمه می کرد. یکی دو نفر زیر زبان به 
فحش و ناسزا می گفتند که چرا  با چنین تفریح های ناسالم روح و روان 
دیگران را آزار می دهید. در این لحظه بابک چند قدم به عقب برگشت؛ 
می ترسید او را دیده باشند. به دوستش هم اشاره کرد که برگردد؛ اما 
انگار نفرین شاهدان این صحنه دامن بابک را گرفت.  ترقه ای که در 
دست دیگرش گرفته بود بر اثر فشاری که در مچ دستش به آن وارد 
شد ناگهان حادثه آفرید. ترقه دست ساز منفجر شد و پسر جوان فقط 
صدای وحشتناکی شنید، به دستش خیره شد. دست آسیب دیده 
کبود شده و  غرق در خون می لرزید. چشمانش سیاهی رفت و روی 

زمین ولو شد.
شاهدان عینی حادثه بالفاصله پسر جوان را به بیمارستان رساندند. 
او با توجه به خونریزی شدید  تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار 
گرفت و با تالش کادر پزشکی، اقدامات درمانی آغاز شد.   بابک بعد از 
چند ساعت به هوش آمد. او از ناحیه مچ دست خود دچار آسیب جدی 
شده و تا آخر عمر خاطره تلخ و غم انگیز تفریح تاسف بار  خود را ازیاد 

نخواهد برد.
پلیس  اجتماعی  معاونت  همکاری  با  واقعی  داستان  )براساس 

خراسان رضوی(

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در متن 
سال  آغاز  و  نشاط  پر  نوروز  آستانه  گفت:در  پیامی 
1397 هستیم و تمام تالش خود را به کار گرفته ایم 
سعید  عید  استقبال  به  کامل  امنیت  و  آرامش  با  تا 

نوروز برویم.
نظم  تامین  رضوی  پلیس  های  دغدغه  از  یکی 
آخر  چهارشنبه  روز  در  عزیز  شهروندان  امنیت  و 
سال است امیدواریم به پشتوانه همکاری و تعامل 
هوشمندانه شما مردم فهیم و قانون مدار بتوانیم به 
عنوان خادمان امنیت در حریم بارگاه ملکوتی ثامن 
الحجج آقا علی ا بن موسی الرضا) ع(به شایستگی و 

نیکویی انجام وظیفه کنیم.
آنچه از شهروندان انتظاز می رود اینکه همچون 
انتظامی  فرماندهی  در  را  خود  خادمان  گذشته 
های  طرح  پشتوانه  و  دهید  یاری  رضوی  خراسان 
سال  آخر  شنبه  چهار  روز  ترافیکی  و  انتظامی 

باشید.
با  رضوی  پلیس  کرد  تاکید  کریمی  قادر  سرتیپ 
آمادگی کامل و بهرمندی از تمام توان استعداد خود 
و حضور مقتدرانه یگان امداد نظم وامنیت را امروز 
خانواده  و  شهروندان  امیدواریم  و  سازد  می  برقرار 
با توجه به نکات مراقبتی و ایمنی و  نیز  های عزیز 

هشدار های پلیسی نقش خود را ایفا کنند.

 21۴ گفت:  خراسان رضوی  انتظامی  نیروی  فرمانده 
نوروزی«  »امنیت  از  مشهد  در  پلیس  جدید  ایستگاه 

رونمایی می شود.
های  ظرفیت  از  استفاده  و  امکانات  شدن  فراهم  با 
برگزاری  برای  ای  ویژه  تمهیدات  ها،  سازمان  دیگر 
و  شور  و  ش��ادی  و  س��وری  چهارشنبه  سنتی  مراسم 
شهروندان  همه  تا  است  شده  اندیشیده  مردم  شوق 
نشاط  و  تفریح  به  ها  خانواده  کنار  و  امن  محیطی  در 
»امنیت  قصد  اف��رادی  میان  این  در  اگر  اما  بپردازند 
باشند  داشته  را  عمومی  نظم  در  اخ��الل  و  س��وزی« 
گرفتار شعله های آتش قانون« خواهند شد و به سختی 

مجازات می شوند. 
کلیددار امنیتی استان خراسان رضوی که در نشست 
شادی  گفت،  می  سخن  رسانه  اصحاب  با  صمیمانه 
بالندگی  و  پویندگی  بر  دلیلی  را  جامعه  در  نشاط  و 
با شادی مخالف  تنها  نه  پلیس  افزود:  و  دانست  مردم 
و  برد  از مشاهده شادمانی مردم لذت می  بلکه  نیست 
با آنان همراه خواهد بود به همین دلیل نیز طی امسال 
جلسات متعددی را با مدیران شهری برگزار کردیم تا با 
همکاری دیگر دستگاه ها و به ویژه شهرداری، مردم در 
آرامش کامل و امنیت به تفریح و نشاط بپردازند. حتی 
برخی از نقاط شهری برای جلوگیری از ترافیک، اصالح 
هندسی شده است و همه سازمان ها و مراکز امدادی 
برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در حالت آماده باش 

به سر می برند. 
 در عین حال اقتدار و هیمنه پلیس را به رخ »امنیت 
سوزان« کشید و گفت: با وجود این گاهی افرادی قصد 
از این گونه مراسم سوءاستفاده کنند و آسایش  دارند 

عمومی  اموال  به  یا  بریزند  هم  به  را  مردم  آرامش  و 
سودای  که  هایی  آن  به  بنابراین  برسانند.  آسیب 
دهیم  می  هشدار  پرورانند  می  سر  در  را  باطل  خیال 
را  خودشان  پوشالی  نمایی  قدرت  امسال  حداقل  که 
قانون  و  پلیس  اقتدار  آتش  در  که  چرا  نکنند  نمایان 
رضوی  خ��راس��ان  پلیس  رئیس  سوخت.  خواهند 
کل  رئیس  های  حمایت  از  قدردانی  ضمن  همچنین 
هماهنگی های  به  مشهد  دادس��ت��ان  و  دادگستری 
امنیت  و  نظم  مخالن  مجازات  برای  گرفته  صورت 
گذشته،  سال  آخر  چهارشنبه  در  گفت:  و  کرد  اشاره 

کور  و  دست  قطع  سوختگی،  مانند  تلخی،  حوادث 
ها  خانواده  امسال  امیدواریم  که  داد  رخ  چشم  شدن 
داشته  فرزندانشان  روی  بیشتری  مراقبت  و  نظارت 

باشند تا این سوانح تلخ فرصت تکرار نیابند. 
برای  پلیس  گسترده  عملیات  کریمی،  سردار  گفته  به 
از  نیز  انفجاری  و  محترقه  مواد  فروشندگان  با  مقابله 
گذشته  ماه  دو  در  که  طوری  به  شده  آغاز  قبل  مدتی 
کشفیات پلیس در این زمینه هزار و ۱۰۰ درصد افزایش 
خبر  افرادی  دستگیری  از  همچنین  وی  است.  داشته 
دست  های  نارنجک  تهیه  حال  در  گذشته  روز  که  داد 

برخورد  وی  گفته  به  که  بودند  انفجاری  مواد  و  ساز 
قانونی سختی نیز با آنان صورت می گیرد.

تامین  دغدغه  که  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
شبانه  و  اصلی  اولویت  به  مجاوران  و  زائ��ران  امنیت 
شدن  اضافه  از  حالی  در  است  شده  تبدیل  او  روزی 
سخن  استان  در  امنیت  تامین  ب��رای  نیرو  ه��زار  دو 
اندازی  راه  برای  تومان  میلیون  صد  چند  که  می گفت 
از  است.  کرده  هزینه  پلیس  ایستگاه   ۲۱۴ استقرار  و 
مقام ارشد انتظامی استان در عین حال بغض گالیه از 
اعتنایی  بی  از  و  فروخورد  را  و مدیران  دیگر مسئوالن 
کمک های مالی دیگر دستگاه ها به پلیس حداقل برای 

حاشیه شهر سخنی به میان نیاورد.
افزایش  از  خبری  نشست  این  ادامه  در  کریمی  سردار 
سریع  رسیدگی  ب��رای  نیز   ۱۹۷ نظارتی  های  پایگاه 
اگر  گفت:  و  داد  خبر  مردم  مشکالت  و  انتقادات  به 
شهروندی از نحوه برخورد و رفتار، یا هر مشکل دیگر 
باشد،  داشته  شکایتی  انتظامی  از  نیروهای  به  مربوط 
ماموران  و  بگیرد  تماس  تلفن197  شماره  با  تواند  می 
محل  در   ۱۱۰ پلیس  با  تماس  مانند  بالفاصله  نظارتی 
تا  می  نند  بررسی  را  موضوع  می یابند،  حضور  وقوع 
به  و  باشد  قبول  قابل  برای مردم  ارائه خدمات  کیفیت 
نیروی  از  مردمی  شکایت های  آمار  نیز  دلیل  همین 

انتظامی ۱۳درصد کاهش داشته است .
آسیب های  کاهش  کریمی  قادر  دوم  سرتیپ  سردار   
اجتماعی را یکی از اولویت های اصلی خود در سرزمین 
خورشید ذکر کرد و افزود: کاهش آسیب های اجتماعی 
می تواند از وقوع بسیاری جرایم جلوگیری کند بنابراین 

قبل از مقابله با جرم باید ریشه جرم را سوزاند.

پیام خبر

چهارشنبه سوری و تخلیه هیجانات؛

آرامش بهاری با نظم و امنیت  آرامش خود را حفظ کنید!  

سامانه پیامک مردمی

100080888

       هدیه ریحانی
ی  ر شنبه سو ر چها
دارد.  ویژه ای  آداب 
ه���رچ���ن���د ب��رخ��ی 
می دهند  ت��رج��ی��ح 
با  و  بمانند  خانه  در 
تلویزیون  فیلم های 
کارها  سایر  انجام  یا 
در  اما  شوند  سرگرم 
ع��ده ای  ح��ال  عین 
به  دوستان  و  خانواده  کنار  در  را،  شب  این  زی��ادی 
از چندین سال پیش  و پای کوبی می گذرانند.  جشن 
تمامی آداب و رسوم از گذشتگان منتقل شده در این 
روز، ذره ذره به فراموشی سپرده شد و جریان تخلیه 
هیجانات جای همه آن ها را گرفت. دیگر تنها پریدن 

از روی آتش، شعف و شادمانی را ایجاد نکرد و صدای 
مهیب ترقه ها در کوچه و خیابان جای همه تصویرها و 
صداهای به یاد ماندنی از آخرین چهارشنبه سال را ُپر 
کرد. ترقه هایی که گاهی در دستان جوانان و کودکان 
زده  حلقه  آن  دور  به  همه  که  آتشی  در  هم  گاهی  و 
بودند، یکی پس از دیگری می ترکید و نه تنها صدای 
را  نشدنی  فراموش  و  شوم  صحنه  بلکه  گوش خراش 
هرسال تکرار می کرد. چشم هایی که دیگر نمی دیدند، 
دست های بی انگشت و پاهایی که دیگر نمی توانست 
حتی یک قدم راه بروند، برجای می ماندند؛ تازه این ها 
در صورتی بود که فرد ُپرهیجان و ُپرخطر یا ترقه انداز، 
از این وضعیت اسفناک جان سالم به در می برد و بهای 

از دست دادن عضوی را می پرداخت. 
جای تمام رسومات مهیج و اصیل را، انفجار کوچکی 
گرفته و کمتر کسی درست به خاطر می آورد که متعلق 

به کدام فرهنگ با کدام آداب و رسوم برای این شب ها 
به  کوچک  هدیه های  شعرخوانی،  مالقه زنی،  است. 
نوعروس ها، کوزه شکستن، آش پختن و آجیل خوران 
خوب  چقدر  و  داده  دست  از  را  خ��ودش  طرفداران 
می شد به سنت های قدیمی و مفتخر خود برگردیم و 

دور همان آتش های بدون دود و بی خطر حلقه بزنیم.
گفت وگویی  س��وری،  چهارشنبه  شب  آستانه  در 
داشتیم با سرهنگ اکبر آقابیگی، رئیس پلیس مشهد 
که ایشان به اشاره اقدامات الزم در راستای پیشگیری 
گوش زد  را  نکاتی  شب  این  احتمالی  آسیب های  از 

کردند.
وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  اقداماتی  چه   •

حوادث در شب چهارشنبه سوری انجام داده اید؟
مشهد  پلیس  بیگی،رئیس  آق��ا  اکبر  سرهنگ 
در  آن  سابقه  و  سوری  چهارشنبه  گفت:حساسیت 

ناگوار  اتفاقات  وقوع  دهنده  نشان  گذشته،  سنوات 
بسیاری است که در این راستا اقدامات گسترده ای در 
است.  گرفته  انجام  حوادث  وقوع  از  پیشگیری  جهت 
حوادث  تحلیل   و  تجزیه  و  بینی ها  پیش  به  توجه  با 
وقوع  بیشتر  چه  هر  کاهش  برای  گذشته،  سال های 
اساتید  فن،  اهل  نظر،  صاحب  افراد  دانش  از  حادثه 
دانشگاه و نظر مردم استفاده کرده ایم و با هم افزایی و 
سپاه  فرمانداری،  شهرداری،  نشانی،  آتش  همکاری 
و  فرهنگسازی  بحث  در  را  اقداماتی  و...  پاسداران 
در  سیما  و  صدا  و  رسانه  اصحاب  کمک  با  پیشگیری 
دلیل  به  که  داده ای��م  انجام  مردم  سازی  آگاه  جهت 
گستردگی دامنه اقدامات، بیان آن ها ممکن نیست. به 
طور کلی کار ما مقابله ای خواهد بود به این صورت که با 
افراد توزیع کننده برخورد خواهیم کرد که تا امروز تعداد 
زیادی دستگیر و محموله های بسیاری کشف شده اند. 
همچنان اقدامات ما در این رابطه ادامه خواهد داشت 

و پلیس تا پاسی از شب در کنار مردم خواهد بود. 
• نقش مردم در پیشگیری از وقوع حوادث چیست 

و چگونه می توانند با پلیس همراه باشند؟
همکاری  پلیس  با  می توانند  طریق  دو  به  م��ردم 
یعنی  باشند  داشته  کنترلی  خود  باید  ابتدا  کنند؛  
در  خود  فرزندان  مراقب  باشند،  خودشان  پلیس 

تخلیه هیجاناتشان باشند، هشدارها را جدی بگیرند. 
همچنین حوادث را از روزنامه ها و رسانه ها دنبال کنند 
تا آگاهی پیدا کنند که بسیاری از جوانان ما، به دلیل 
انجام این کارهای خطرناک اعضای بدنشان، چشم یا 
پای خود را از دست داده اند. دلیل وقوع بسیاری از این 
تا  ناآگاهی منجر می شود  این  ناآگاهی است.  حوادث 
عده ای این فرهنگ و سنت اصیل ایرانی را خدشه دار 
کنند. استفاده از ترقه ، بمب های دستی و از این قبیل 
خطر  و  خشونت  با  آن ها  از  استفاده  که  محترقه  مواد 
برخالف  و  ندارد  جایی  ما  سنت های  در  است  همراه 
نیت  می شود  داده  ترویج  گروه ها  این  توسط  که  آنچه 
برپایی این آیین تاریخی، بسیار مبارک و سالم است. 
با  می توانند  مردم  است.  پلیس  با  تعامل  دیگر،  راه 
تماس به 110، قبل از اینکه مشکلی ایجاد شود، به ما 
اطالع رسانی کنند تا با این جریان ها، برخورد قانونی 

شود.
ویژه  به  عزیز  هم وطنان  تمام  امیدوارم  پایان  در 
مردم پاک سرشت مشهد، شب به یاد ماندنی و به دور 
از هر آسیب احتمالی را در کنار خانواده تجربه کنند. 
همچنین امیدوارم با اطالع رسانی های جامعی که در 
زمینه پیشگیری از آسیب ها انجام شده، این مناسبت 

اصیل را پشت سر بگذاریم.

گفت وگو با رئیس پلیس مشهد در آستانه جشن چهارشنبه سوری؛

جشن شاد از تو، امنیت با ما

در نشست خبری پلیس رضوی به مناسبت چهارشنبه سوری مطرح شد؛

آماده باش پلیس برای برقراری نظم و امنیت نوروزی

# مراقب_ باشیم

سربازشهید مجید فخرایی ۱۹ ساله و دارای مدرک سیکل سرباز ساده ای بود که در آخرین چهارشنبه سال ۹۳ و در حین انجام وظیفه بر اثر اصابت نارنجک دستی پرتاب شده از سوی جوانی شرور 
در مشهد بشدت مجروح و روز گذشته به دیار حق پر گشود.

شهید راه امنیت

تلــنگــر
بازی 

خطرنا ک
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 سرویس درشهر 
نوزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد 
با ترافیک تصویب بودجه 17سازمان و شرکت  مقدس 
موضووعات  ط��رح  محل  و  گذشت  ش��ه��رداری  تابعه 

مختلف از جمله مشکالت یک روستا بود.
قازقان نام یکی از روستاهای بخش رضویه است که 
سالها است به محل جمع شدن فاضالب شهری و دفن 
برای  را  فراوانی  مشکالت  و  شده  تبدیل  مشهد  زباله 
است  بوده  قرار  ظاهرا  است.  آورده  بوجود  آن  ساکنان 
شهرداری برای جبران قسمتی از مشکالت این روستا، 
که  کند  احداث  ورزشی  سالن  مانند  هایی  زیرساخت 

مورد بحث اعضای شورا قرار گرفت.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در حاشیه تصویب 
خدمات  معاونت  به  خطاب  پسماند  سازمان  بودجه 
روستای  از  که  بازدیدی  در  گفت:  شهرداری  شهری 
قازقان داشتیم قول دادیم که حداقل یک فضای ورزشی 
به  که  باری  این خسارت زیان  برای جبران  تفریحی  یا 
آنجا وارد می شود بسازیم و با توجه به افزایش بودجه 
اتفاق سریعتر رخ  این  رود  انتظار می  سازمان پسماند 

دهد.
هیچ  ساکن  شهروندان  اف��زود:  حیدری  محمدرضا 
و  کنند  می  سکونت  منطقه  آن  در  که  ندارند  گناهی 
را تحمل  ها  زباله های مشهدی  تبعات دفن  مجبورند 

کنند.
محمود شهریاری عضو هیئت رئیسه شورا نیز گفت: 
برای اینکه حقی از مردم قازقان ضایع نشود، عالوه بر 
تفکیک زباله بصورت اصولی توسط شهرداری مشهد، 
وارد  زباله  کردن  خالی  برای  که  خودرویی  هر  از  باید 
محدوده این روستا می شود عوارض دریافت کرد و بنفع 

آن منطقه استفاده شود.
وی ادامه داد: این کار منافع زیادی دارد که پیشنهاد 

می کنم عملیاتی شود.
امیر شهال نیز در این باره بیان کرد: آقای کاظمی قول 
خودروی  دستگاه  یک  اهدای  ورزش��ی،  سالن  احدث 
البته  بلوار رضویه را دادند که  آتشنشانی و درختکاری 
این  در  مشهد  زباله  دفن  به  ارتباطی  هیچ  موارد  این 
منطقه ندارد و بهترین راه برای خدمات رسانی و حل 
قازقان  و روستای  از مشکالت بخش رضویه  ای  گوشه 

اخذ عوارض بنفع منطقه است.
حیدری در تکمیل گته های شهال تصریح کرد: قرار 
انجام  بشرطی  رضویه  بلوار  درختکاری  که  بود  این  بر 
شود که نگهداری آن را بخش رضویه برعهده بگیرد اما 
از طرف آن ها مطرح نشده است.  تاکنون درخواستی 
عوارض نیز باید توسط همان بخش وضع شود و شورای 
آن منطقه باید این مطالبه را داشته باشد. باید بدنبال 
راهکاری با انجام  تعهداتمان باشیم و پیشنهاد می کنم 
در جلسات بعد این موضوع در قالب طرح دوفوریتی و یا 

الیحه پیشنهادی مطرح شود.  
مشکالت   برخی  داش��ت:  اظهار  نیز  گندمی  بتول 
براحتی  منطقه  این  در  مانند  ها  زباله  دفن  به  مربوط 
قابل حل است و برای مثال پالستیک های رها شده در 
دوطرف جاده را می توان جمع آوری و پاکسازی شود 
کرد. باید این نکته را نیز درنظر داشت که شهرداری در 
رسانی  خدمات  مشغول  نیز  شهری  محدوده  از  خارج 
است درحالیکه جزو وظایفش محسوب نمی شود. این 
ببینیم  تا  بگیرد  قرار  دقیق  بررسی  مورد  باید  موضوع 
چه  و  شده  ارائه  رضویه  بخش  به  تاکنون  خدماتی  چه 

خدماتی باید ارائه شود.
افزایش بودجه سازمان میادین

 97 سال  بودجه  الیحه  بررسی  جلسه  این  ادامه  در 
مشاغل  ساماندهی  و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان 

شهری شهرداری مشهد آغاز شد.

و محیط زیست  ا... کاظمی، معاون خدمات  خلیل 
شهری شهرداری مشهد مقدس در مورد دلیل افزایش 
گفت:  قبل  سال  به  نسبت  سازمان  این  بودجه  زیاد 
است.  هزینه  درآم��د  بخش  در  رشد  دالیل  بیشترین 
اعتبارات بخش احداث بازارها را متوقف نموده ایم تا از 

بخش خصوصی در این خصوص استفاده شود.
سال  بودجه  است:  آمده  مصوبه  این  واحده  ماده  در 
بار که از حیث منابع و  97 سازمان میادین میوه و تره 
مصارف به مبلغ ۵37 میلیارد و 8۵1 میلیون و 800 هزار 
درصد   66 گذشته  سال  بودجه  به  نسبت  و  بوده  ریال 
تصویب  به  زیر  تبصره  رعایت  با  است  داشته  افزایش 

رسید.
رای  آن  به  اعضا  که  اختصاصی  تبصره   در  همچنین 
مثبت دادند، شهرداری مشهد مقدس مکلف شد نسبت 
اعمال ۵0 درصد تخفیف در هزینه صدور مجوز در  به 
بازارهای سیار سازمان میادین برای افراد تحت پوشش 
کمیته امداد، بهزیستی و فروشندگان تولیدات مشاغل 

خانگی اقدام نماید.
سازمان ها،  بودجه  الیحه  عمومی  تبصره های 

شرکت ها و موسسات وابسته شهرداری مشهد
لوایح  عمومی  تبصره های  نیز،  جلسه  این  ادامه  در 
وابسته  موسسات  و  شرکت ها  سازمان ها،  بودجه 
تصویب  بند  در 10  و  بررسی  مقدس  مشهد  شهرداری 
شد که از مهمترین آن می توان به ممنوعیت پرداخت 
صندوق های  و  مسکن  تعاونی های  کارکنان،  به  وام 
قرض الحسنه کارکنان از محل بودجه، رعایت آئین نامه 

معامالت براساس آئین نامه شهرداری تهران،
آبیاری  برای  فاضالب  تصفیه خانه  دو  افتتاح   

فضای سبز در سال 97
نظریه  بررسی  به  نیز  جلسه  این  کار  دستور  دومین 
 97 سال  بودجه  الیحه  خصوص  در  تلفیق  کمیسیون 

سازمان مدیریت پسماند اختصاص یافت.
بودجه سال 97 سازمان مدیریت پسماند که از حیث 
و  میلیون  و 10  میلیارد   9۴3 مبلغ  به  منابع  و  مصارف 
330 هزار ریال بوده و نسبت به بودجه سال گذشته با 

افزایش ۵ درصدی مواجه شده است به تصویب رسید.
در بررسی دستور کار بعدی نیز، اعضا به بودجه سال 
و  منابع  حیث  از  که  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان   97
مصارف به مبلغ 1۵3 میلیارد و 18۴ میلیون و 789 هزار 
ریال می باشد و نسبت به بودجه سال گذشته 20 درصد 

افزایش داشته است رای مثبت دادند.
و  پارک ها  سازمان  عامل  مدیر  سالمی،  احمدرضا 
اهم  م��ورد  در  مقدس  مشهد  شهرداری  سبز  فضای 
بودجه  در  گفت:  سازمان  این  آینده  سال  برنامه های 
سال 97 و برنامه های سال آینده، استفاده از گونه های 
کم آب طلب، گونه های گیاهی مناسب کمربند سبز که 
همچنین  و  است  شده  تعریف  آبی  منابع  کمبود  برای 
استفاده از آب تصفیه شده فاضالب در دستور کار قرار 

گرفته است.
ورود سرمایه گذاران به پارک های شهر

فاضالب  تصفیه خانه  دو  آینده  سال  در  اف��زود:  وی 
افتتاح شده و آب تصفیه شده آنها برای آبیاری فضای 
سبز استفاده می شود. افزایش منایع از بخش خصوصی 
برنامه سال  نیز در  از شهرداری  گرفتن  و کاهش کمک 

آینده این سازمان قرار دارد.

و محیط زیست  ا... کاظمی، معاون خدمات  خلیل 
 ۵ کرد:  تصریح  نیز  مقدس  مشهد  شهرداری  شهری 
تعریف  سازمان  آینده  سال  بودجه  در  تومان  میلیارد 
بخش  سرمایه گذاری  درآم��د  از  ناشی  که  ک��رده ای��م 
خصوصی در پارک های سطح شهر خواهد بود. ُحسن 
صورت  پارک ها  در  کار  این  اگر  که  است  آن  کار  این 
مردم  بیشتر  حضور  بواسطه  پارک ها  امنیت  گیرد، 
جهت استفاده از امکانات ایجاد شده در پارک ها توسط 

سرمایه گذاران تقویت خواهد شد.
احداث سالن های معراج در بیمارستان های شهر 

برای کاهش مراجعات به بهشت رضا)ع(
بودجه  بررسی  جلسه،  این  کار  دستور  چهارمین 
از  پ��س  ک��ه  ب��ود  ف��ردوس ه��ا در س��ال 97  س��ازم��ان 
بررسی های الزم، بودجه سال 97 سازمان فردوس ها که 
از حیث منابع و مصارف مبلغ ۴18 میلیارد و 28 میلیون 
و 380 هزار ریال است و نسبت به بودجه سال گذشته با 

افزایش 19 درصدی مواجه بود، تصویب شد.

در تبصره اختصاصی این مصوبه نیز شهرداری مشهد 
آرامستان های  ساماندهی  است  شده  موظف  مقدس 
خود   97 سال  کاری  اولویت  در  را  شهر  سطح  متروکه 
را  بینی های الزم  پیش  امر،  این  به  نسبت  و  داده  قرار 
در اصالح بودجه سال 97 انجام دهد و گزارش آن را به 

صورت سه ماهه به کمیسیون تخصصی ارسال نماید.
حجت االسالم مهدوی دامغانی، مدیر عامل سازمان 
خصوص  در  مقدس  مشهد  شهرداری  ف��ردوس ه��ای 
این سازمان گفت: در سال 97  آینده  برنامه های سال 
ارباب  تکریم  فردوس ها در حوزه  کارهای سازمان  اهم 
جدید  غسالخانه  و  انتظار  جدید  سالن  تکمیل  رجوع، 
می باشد. همچنین برای افزایش کیفیت خدمت رسانی، 
فرایند هوشمندسازی در این سازمان انجام خواهد شد.

لزوم پرداختن به اقتصاد بهشت رضا)ع(
نقل  و  حمل  روان س��ازی  زمینه  در  داد:  ادام��ه  وی 
نظر داریم سالن های معراج  بهشت رضا)ع(، در  مسیر 
به  مردم  مراجعات  از  تا  شود  احداث  بیمارستان ها  در 
بهشت رضا جلوگیری شود. همچنین از ابتدای سال 97 

جاده آرامستان رضوان نیز بهسازی می شود.

و محیط زیست  ا... کاظمی، معاون خدمات  خلیل 
چون  کرد:  بیان  نیز  مقدس  مشهد  شهرداری  شهری 
قبور شهدا معترض  المان های  مورد  در  خانواده شهدا 
بودند لذا طراحی الزم در این زمینه انجام شده است و 

سال آینده این طرح اجرایی خواهد شد.
همه  برای  نیز  تومان  میلیارد   29 کرد:  عنوان  وی 
بهشت  دسترسی  راه  جمله  از  عمرانی  فعالیت های 
آرامگاه  رض��ا)ع(،  بهشت  غسالخانه  سالن  رض��وان، 

خانوادگی و ... در نظر گرفته شده است.
این  شایسته  رضا)ع(  بهشت  هنرمندان  قطعه 

قشر نیست
امیر شهال با طرح سئواالتی، اظهار کرد: قطعه نیمه 
پاره هنرمندان شایسته وجاهت این قشر نیست و بدون 
المان و زیباسازی است که باید ساماندهی شود و قطعه 

مناسب تری برای هنرمندان اختصاص یابد.
رضا)ع(  بهشت  اقتصاد  کردن  زنده  بحث  افزود:  وی 
از  عمده ای  بخش  چون  است  برنامه ریزی  نیازمند  نیز 
مردم مشهد هر روزه به این مکان مراجعه می کنند اما 

برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد.
تعیین  مشهد  در  آتش نشان  زنان  استخدام 

تکلیف می شود
نیز دو تبصره اختصاصی  مصوبه سازمان آتشنشانی 

داشت که در آنها آمده است:
1. شهرداری مشهد مقدس مکلف است با هماهنگی 
به  نسبت  شهر  اسالمی  ش��ورای  پژوهش های  مرکز 
و  کالن شهرها  سایر  در  زن  آتش نشانان  بکارگیری 
کشورهای جهان اسالم، حداکثر ظرف مدت 3 ماه اقدام 

و گزارش آن را به شورای اسالمی شهر ارسال نماید.
به  نسبت  است  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری   .2
و  تجهیزات  خرید  برای  تومانی  میلیارد   30 وام  اخذ 
مشهد  شهرداری  نماید.  اق��دام  شهری  ماشین آالت 
اقدام  مزبور  وام  تضامین  به  نسبت  می بایست  مقدس 
اثر ریالی آن را در اصالح بودجه سال 97 شهرداری  و 

منعکس نماید.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی 
خانم  داوطلب   80 گفت:  خصوص  این  در  مشهد  شهر 
برای آتش نشانی وجود دارد که اندک پرداختی به آنها 

انجام می شود. باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
بولوار  آتش نشانی  ایستگاه  از  بهره برداری 
شاهنامه و 5 باالبر حرفه ای برای اولین بار در کشور 

در سال 97
و خدمات  جعفری، مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
ایمنی شهرداری مشهد مقدس نیز در ادامه به تشریح 
اظهار  و  پرداخت   97 سال  در  سازمان  این  برنامه های 
کرد: در سال 97 اولویت هایی همچون هوشمندسازی 
مدنظر قرار خواهد داشت و ۵00 میلیون تومان بودجه 
نیز به این موضوع اختصاص یافته است. ارتباط ارباب 
صورت  به  و  یافته  کاهش  سازمان  کاشناسان  با  رجوع 

موبایلی خواهد شد.
وی افزود: در بخش فعالیت های حوزه عملیاتی، در 
منطقه شاهنامه یک ایستگاه در حال ساخت است که 
به بهره برداری می رسد تا خالء موجود در توس برطرف 
شود. همچنین ۵ باالبر حرفه ای برای اولین بار در ایران 
در نیمه اول سال 97 به بهره برداری می رسد تا خال این 

حوزه برطرف شود.

نام یک روستا به صحن شلوغ شورای شهر مشهد آمد؛

روز قازقان
کوتاه از شورای شهر

متخلفان  به  مشهد  شهرداری  تخفیف 
زیست محیطی

تبصره ای  با تصویب  شورای اسالمی شهر مشهد 
خاک  ساماندهی  و  مبدأ  از  تفکیک  متخلفان  برای 
مرتکب  بار  اولین  برای  که  ساختمانی  زائ��دات  و 
۴0 درصدی در جریمه در  تخلف می شوند تخفیف 

گرفت. نظر 
در  مشهد  ش��ه��ر  اس��الم��ی  ش����ورای  اع��ض��ای 
شورای  دوره  پنجمین  علنی  جلسه  نوزدهمین 
در  شد  برگزار  شهر  تاالر  در  مشهد  شهر  اسالمی 
تبصره ای ذیل بررسی بودجه 97 سازمان مدیریت 
در  درصدی   ۴0 تخفیف  مشهد  شهرداری  پسماند 
ساماندهی  و  مبدأ  از  تفکیک  متخلفان  جریمه 
بار  اولین  ب��رای  که  ساختمانی  زائ��دات  و  خ��اک 

را تصویب کردند. مرتکب تخلف می شوند 
بهای  و  جرائم  موارد  خصوص  »در  اساس  این  بر 
ساماندهی  و  مبدا  از  تفکیک  حوزه  در  خدمات 
بار  اولین  ب��رای  که  ساختمانی  زائ��دات  و  خ��اک 
و  قبل  سال های  برابر  می شوند  تخلف  مرتکب 
مدیریت  سازمان  عامل  مدیر  نظر  با  مورد  حسب 
و  تخفیف  مشمول  درص��د   ۴0 سقف  تا  پسماند 

شدند«. بخشودگی 

افزایش 100 تومانی بلیت اتوبوس در سال 
97

افزایش 100 تومانی  شورای اسالمی شهر مشهد 
قیمت بلیت اتوبوس در سال 97 را تصویب کرد. 

جلسه  نوزدهمین  در  مشهد  شهر  شورای  اعضای 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  دوره  پنجمین  علنی 
بررسی  ذیل  در  شد،  برگزار  تاالرشهر  در  امروز  که 
مشهد  شهرداری  اتوبوس رانی  سازمان   97 بودجه 
در  اتوبوس  بلیت های  قیمت  تومانی   100 افزایش 

مشهد را تصویب کردند.
بر این اساس بودجه 1873 میلیارد و 731 میلیون 
اتوبوسرانی  سازمان   97 سال  ریالی  هزار   ۴91 و 
شهرداری مشهد که با کاهش 26 درصدی نسبت به 

سال گذشته مواجه بوده است تصویب شد.
سازمان  عامل  مدیر  نیشابوری،  علی اصغر 
خصوص  این  در  مشهد  شهرداری  اتوبوس رانی 
این  بودجه  کاهش  دالی��ل  از  یکی  ک��رد:  اظهار 
الحاق  ب��ا   96 س��ال  در  ک��ه  اس��ت  ای��ن  س��ازم��ان 
به محدوده شهر تعدادی  از حومه شهر  بخش هایی 
خطوط  به  تبدیل  حومه  اتوبوس رانی  خطوط  از 
هم چنین  یافت،  کاهش  درآمدها  لذا  شد،  شهری 
و  نقدی  تراکنش های  علت  به  تراکنش ها  از  بخشی 

فرار تراکنش کاهش یافته است.
کاهش  م��ا  اول  »اول��وی��ت  ای��ن ک��ه  بیان  ب��ا  وی 
خواسته  اولین  داد:  ادام��ه  اس��ت«،  ناوگان  عمر 
با  اتوبوس های  که  است  این  شهرداری  از  م��ردم 
ناوگان  عمر  آینده  سال  در  باشیم.  داشته  کیفیت 
اتوبوسرانی از 7.۵ سال به 6.2 سال کاهش خواهد 
 ۵ باید  اتوبوس ها  مفید  عمر  اصل  در  البته  یافت، 

سال باشد.
دقیق  زمان  »اعالم  این که  به  اشاره  با  نیشابوری 
رسیدن اتوبوس به ایستگاه یکی دیگر از برنامه های 
کرد:  تصریح  است«،  آینده  سال  در  اتوبوس رانی 
زمان  نمایش  تجهیزات  به  مجهز  ایستگاه   1۵0
سال  در  که  هستند  ایستگاه  به  اتوبوس  رسیدن 
مجهز  سیستم  این  به  دیگری  ایستگاه های  آینده 

خواهند شد.
تراکنش  میلیون   3 حدود  کرد:  خاطرنشان  وی 
حدود  سال  در  که  داریم  حومه  خطوط  در  سال  در 
برای  مشهد  شهرداری  توسط  تومان  میلیارد   1۴
که  می شود  پرداخت  یارانه  حومه  در  سرویس دهی 
شهر  داخل  در  که  است  مبلغی  برابر  چند  معادل 

یارانه پرداخت می کنیم.
شهرداری  ات��وب��وس ران��ی  س��ازم��ان  مدیرعامل 
آینده  سال  برای  بلیت  »نرخ  اینکه  بیان  با  مشهد 
باید حداقل 600 تومان باشد«، عنوان کرد: در غیر 
این  صورت بار سنگینی رابر دوش شهرداری ایجاد 
اتوبوس  بلیت  یارانه  یک سوم  گذشته  در  می کند. 
حاضر  حال  در  که  می شد  پرداخت  دولت  توسط 

دولت این رقم را پرداخت نمی کند.
 36 مشهد  ش��ه��رداری   96 س��ال  در  اف��زود:  وی 
میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس پرداخت کرد که 
این  بودجه،  اصالح  در  افزایش  تومان  میلیارد   7 با 
بر  یافت.  افزایش خواهد  تومان  ۴2 میلیارد  به  رقم 
این اساس درخواست داریم تا در الیحه جداگانه ای 
افزایش 600 تومانی بهای بلیت اتوبوس به شورای 

اسالمی شهر پیشنهاد شود.

جدید  بوس  مینی   ۵۵ و  اتوبوس  دستگاه   1۵۵
مجلس  رئیس  حضور  با  دوشنبه  مشهد،  شهرداری 
شهردار  رضوی،  خراسان  استاندار  اسالمی،  شورای 
مشهد، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر مشهد 

رونمایی شد.
مراسم  ای��ن  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیس 
بودجه  قالب  در  کالنشهرها  برای  ظرفیتهایی  گفت: 
از آنها  سال 1397 کل کشور وجود دارد که می توان 
برای توسعه در بخشهای مختلف نظیر حمل و نقل و 

نوسازی بافت فرسوده استفاده کرد.
دارای  ب��زرگ  شهرهای  اف���زود:  الریجانی  علی 
هستند  شهرها  سایر  به  نسبت  بیشتری  مشکالت 
و  مترو  توسعه  لذا  است  جمله  آن  از  هوا  آلودگی  که 
حمل و نقل عمومی برای کاهش این معضل ضروری 
است. پروژه های مترویی باید با سرعت بیشتری اجرا 
شوند و برای تحقق این مهم حمایت دولت و مجلس 

ضروری است.
سال  بودجه  قانون  چارچوب  در  داد:  ادام��ه  وی 
از آن  1397 امکاناتی برای کالنشهرها دیده شده که 
جمله وجود ردیفی برای سه شهر زیارتی است که می 

توان از این ظرفیت برای تقویت زیرساختهای زیارتی 
استفاده کرد.

یارانه  ادام��ه  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیس 
اعالم  کشور  مشکالت  از  را  آن  پرداخت  منابع  و  ها 
در  منابعی  شد  آن  بر  تصمیم  امسال  کرد:  بیان  و 
اختیار سازمان برنامه و بودجه باشد تا دسترسی به 
آن سهلتر شود و منابعی که برای پرداخت یارانه به 
می  پایدار  شده  گرفته  نظر  در  بخشها  سایر  و  مردم 
اجرا  تاکنون  که  باشد  می  مهمی  اقدام  این  شود. 

نشده است.
ظرفیت  نیز  مشارکت  اوراق  ف��روش  گفت:  وی 
توانند  می  که  است  کالنشهرها  اختیار  در  دیگری 
و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  برای  ظرفیت  این  از 

نوسازی بافتهای فرسوده استفاده کنند. 
امکان دیگر نیز فراهم شده که با اجرایی شدن آن 
بلندی  گامهای  ریلی  نقل  و  حمل  توسعه  زمینه  در 
تا  فاینانس  نظرگرفتن  در  آن  و  شود  می  برداشته 
سهم  درصد   1۵ و  است  دالر  میلیارد  هشت  سقف 
که  شود  می  تامین  توسعه  صندوق  از  نیز  دولت 

مسیر جدیدی برای حمل و نقل ریلی است.

موقعیت  دارای  مشهد  کالنشهر  افزود:  الریجانی 
کالنشهر  کنار  در  آن  مشکالت  باید  و  است  خاصی 
کالنشهرها  شهرداران  شود.  بررسی  خاصتر  تهران 
اندازی دبیرخانه ای مشکالت خود  راه  با  توانند  می 
پیگیری  مجلس  و  دولت  طریق  از  جدیتر  بطور  را 
دبیرخانه  این  شود  محقق  اق��دام  این  اگر  و  کنند 
تا  شد  خواهد  معرفی  مجلس  پژوهشهای  مرکز  به 
معضالت  حل  برای  آن  از  مشخصی  کارهای  دستور 

کالنشهرها استخراج شود.
مناسبی  استفاده  کالنشهرها  باالی  ظرفیت  از 

نشده است
 ۵0 کرد:  اظهار  آیین  این  در  نیز  مشهد  شهردار 
سکونت  کالنشهرها  در  شهرنشین  جمعیت  از  درصد 
دارند و حال آنکه در هیچ دولت و مجلسی از ظرفیت 

باالی کالنشهرها استفاده مناسبی نشده است.
شهرداران  اینکه  بیان  با  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
های  گیری  تصمیم  از  ی��ک  هیچ  در  کالنشهرها 
شهرداران  افزود:  شوند،  نمی  داده  مشارکت  کشور 
کالنشهرها می توانند اقدامات مهمی را رقم بزنند اما 
تصمیماتی که در مرکز کشور گرفته می شود خالی از 

افکار این شهرداران است.
شورای  مجلس  رئیس  از  ادامه  در  مشهد  شهردار 
جلساتی  برگزاری  با  آینده  سال  که  خواست  اسالمی 
با حضور هشت شهردار کالنشهرهای کشور از نظرات 

آنها استفاده شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون یکهزار و 800 دستگاه 
فعال  مشهد  کالنشهر  اتوبوسرانی  ناوگان  در  اتوبوس 
اتوبوسی  ناوگان  عمر  امروز  رونمایی  با  افزود:  است، 

مشهد به 7.۵ سال رسیده است.
و  ات��وب��وس ه��ا  ای��ن  داد:  ادام���ه  مشهد  ش��ه��ردار 
استاندارد  ازجمله  قابلیت هایی  دارای  مینی بوس ها 
آالیندگی یورو ۴، که باالترین استاندارد آالیندگی در 

کشور است، هستند.

حمل  و  ترافیک  کالنشهر  این  مساله  مهمترین 
و نقل است

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این آیین 
دولت،  تعامل  و  همکاری  با  اقدام  این  کرد:  اظهار 

مدیریت شهری و شورای شهر مشهد اجرایی شد.
ویژه  توجه  مشهد  کرد:  بیان  حیدری  محمدرضا 
 27 پذیرای  ساالنه  کالنشهر  این  طلبد،  می  را  ای 
به  مجلس  داریم  تقاضا  است،  مسافر  و  زائر  میلیون 
ادامه  باشد. وی  داشته  ای  ویژه  نگاه  موضوع مشهد 
داد: مهمترین مساله این کالنشهر ترافیک و حمل و 
دولت  و  مجلس  همکاری  با  امیدواریم  که  است  نقل 
شرایط  بتوانیم  نقلی  و  حمل  زیرساختهای  حوزه  در 

مساعدتری را برای زائران و مجاوران فراهم کنیم.

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی؛
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اخبار کوتاه خبر

دومین بانو در سمت رئیس هیئت ورزش 
روستایی و بازی های بومی و محلی

سطح  در  که  است  بانویی  دومین  ابراهیمی  مهناز 
و  روستایی  ورزش  هیئت  رئیس  عنوان  به  استان 
فریمان منصوب  و محلی شهرستان  بومی  بازی های 
می شود. گفتنی است که قبل از این خانم محمودی 
بعنوان رئیس هیئت معرفی شده  در شهرستان زاوه 

بود.

کسب سهمیه بسکتبال با ویلچر بانوان 
در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا 2018

عنوان  به  ایران  بانوان  ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تیم 
قهرمانی رقابت های انتخابی آسیا و اقیانوسیه، که به 
جاکارتا  آسیایی  پارا  بازی های  سهمیه  کسب  منظور 
برگزار شد، دست یافت. ملی پوشان کشورمان برای 
میدان  به  تایلند،  میزبان،  تیم  مقابل  بار  دومین 
رفتند که دیدار فینال با نتیجه ۴۳ بر۲۷ به سود ملی 
پوشان کشورمان خاتمه یافت و نمایندگان ایران جام 
فتانه  و  سعادت  مهسا  بردند.  سر  باالی  را  قهرمانی 

پورآت دو بانوی خراسانی حاضر در این تیم بودند.

برگزاری مسابقات قوی ترین مردان 
شرق کشور در فریمان

مسابقات قوی ترین مردان شرق کشور با حضور ۳۰ 
ورزشکار از ۳ استان و ۸ شهرستان فریمان، مشهد، 
در  بجنورد  و  شیروان  گرگان،  حیدریه،  تربت  زاوه، 
دو گروه ۱۰۵- و ۱۰۵+ در تاریخ ۱۸ اسفندماه در محل 
سالن ورزشی شهید مطهری فریمان برگزار شد. این 
این شهرستان زیر نظر  با حضور مسئولین  مسابقات 
و  رضوی  خراسان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت 
پایان  دوره  این  اسپانسر  همکاری  با  فریمان  هیئت 
تا  اول  برتر  نفرات  به  رقابت ها  این  پایان  در  یافت. 
سوم هر گروه حکم، مدال و جوایز نقدی اعطا گردید.

معرفی برترین دانشجویان کشتی گیر 
منطقه 9 کشور در شاهرود

های  دانشگاه  پسر  دانشجویان  کشتی  مسابقات 
سناباد  دانشگاه های  آزاد،  رشته  در  کشور   9 منطقه 
تا  اول  ترتیب  به  بجنورد  و  مشهد  فردوسی  گلبهار، 
سوم شدند. در رشته فرنگی هم دانشگاه های سناباد 
گلبهار، صنعتی شاهرود و فردوسی مشهد به ترتیب 

عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.
دانشگاه   13 از  کشتی گیر   187 مسابقات  این  در 
و  شمالی  خراسان  رض��وی،  خراسان  استان های 
سمنان با هم رقابت و 1۵ داور بین المللی و استانی 
این مسابقات را داوری کردند. این رقابت های 2 روزه 
شاهرود  صنعتی  دانشگاه  فجر  ورزشی  مجموعه  در 
برگزار شد. برترین های این مسابقات به چهاردهمین 
سال  تابستان  در  پسر  دانشجویان  ورزشی  المپیاد 

آینده در شیراز اعزام می شوند.

بنایی: ورزش و جوانان خراسان رضوی 
فرآیندی مثبت و رو به پیشرفت دارد

گناباد و بجستان در مجلس شورای  نماینده مردم 
رضوی  خرسان  ج��وان��ان  و  ورزش  گفت:  اسالمی 
فرآیندی مثبت و رو به پیشرفت دارد و قطعا با همراهی 
موفقیت های   ۹۷ سال  در  استان  مجلس  نمایندگان 

خوبی را کسب می کند.
حمید بنایی پیش از ظهر دیروز در حاشیه دیدار با 
خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  صبوریان  کوروش 
رضوی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به منظور 
پیگیری مطالبات ورزش شهرستان گناباد و بجستان 
به  و جوانان خراسان رضوی  با مدیرکل ورزش  امروز 
تعامالت خوبی دست یافتیم تا برخی نیاز ها و مشکالت 

حوزه انتخابیه گناباد در سال ۹۷ برطرف شود.
مجمع  در  م��ا  ب��ررس��ی ه��ای  طبق  اف����زود:  وی 
نمایندگان استان ورزش خراسان رضوی در چندسال 
و  است  داشته  رشد  به  رو  و  مثبت  فرآیندی  اخیر 
در  خصوص  به  ارزشمندی  و  خوب  بسیار  اقدامات 
شهرستان های استان در راستای محرومیت زدایی و 
توسعه متوازن امکانات و منابع انجام شده است که در 

این راستا باید از صبوریان تشکر کرد.
مدیرکل  خوب  ارتباط  کرد:  خاطرنشان  بنایی 
و  مجلس  نمایندگان  با  استان  جوانان  و  ورزش 
و  مشکالت  رفع  جهت  در  تا  شده  سبب  استاندار 

نیاز ها اقدامات خوبی صورت گیرد. 
باید توجه کنیم که ورزش و جوانان حوزه گسترده و 
دشواری است، زیرا با مطالبات متعدد مختلفی مدیران 
رو به رو هستند، اما در خراسان رضوی اتفاق خوبی در 
هر دو حوزه رخ داده و ما شاهد فعالیت های موثر هم در 

حوزه ورزش و هم جوانان هستیم.
مجلس  در  بجستان  و  گناباد  م��ردم  نماینده 
مجلس  نمایندگان  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
و  دارند  جوانان  و  ورزش  توسعه  برای  جدی  عزم 
در خراسان رضوی به کمک سایر نمایندگان تالش 
داریم تا بتوانیم با همفکری جامعه ورزش و جوانان 
اقدامات گسترده تری را نسبت به سال های گذشته 

انجام دهیم.
وی ادامه داد: یکی از اتفاقات خوبی که در سال های 
نیاز های شهرستان ها  به  گذشته رخ داده است توجه 
و تمرکز زدایی از مشهد است، خوشبختانه در همین 
اماکن  نوسازی  و  عمرانی  پروژه های  از  برخی  راستا 
ورزشی در شهرستان ها با پیشرفت عملیاتی رو به رو 
بودند و به طور مثال استخر شهرستان بجستان پس از 
سال ها وقفه در پیگیری پروژه امسال با همت مدیرکل 

ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.
و  ورزش����ی  ظ��رف��ی��ت ه��ای  داد:  ادام����ه  ب��ن��ای��ی 
زیاد  بسیار  رضوی  خراسان  جوانان  توانمندی های 
با توجه به تمامی نقاط استان می تواند برای  است و 
رشد و شکوفایی آن ها تالش کرد، همچنین باید برای 
ورزش  حوزه  در  خانواده ها  و  بانوان  بیشتر  مشارکت 

کمی تالش خود را بیشتر کنیم.

ماموریت غیر ممکن
داود مهابادی باید در پنج بازی پیش رو حداکثر امتیازات را کسب کند

مسابقات  در  7دوره  از  بیش   96 تا   83 سال  از 
بین المللی طال گرفتم و در بیش از 10 دوره شرکت 
دوم  مقام های  کسب  به  موفق  جهانی  مسابقات  در 
و سوم جهان شدم و در طول مدت 1۵ سال حضور 
در میادین بین المللی با هزینه شخصی خود شرکت 
کردم و طال گرفتم، اما افتخارش برای فدراسیون و 
هیئت کونگ فو خراسان رضوی است. عضو تیم ملی 
با  داد:  ادامه  مطلب  این  بیان  با  بانوان،  فو  گونگ 
با  نیستیم  برخوردار  مالی  حمایت  از  که  این  وجود 
تالش و زحمات شبانه روزی در میادین بین المللی 
پرچم  آوردن  در  اهتزاز  به  و  وطن  برای  عاشقانه 
جنگیدیم  مشکالت  و  کاستی ها  وجود  با  کشورمان 

و پیروز شدیم.
طالی  م��دال  کسب  ب��ه  اش���اره  ب��ا  خلیقی  زه��را 
تفلیس  میزبانی  به  که  کوبا  جام جهانی  مسابقات 
گرجستان برگزار شد گفت: مدال ها و افتخاراتم را تا 
تا  کردم  اهدا  آستان قدس رضوی  موزه  به  سال 9۵ 
پای  هم  زنان  جامعه  بدانند  ایران  دختران  و  بانوان 

مردان برای کشورشان افتخار آفرینی کرده اند. 
نبود حامی مالی بزرگترین سد در ورزش بانوان

ورزش  برای  سد  بزرگترین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مالی  حامی  نبود  قهرمانی  ورزش  بخصوص  بانوان 
است. فاطمه علیزاده مربی زحمت کش و پر تالش 
گونگ فو خراسان رضوی برای اعزام تیم بانوان به هر 
مسئوالن  اما  کند،  پیدا  مالی  حامی  تا  می زند  دری 
قهرمانی  ورزش  به  توجهی  و  عالقه  هیچ  ما  ورزشی 

بانوان ندارند.
بانو در شورای شهر  به حضور 2عضو  اشاره  با  وی 

مسند  بر  که  خوشحالیم  امروز  داد:  ادامه  استان  
ما  احساس  که  دارن��د  حضور  بانوانی  شهر  ش��ورای 
راستای  در  هستند  قادر  و  می کنند  درک  بیشتر  را 

اهداف و آرزوهای ما یاری رسان ما باشند. 
آرزویی ندارم

وی در پاسخ به سوال ما درباره آرزوهایش گفت: 
آرزوی کسب مدال جهانی دیگر برایم معنایی ندارد 
تا  شود  فراهم  برایمان  محیطی  دارم  انتظار  فقط 
اندوخته ها و تجربیات خود را در اختیار نسل آینده 

قرار دهم.
باتومی  المللی  بین  مسابقات  طالیی  قهرمان 
گرجستان در سال 9۵ و 83 کراچی پاکستان تصریح 
کرد: بانوان در شرایط بسیار سختی در برابر حریفان 
خود در مسابقات بین المللی حضور دارند. با پوشش 
 ۵ از  بیش  مسابقه  تجهیزات  و  ضخیم  لباس های  و 

کیلو وزن اضافی را به رینگ مسابقات می بریم. 

مهمترین حامی در ورزش 
علی بن الموسی الرضا)ع(

کسب  در  من  حامی  مهمترین  داد:  ادام��ه  وی 
آقا  به  توسل  فو  کونگ  در  جهان  طالی  مدال های 
خاطر  همین  به  است،  الرضا )ع(  الموسی  بن  علی 
بزرگترین افتخارم در کارنامه ورزشی اهدا مدال هایم 
به موزه آستان قدس است، چرا که ایمان دارم بانوان 
بودن  زن  به  افتخارات  این  مشاهده  با  آینده  نسل 

خود بیشتر افتخار خواهند کرد. 
به  فو  کونگ  فدراسیون  کمک های  درب��اره  وی 
مالی  کمک  فدراسیون  گفت:  ورزش��ک��ار  بانوان 
ش��ورای  با  هماهنگی  و  روادی��د  تهیه  نمی کند. 
برعهده  بانوان  تیم های  اع��زام  برای  مرزی  برون 
مسابقات  در  می توانیم  زمانی  و  است  فدراسیون 
با  یا  و  کنیم  معرفی  مالی  حامی  یا  کنیم  شرکت 
قهرمانی  صورت  در  و  شویم  اعزام  شخصی  هزینه 
فدراسیون  نصیب  افتخارش  از  بخشی  حال  هر  به 

کونگ فو کشور خواهد شد.

کسب مدال های طال با هزینه شخصی، افتخارش برای فدراسیون

و  کش  از  بعد  مشکی پوشان  سرمربی  ب��االخ��ره 
مهابادی.  داود  ش��د.  معرفی  ف���راوان  ق��وس ه��ای 
گزینه ای که باید دید چه نتایجی را در 5 فرصت باقی 
مانده رقم می زند و آیا می تواند نقشی که سال گذشته 

میثاقیان بازی کرد را بازی کند یا نه؟ 
اگر قرار است بمیریم ایستاده می میریم

بنابر  گفت:  چنین  این  ق��راردادش  م��ورد  در  وی 
باشگاه مشکی پوشان  و مدیرعامل  مالک  درخواست 
و دوستان دیرینه ای که با آنها داشتم مسئولیت این 
بسیار  کار  که  می دانم  البته  و  گرفتم  برعهده  را  تیم 
سخت است و زمان کمی داریم. توکل ما بر خدا است 
و تالش مان را انجام می دهیم و به بازیکنان هم گفته ام 

اگر قرار است بمیریم ایستاده می میریم.
مهابادی درخصوص اینکه نحوه قراردادش در این 
باشگاه چگونه است، گفت: فعال برای این پنج بازی 
باقیمانده نهایت تالشمان را انجام می دهیم و اگر در 
ادامه نظر باشگاه و ما مهیا بود احتمال دارد که کار را 

ادامه بدهیم.
مس  ب��ا  ک��ارن��ام��ه اش  در  اینکه  درخ��ص��وص  وی 
سرچشمه به پلی آف لیگ برتر صعود کرده گفت: من 
اکثر  ولی  باشم،  داشته  ثبات  می کنم  سعی  معموال 
تیم هایی که در ایران هستند معموال مربیان را عوض 
جابجا  بخواهند  خودشان  مربیان  اینکه  نه  می کنند 
شوند. فوتبال ما این مسائل را تجربه کرده و جابجایی 

مربیان در آن زیاد است.
وضعیت  ک��ه  س��وال  ای��ن  ب��ه  پاسخ  در  مهابادی 
دستیارانش چگونه است و چقدر احتمال می دهد این 
تیم در لیگ برتر بماند، گفت: قطعا دو نفر از مشهد به 

از مشهد که  ما اضافه می شوند. در واقع نفرات قبلی 
اینجا بودند با ما همکاری خواهند کرد و آقای زوهانی 
نیز به جمع ما اضافه شده است.، قرار است یک بدنساز 
هم به جمع ما اضافه شود. البته قرار است آقای امین 
صناعی که در برق شیراز با من کار می کردند به عنوان 
مربی بدنساز به جمع ما اضافه شوند. وی تاکید کرد: 
ما با امید زنده هستیم چهار بازی در خانه داریم و دو 
تیم از این چهار بازی خانگی ما برای کسب سهمیه 
و  بدهد  ج��واب  ما  تالش  که  امیدوارم  می جنگند. 

نتیجه ای در خور اعتبار فوتبال مشهد کسب کنیم. 
شجاعت مهابادی قابل ستایش است

معتقد  مشکی پوشان  باشگاه  عامل  مدیر  ادامه  در 
شد  حاضر  که  مهابادی  شجاعت  بابت  باید  است 

هدایت این تیم را قبول کند، تبریک گفت.
علی عباسی درباره انتخاب داود مهابادی به عنوان 
اظهار  مشکی  پوشان  فوتبال  تیم  جدید  سرمربی 
در  و  است  فصل  پایان  تا  مهابادی  ق��رارداد  داشت: 
پایان فصل قرار است در مورد تمدید قرارداد دوباره 
مذاکره کنیم. با اضافه شدن مهابادی همه تالش مان 

را می کنیم که تیم را در لیگ برتر نگه داریم.
و  است  باتجربه ای  مربی  مهابادی  داد:  ادام��ه  وی 
می تواند به تیم در این برهه از زمان کمک کند. باید بابت 
شجاعت او که حاضر شد هدایت تیم مشکی پوشان را در 

این شرایط قبول کند، تبریک گفت.
هنوز 20 درصدی شانس داریم

حسین بادامکی بازیکن با تجربه و کاپیتان این تیم 
گفت:  او  دارد.  تیمش  ماندن  برای  امیدهایی  هنوز 
در هفته های اخیر، نتایج به گونه ای رقم خورد که ما 

یکی از بدشانس ترین ها بودیم و نتوانستیم خودمان 
و  کم  شانس  من،  نظر  به  هنوز  اما  بدهیم  نجات  را 
حدود ۲۰ درصدی داریم تا از سقوط به دسته پایین تر 
جلوگیری کنیم. کارمان سخت است و نمی خواهم به 
امیدوارم در سال  اما  بدهم  دلگرمی  بی جهت  کسی 
این  در  شاید  و  ببریم  را  خود  بازی  پنج  هر  آینده، 

صورت، اتفاقات دیگری برای مان رخ داد.
باشگاه به اندازه 10 سال تجربه کسب کردیم

در  سرمربیگری  تجربه  درب���اره  عنایتی  رض��ا 
دوران  با  بازیگری  دوران  گفت:  مشکی پوشان 
بازیکن  وقتی  شما  است.  متفاوت  کامال  مربیگری 
وقتی  ولی  ندارید  توجه  مسائل  خیلی  به  هستید 
سرمربی می شوید، باید به خیلی موارد توجه داشته 
کار  مشکی پوشان  در  ماه  پنج  چهار،  مدت  باشید. 
کردم ولی برایم به اندازه ۱۰ سال سابقه و تجربه بود. هر 
اتفاقی که فکر کنید در این تیم برایم افتاد. از مشکالت 
مالکیت  و  افزار  نرم  و  افزار  سخت  امکانات  بازیکن، 
باشگاه. با این شرایط، تجربه ام خیلی بیشتر شده و 
فکر می کنم مربی باتجربه ای شده ام. وی درباره تجربه 
همکاری اش با خانواده عباسی تصریح کرد: تیمی که 
شخصی اداره می شود مشکالت خودش را دارد، ولی 
آقایان عباسی در همه مسائل باشگاه عجول هستند. 
آنها به سرعت تصمیم می گیرند و به سرعت به آن عمل 

می کنند بدون آنکه فکر کنند چه می شود.
ک��رد:  تاکید  مشکی پوشان  س��اب��ق  س��رم��رب��ی 
نمی خواهم درباره مسائل خانوادگی تیم صحبت کنم. 
دادم.  باشگاه  به  را  نظرم  مورد  بازیکنان  لیست  من 
تمایل  و  کردم  صحبت  هم  بازیکنان  این  از  بعضی  با 

داشتند به مشکی پوشان بیایند. بازیکنانی مثل میالد 
ارسالن مطهری، سجاد  فرزاد حاتمی،  فخرالدینی، 
شهباززاده و علی قربانی ولی باشگاه بودجه نداشت. 

مجبور شدیم چند بازیکن دیگر بگیریم.
به  م��ن  اینکه  از  قبل  ک���رد:  تصریح  عنایتی 
مشکی پوشان بیایم، این تیم حتی یک موقعیت گل 
خلق نمی کرد ولی بعد از حضورم، در هر بازی حداقل 
تمام  ولی  میکردیم  خلق  گلزنی  فرصت  پنج  چهار، 
کننده  تمام  بازیکن  می فهمم  حاال  نداشتیم.  کننده 
را  بازیکنان  این  چقدر  مربیان  و  دارد  ارزش  چقدر 
یک  پرچم  می توانند  آنها  چون  می گیرند،  تحویل 
مربی را باال نگه دارند. وی درباره اینکه آیا بازیکنان 
کاری  کم  سرمربیگری اش  دوران  در  مشکی پوشان 
اینکه رضا عنایتی هفت، هشت ماه  کرده اند؟ گفت: 
بعد از بازیگری اش وارد دنیای سرمربیگری شده بود 
را شاید خیلی ها نپسندیدند و به آنها »برخورده« بود. 
ولی در هر مجموعه،  ایمان داشتم  بازیکنانم  به  من 
بدنه  وقتی  کنند.  شیطنت  که  نفر  سه  دو  هستند 
نتواند موفقیت  و  باشد  با شما مشکل داشته  باشگاه 
شما را ببیند، این مشکالت پیش می آید. آنها نه به 

من بلکه به یک تیم و یک شهر ضربه زدند.
نوید  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  است  گفتنی 
گلبویی سرمربی فصل گذشته ابومسلم ثامن که قبال 
نیز سابقه همکاری با مهابادی را در تیم های مختلف 
خانوادگی  و  شخصی  مشکالت  به  توجه  با  و  داشته 
فصل قبل را مجبور به ادامه کار در مشهد شده بود به 
عنوان دستیار داوود مهابادی به جمع مشکی پوشان 

اضافه شد.

         مجید خروشی

رئیس شورای شهر: در بازدیدی که از 

روستای قازقان داشتیم قول دادیم که 

حداقل یک فضای ورزشی یا تفریحی 

برای جبران این خسارت زیان باری که 

به آنجا وارد می شود بسازیم و با توجه 

به افزایش بودجه سازمان پسماند 

انتظار می رود این اتفاق سریعتر رخ 

دهد
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Poetry Dayشعر روز

امام علی )ع( فرمودند:
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

ادب عب�د، ذاکر خدا بودن اس�ت، اگر کس�ی تادبا به یاد ح�ق بود و بر اثر 
مناجات و انس با خدا و لذت یاد حق نیاز خود را از یاد برد و از خدا چیزی 
نخواس�ت، خدای سبحان نیاز او را برآورده می کند زیرا خداوند حاجت 

همگان را می داند و هرگز آن را از یاد نمی برد:) و ما کان ربک نسیا(
رد معده خالی ندهد مل ذوقیتسنیم ج7، ص540

رد از گل ذوقی ر می ندا بی ساغ
بی ربگ و نوای عیش حاصل نشود

از ربگ گل و نوای بلبل ذوقی سلمان

Sobhe-emrooz.ir
روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

دفتر خراسان رضوی :
آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4                                                                                                                  

تلفن:38929825-38929824
 نمابر : 38923451 - 051

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید 
محتوای آن نمی باشد.

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما 
مخاطبان ارجمند می باشد.

چشم انتظار نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم
سامانه پیام کوتاه: 100080888

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حبیب یزدان پناه
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کســب رتبه 3 پاکیزه نویســی و همچنین قرار گرفتن بین 6 غرفه برتر نشریات 
محلی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور

روابط عمومی وامور مشترکین:
09152560091

سازمان آگهی ها:
051-38929823
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میز خبر

  نظر حس�ام الدین آش�نا درباره اس�تیضاح 
همزمان سه وزیر دولت روحانی

مشاور رئیس جمهور در یادداشتی تلگرامی نوشت: 
اس��تیضاح حق نمایندگان است و روشنگری وظیفه 
وزی��ران. قاعدتا نمایندگان محترم ه��م از حق خود 
اس��تفاده می کنن��د و هم ظرفیت و تحمل ش��نیدن 
روش��نگری های وزیران محترم را دارند. اس��تیضاح 
وزیران نه فقط فرصتی مناسب برای ایضاح خدمات 
و رفع ش��بهات اس��ت بلکه موقعیتی ک��م نظیر برای 
جلب توجه همگان به مسئولیت های مشترک دولت 
و مجلس در سامان ها و نا بسامانی های فعلی کشور 
اس��ت. وزی��ران نه فقط به متن س��واالت پاس��خ می 

دهند بلکه به بطن مشکالت هم می پردازند.
  نمایندگان برای کش�یدن ترمز دولت به 

رای سیاسی روی می آورند
ابوالفض��ل س��روش، نماین��ده ته��ران در مجلس در 
رابطه با اینکه موافق اس��تیضاح این س��ه وزیر اس��ت 
ی��ا خیر، گفت: بطور کلی اس��تیضاح حق نمایندگان 
است و زمانی که آن ها احساس کنند وزیری عملکرد 
خوبی نداشته از ابزار نظارتی خود استفاده می کنند. 
اما در رابطه با اس��تیضاح های پیش رو باید بگویم که 
من جزو امضاکنندگان استیضاح این سه وزیر نبودم 
ول��ی انتقادات��ی به عملک��رد وزیر راه و شهرس��ازی و 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی دارم و امکان دارد 
به اس��تیضاح ای��ن دو وزیر رای مثب��ت دهم هرچند 
هنوز تصمیم نهایی خ��ودم را در این رابطه نگرفتم. 
اما قاطعانه می گویم که به اس��تیضاح آقای مهندس 
حجت��ی، وزیر جه��اد کش��اورزی رای منفی می دهم 

زیرا ایش��ان را شایس��ته ادام��ه کار در وزارتخانه خود 
می دانم. س��روش درباره اینکه آیا استیضاح این سه 
وزی��ر می تواند به دلیل عدم تعامل مناس��ب دولت با 
مجلس باش��د، گفت: بله این موض��وع تا حدودی در 
این استیضاح ها مطرح است هرچند که رویکردهای 
سیاس��ی هم در این س��ه اس��تیضاح بی تاثی��ر نبوده 
خیل��ی  کار  اینج��ای  ت��ا  دول��ت  متاس��فانه  اس��ت. 
خودمحورانه عمل کرده اس��ت و این احتمال می رود 
که بسیاری از نمایندگان به رای سیاسی روی بیاورند 
تا ترمز دولت کشیده شود. نماینده تهران در رابطه با 
اینکه این روند استیضاح ها در سال آتی ادامه خواهد 
داش��ت یا خیر، گفت: در حال حاضر استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش هم مطرح اس��ت و من ش��نیدم 35 
امضای��ی هم ب��رای این موضوع جمع ش��ده اس��ت و 
احتمال دارد در س��ال آینده ش��اهد استیضاح آقای 

بطحائی هم باشیم../ رویداد24
  خروج ۶۰۰ هزار شی تاریخی از موزه ملی

روح ا... احمدزاده کرمانی رئیس اس��بق س��ازمان 
می��راث فرهنگی گفت: تیم بقایی می خواس��ت کل 
شرکت توس��عه گردش��گری را حدودًا با ۱۲۰ یا ۱۲۵ 
میلی��ارد تومان واگذار کن��د درحالی که فقط قیمت 
هت��ل الله در س��ال ۸۹، ۹۷ میلیارد تومان بود. در 
جلس��ه ای به امنای ام��وال گفتم خانم ه��ا، آقایان 
ب��ه من توضی��ح بدهید، طب��ق این گزارش��ی که در 
دست بنده است، نزدیک به 600 هزار شیء، تحت 
عنوان “طرح س��امان دهی اش��یاء منق��ول تاریخی 
و فرهنگی” س��امان دهی ش��ده اس��ت. م��ن تعداد 
موزه ه��ا را برای ش��ما بخوانم. موزه ه��ای ما از بعد 

از انقالب )وابس��ته به س��ازمان می��راث(، 97 موزه 
بوده و از س��ال 1384 تاکنون 100 موزه ساختیم و 
197 موزه داریم. تصور کنید 200 موزه در سراس��ر 
کش��ور داریم، ما 600 هزار ش��یء را تقسیم بر 200 
م��وزه بکنی��د؛ یعن��ی در هر م��وزه چند ش��ی ء باید 
وجود داش��ته باشد؟ در هر موزه تقریبًا باید 3 هزار 
شیء وجود داشته باشد. ولی این 200 موزه، همه 
موزه ه��ای ملی ایران نیس��تند. ش��ائبه ای که برای 
رئی��س س��ازمان می��راث فرهنگی ایجاد می ش��ود 
این اس��ت که چرا باید این تعداد ش��یء تاریخی از 
انبارهای موزه ملی ایران؛ فک پلمپ شده و خارج 

شوند؟ این اشیاء به کجا منتقل شده است؟
  حقوق ۱۸ میلیونی رئیس بنیاد مستضعفان؟!
یک کانال تلگرامی دانش��جویی مدعی ش��ده است: 
ش��اهد حضور آقای س��عیدی کیا در دانشکده علوم 
اجتماعی بودیم. فارغ از هر مس��ئله دیگری، نفس 
حضور ایش��ان ارزش��مند بوده و دیگر مسئوالن نیز 
باید یاد بگیرند. ایشان در همین برنامه اعالم کردند 
که حقوق ش��ان حدود ۱۱ میلیون تومان اس��ت که با 
اضافه کاری حدود ۱۸ میلیون تومان می ش��ود. بعد 
از برنام��ه و وقت خروج از ایش��ان پرس��یدم: »بنیاد 
مس��تضعفان می��راث امام خمینی اس��ت، اگ��ر امام 
امروز بودن��د و می دیدند که کارگ��ر ۱ میلیون حقوق 
می گیرد و شما ۱۸ میلیون، به شما چه می گفتند؟« 
سعیدی کیا در جواب گفت: »من بسیار سفر میروم 
و زحمت میکش��م و این حق��وق را می گیرم که برای 
همان یک میلیون تومانی ها کار کنم.« انصافا انتظار 
این پاس��خ را نداشتم. مسئوالن پاس��خگو باشند و 

روشنگری کنند / روزنامه قانون
  تبان�ی زود هن�گام الریجان�ی ب�ا واعظی 

برای ۱4۰۰؟
بهارستان نش��ینان در نظر دارند سه وزیر روحانی را 
اس��تیضاح کنند؛ آخوندی، ربیعی و حجتی وزرایی 
هستند که در آس��تانه استیضاح قرار دارند. هر چند 
روحان��ی اظهار امیدواری کرده اس��ت مجلس دوباره 
ب��ه آن ه��ا اطمینان کند. ط��رح اس��تیضاح آخوندی 
و ربیع��ی در هیی��ت رئیس��ه مجل��س اع��الم وص��ول 
ش��ده اس��ت و نمایندگان اعالم کردند به هیچ وجه از 
اس��تیضاح این دو وزی��ر صرف نظر نخواه��د کرد.اما 
در آن س��وی ماجرا جریان اصالح طلب معتقد است 
این اس��تیضاح ها بخاطر مسائل سیاس��ی به جریان 
افت��اده اس��ت و ب��ه اصالح عام��ه مردم پش��ت قضیه 
مسائل دیگری جز عملکرد این وزرا مطرح است. در 
همین زمینه عبد ا... رمضان زاده س��خنگوی دولت 
اصالحات در توییتی اعالم کرد علی الریجانی پشت 
پرده این استیضاح است و قصد او از این استیضاح در 
اختیار گرفتن امکانات دولت برای بستر سازی جهت 
شرکت در انتخابات س��ال ۱۴۰۰ است.علی شکورای 
راد هم از فعالین سیاس��ی اصالح طلب توییت کرده 
است که علی الریجانی و محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور برای این استیضاح ها با هم تبانی کرده 
اند که هیچ خیری در آن نیس��ت.اینکه این مس��ائل 
پش��ت پرده چقدر واقعیت دارد باید منتظر روز های 
آین��ده و واکنش علی الریجان��ی و محمود واعظی به 
این سخنان باشیم، اما اگر این پشت پرده ها واقعیت 

هم داشته باشند./فردانیوز

 احمدرضا مسعودی فر
پژوهشگر و عضوشورای مرکزی مجمع مشورتی اصالح طلبان 

خراسان رضوی
 آقای دکتر محمدرضا کالیی،معاون محترم مالی و پشتیبانی شهردارمشهد، مدیریت حوزه 
اقتصادی در عصر خشکسالی مالی ودرآمد، وشهری ورشکسته ازلحاظ اقتصادی، بس دشوار 
وجانفرساست!؛ ونیازمند اراده ای قوی، اندیشه ای توانا،ذهنی خالق وپویا، عزمی جزم،توکل 

برخدا،گزینش مدیران دانا و توانا،برای اداره بهینه این حوزه است.
ازطرفی، باعنایت به وجود حرف وحدیث های فراواِن ، در مورد "صندوق ذخیره فرهنگیان و 

"موسسه امالک ومستغالت شهرداری تهران" که   موجب نگرش منفی ، وناخودآگاه، به دلیل مشابهت اسمی با این دوحوزه 

انتصابات وکار دراین  لذا  آنرا تعمیم میدهند،  آگاه  ناخود  به طور  ، تداعی کننده خاطرات تلخی در اذهان  گردیده است، 
دومجموعه زیر ذره بین قوِی نگاه مردم است، پس باید ُمٌرِ قانون درمورد صالحیت علمی ،شخصٌیتی و…، در انتصابات، عقد 

قراداد ها و…، لحاظ شود، و فرمان موالعلی )ع(،ازنظر به عمل درآید!، که میفرمایند: 
َهم"؛ "اجتنبوا من مواضع الٌتُ

)ازمواضع تهمت پرهیز کنید…!(.
جناب دکتر کالیی عزیز!

باعرض پوزش، بر اساس شنیدها ی مکٌرر ازمنابع موثق وبه استناد " تبصره ۱ ماده 
۸۲ مکرر۳، قانون تشکیالت وانتخابات شوراها، ونظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۱۰۶_ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه  

به نظر میرسد برخی از انتضابات اعضای هیآت مدیره، وجاهت قانونی ندارد.
و این مسٱله نقل مجالس شده ، که بررسی دقیقی را جهت رفع ابهامات و جلب بیشتر اعتماد مردم ،به ویژه اصالح

طلبان را به عنوان سرمایه اجتماعی ، طلب میکند. در غیر این صورت ،ان را مصداق  "NepotIsM"یا )خویشتن گماری(، 
و )خویشاوند ساال ری(  میدانند که نه شرعی ونه قانونی است…!!. و قبح ناشی ازاین عمل، موجب خدشه دارشدن وجهه 

جنابعالی و اعضای محترم شورا خواهد شد . 
برادر ارجمندم!

ضمن سپاس، ازفعالیت های ارزشمند و راهگشای جنابعالی وسایر مدیران محترم شهرداری درطول خدمت چند ماهه گذشته!؛
بدینوسیله، انتصاب برادران ارجمندم:

اقتصادی واجتماعی  اقتصاد،باپیشینه غنی وتخصصِی مدیریتی، پژوهشی،  ارشد  ابراهبمی،کارشناس  آقای حسین   _۱
درسالیان متمادی…،را بعنوان "سرپرست مدیریت امالک ومستغالت شهرداری"؛

حوزه  مکانیک،ازفعاالن  ومهندِس  ارشدبازرگانی  کارشناسی  م��درک  اح��م��دی،دارای  علی  مهندس  آق��ای   _۲
اقتصادی،مشاوره، نظارت وارزیابی، به ِسَمت "عضو هیٱت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد" به شما 

وعزیزان فوق الٱشاره، تبریک عرض میکنم.
امیدوارم، با نظر به وجود شایستگی ها 

با  وتجربه غنی در این زمینه و شاخص های الزم  برای مدیریت درحوزه اقتصادی ، پاکدستی،امانتداری وهم اندیشی 
"ِخَرد ساالران" و "استشاره" ازصاحبنظران، و تمرکز برشرح وظایف به عنوان نقشه راه، وازهمه مهمتر با "توکل" بر خدٰاٰ، 

کمافی الٌسابق، در نیل به اهداف وانجام مطلوب رسالت خطیر خویش ،موفق و رضایت خالق و مخلوق ودعای اهالی مشهد 
الرضا و کارکنان شهرداری بدرقه راهشان خواهد شد؛ به شرطها وشروطها:

۱_ مزیت وفرصت "فاعل باإلختیار"بودن بر "مفعول باإلضطرار"، مرٌجح است، پس
معیارمداری و رفتارعادالنه، امید آفرین خواهدبود.

۲_ کوچکترین رخنه فرصت طلبان، رابا سیمان صداقت باقدرت و قاطعیت ُپر کنید، تا فضای حوزه اقتصادی ازخطرات 
این ویروسهای خطر ناک  مصون بماند…!

۳_ شرط رضایتمندی، برقراری موازنه بین
" انتظارات"، "واقعیت ها" و " امکانات است…!،پس بهوش باشید!؛ زیرا:

" ال یکٌلف الٌلٰه نفسًا اٌلا وسعها"

۴_ محبت وخوشخویی تنها کلیدیست،که بی هیچ بهانه ای، هرقفلی را باز میکند!؛ 
پس با مهر ومحبت، میتوان درقلبها نفوذ وآنها را فتح کرد و باهم افزایی) سینرژی( درجهت اصالح امور گام برداشت.

به قول حافظ:
به ُحسن ٌخلق توان صید کرد اهل نظر،

به دام و دانه نگیرند، مرغ دانا را…!
۵ _ برادرم! نقادی،ونقدپذیری،گمشده جامعه ماست!؛ وبه دلیل"ممکن الخطا" بودن انسان وتٱثیر نقد درپیشرفت جامعه 

وبهبود عملکردها، باید به صورت فرهنگ درآید، زیرا فقط.خداست که:
" الُیسئل عُما یفعل…" است، بنابراین نقادان منصف، بهترین حامیان هستند …ا

به قول شاعر:
هرکه تو را برحذر از شرٌ  کند،
مژده ای آورده برایت خبر…!

مدیریت سامانه های اقتصاد شهرداری مشهد!
یادداشت


