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استاندار خراسان رضوی از وضعیت بانک های استان خبر داد:

220میلیارد ریال تسهیالت 
آماده پرداخت

یک عضو شورای اسالمی شهر:

توس آبروی مشهد است
  

پنجشنبه   24   اسفند ماه 1396 0 26  جمادی الثانی  1439 
سال اول شماره 171 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

36

تحلیل روز

گزارش ویژه

ورزش

صبح امروز به بررسی وضعیت این روزهای 

باشگاه پدیده می پردازد

مشهدی ها در آستانه 
سقوط

پایان استیضاح 3 وزیر؛

حجتی هم ماند، بازنده کیست ؟ 

با وجود 3500 سازش در برنامه  کنترل و کاهش طالق بهزیستی خراسان رضوی؛

حضور 100 هزار بچه طالق مشهدی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح چهارشنبه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار 
داشتند که با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف استیضاح و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه با 
طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مخالفت کردند. بر این اساس، حجتی در وزارت 
جهاد کشاورزی برای ادامه کار ماندنی شد. جعفر زاده امین آبادی ،نماینده رشت در جریان استیضاح 

وزیر کشاورزی به نکته خوبی اشاره کرد، او گفت: بهار ۹۷، بهار خشونت است و تنش های شدید...

اجتماعی  معاونت  برآوردهای  اساس  بر  خبرداد:  خراسان رضوی  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
بهزیستی خراسان رضوی، ساالنه 15 هزار کودک که بیش از نیمی از آنان زیر 7 سال هستند به خاطر 

طالق والدین شان، از داشتن خانواده  کامل محروم و وارد خانواده های تک والد می شوند.
مسئوالن  با  موفق  مددجویان  و  معلول  بانوان  نشست  حاشیه   در  گذشته  روز  پوریوسف  حمیدرضا 

استان در گفتگو با خبرنگار صبح امروز گفت: قانون حق بیمه شخص ثالث، سهمیه هایی...
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برای اولین بار یک ایرانی به عنوان سفیر صلح انتخاب شد؛

کریمی طبسی: 
با امنیت، سرمـایه را 

جذب می کنیم
2

6

2

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 

استانداری خراسان رضوی خبر داد؛

مدیران پشت خط

شهردار مشهد در دیدار با سفیر اسلوونی مطرح کرد:

لزوم بهره گیری 
ازسرمایه گذاران اسلوونیایی
 در پروژه های شهری مشهد

نماینده مردم سبزوار مطرح کرد

رفع فیلتر یوتیوب و توییتر 
مستلزم تصمیم شورای عالی 

فضای مجازی 

پدیده  پیشین  مدافع  پراهیچ،  ایگور  شکایت  پی  در 
باشگاه  مسئوالن  بی توجهی  و  فیفا  به  باشگاه  این  از 
امتیاز  شش  کسر  خطر  قضیه  این  به  نسبت  مشهدی 

دیگر تیم رضا مهاجری را به شدت تهدید می کند.
ارسال  با  فوتبال  جهانی  فدراسیون  انضباطی  کمیته  
فدراسیون  و  پدیده  باشگاه  پراهیچ،  ایگور  به  نامه ای 
به  است  نتوانسته  پدیده  باشگاه  که  شد  یادآور  فوتبال 

تعهدات خود نسبت به این بازیکن عمل کند... 3
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مرکز آمار ایران اعالم کرد: اقتصاد ایران در ۹ ماهه نخست امسال 
به دوره  نسبت  ۴.۷ درصد  آن  بدون  و  نفت ۴.۴ درصد  احتساب  با 

مشابه سال پیش رشد کرده است.
 ۱ کشاورزی  گروه  فعالیت های  رشته  امسال  نخست  ماهه   9 در 
به دوره  نسبت  ۷ درصد  و خدمات  ۳.۱ درصد  گروه صنعت  درصد، 

مشابه سال قبل رشد داشته است. 
سال  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص  محصول  اساس،  این  بر 
میلیارد   ۵۶۰۳۰۵۰ رقم  به  جاری  سال  نخست  ماهه  نه  در   1390
ریال با نفت و 4363669 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 

است.
نفت  با  قبل  سال  مشابه  مدت  در  رقم  این  که  حالیست  در  این 
بوده  نفت 4167615 میلیارد ریال  بدون  و  5366375 میلیارد ریال 
با  داخلی  ناخالص  محصول  درصدی   ۴.۴ رشد  از  نشان  که  است 
نفت و ۴.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه 

نخست سال 1396 دارد.
اصلی  بخش   ۱۵ قالب  در  ایران  آمار  مرکز  در  فصلی  محاسبات 
متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می شود که در آن گروه کشاورزی 
و  جنگل داری  دامداری،  باغداری،  و  زراعت  بخش های  زیر  شامل 
ماهیگیری و گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام 
و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز 

طبیعی و ساختمان است.
فروشی،  خرده  و  عمده  بخش های  زیر  شامل  نیز  خدمات  گروه 
نقل،  و  حمل  غذا،  و  جا  تأمین  به  مربوط  خدماتی  فعالیت¬های 
بیمه،  و  مالی  فعالیتهای  ارتباطات،  و  اطالعات  پست،  انبارداری، 
امور  اداره  دامپزشکی،  و  کار  و  کسب  خدمات  و  کرایه  مستغالت، 
عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت 
اجتماعی،  عمومی،  خدمات  سایر  و  اجتماعی  مددکاری  و  انسان 

شخصی و خانگی است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
آنچه برای این سازمان ارزش و اهمیت دارد، حفظ جان و سالمت مردم 
است و به همین دلیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرو تعدیل نخواهد شد.

از  بارها  روزها  این  آنچه  افزود:  پیروزبخت«  »نیره  ایرنا،  گزارش  به 
شود،  می  شنیده  مسئوالن  برخی  زبان  از  حتی  و  ها  رسانه  طریق 
»تعدیل« در استانداردهای اعالمی است در حالی که قرار نیست تعدیلی 
رئیس  معاون  ایرنا،  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد  گزارش  بیفتد.به  اتفاق 
جمهوری خاطرنشان کرد: بررسی مجددی در استانداردهای 85 گانه با 
حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد انجام شده که البته به معنای 
تعدیل در آنها نیست. پیروزبخت ادامه داد: در صورت نیاز به تجدیدنظر 
در استانداردها، این مهم را به انجام خواهیم رساند و در غیر این صورت 
به قوت خود باقی خواهد ماند. وی با اشاره به برخی سخنان »هاشم یکه 
زارع« مدیرعامل ایران خودرو که گفته بود »حتی بنز و هیوندایی هم نمی 
توانند استانداردهای خودرویی مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را 

ایمنی  به  مربوط  که  است  مواردی  به  وی  تعبیر  افزود:  کنند«،  پاس 
خودرو نبوده و بیشتر مباحث آالیندگی را در بر می گیرد. به گفته این 
مقام مسئول، بنز از باالترین حد »استانداردهای کارخانه ای« در بین 
خودروسازان جهان برخوردار است، در حالی که استانداردهای 85 گانه 
اعالم شده از سوی سازمان ملی استاندارد، استانداردهای ملی اتحادیه 
اروپاست. وی یادآوری کرد: در رده بندی استانداردها، باالترین حد 
مربوط به استانداردهای کارخانه ای است و پس از آن استانداردهای 

ملی، استانداردهای منطقه ای و بین المللی قرار دارند.
پیروزبخت اظهار داشت: از آنجایی که بنز باالترین حد استانداردهای 
کارخانه ای را داراست، بطور قطع استاندارد اتحادیه اروپا که معادل 
استانداردهای تعریف شده 85 گانه اند را پاس کرده و بر این اساس آنچه 
مدیر عامل ایران خودرو به عنوان دغدغه عنوان کرده، مربوط به مباحث 
آالیندگی است زیرا برخی سوخت های موجود در کشور با مشخصات 

آالیندگی خودروهای سنگین و تجاری همخوانی ندارد.

مرکز آمار ایران خبر داد:

رشد 4.4 درصدی اقتصاد ایران در 9 ماهه اخیر
معاون رئیس جمهور:

به خاطر جان مردم، استانداردها را تعدیل نمی کنیم
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 علی روغنگران

خبر

استاندار خراسان رضوی از وضعیت بانک های 
استان خبر داد:

220میلیارد ریال تسهیالت آماده پرداخت
این  های  بانک  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
استان 220 میلیارد ریال تسهیالت آماده پرداخت 
دارند که باید برای تامین منابع طرح های راهسازی 

در سال آینده استفاده شود.
هماهنگی  شورای  نشست  در  رشیدیان  علیرضا 
طرح  تسهیالت  پرداخت  افزود:  استان  های  بانک 
بانک  نزد  باقیمانده  پرونده   298 برای  تولید  رونق 
آینده  سال  ماه  فروردین  آخر  تا  باید  استان  های 
تعیین تکلیف شود. وی اظهار کرد: عملکرد بانکهای 
به  تسهیالت  پرداخت  ح��وزه  در  رض��وی  خراسان 
نقاط  و  بررسی  باید  تولید  متقاضیان در طرح رونق 

ضعف و قوت آن احصا شود.
حوزه  به  جدی  توجه  ض��رورت  بر  تاکید  با  وی 
در  صنعتی  ب��زرگ  واحدهای  بهسازی  و  نوسازی 
صنعتی،  واحدهای  ریزش  و  رویش  گفت:  استان 
طبیعی است که اگر به درستی تدبیر شود می توان 
این  به  اگر  اما  کرد  حفظ  را  تولید  رونق  و  اشتغال 
به  محکوم  مزبور  واحدهای  نشود  توجه  موضوع 
بانک  نقش  افزود:  رشیدیان  بود.  خواهند  نابودی 
ها که 80 درصد سرمایه های اشتغال کشور توسط 
آنها تامین می شود و شریک بزرگ تولید هستند در 
احیای واحدهای صنعتی تعیین کننده است از این 
رو باید بانکها با بخش تولید، مشارکت داشته باشند 
براساس  کرد:  اظهار  وی  شود.  حفظ  ها  سرمایه  تا 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  کارگروه  مصوبه 
ظرفیت  با  صنعتی  طرحهای  رضوی،  خراسان  در 
نفر مشمول دریافت  از 100  برای بیش  اشتغالزایی 
تسهیالت طرح رونق تولید می شوند و بانکها باید به 

این موضوع توجه جدی داشته باشند.
جذب  بر  جمهوری  رئیس  تاکید  به  اشاره  با  وی 
تسهیالت طرح توسعه مشاغل روستایی تا آخر تیر 
استان  اجرایی  های  دستگاه  گفت:  آینده  سال  ماه 
باید با یک زمان بندی مشخص و اولویت بندی در 

جذب این تسهیالت اهتمام ورزند.
نامه  تفاهم  در  افزود:  رضوی  خرراسان  استاندار 
منعقد  رضوی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  با  که  ای 
توسعه  به  مربوط  م��وارد  تبیین  و  بررسی  ش��د، 
آمایش سرزمینی  براساس سند  اقتصادی روستاها 

استان در دستور کار قرار گرفت.
در  اساسی  مشکالت  از  یکی  ک��رد:  اظهار  وی 
اطالع  عدم  اشتغال،  حوزه  تسهیالت  از  استفاده 
رسانی شفاف و سریع است لذا دهیاران، بخشداران 
و دستگاه های مربوطه باید نسبت به اطالع رسانی 
مناسب اقدام کرده و از فرصت به وجود آمده در بهره 
برداری از تسهیالت ارزان قیمت اشتغال روستایی 
شایسته  نحو  به  است  زمانی  محدودیت  دارای  که 
به  مربوط  اعتبارات  به  اش��اره  با  وی  کنند.  اق��دام 
گفت:  رضوی  خراسان  اعتباری  و  فنی  کمکهای 
دستگاه های اجرایی مربوطه فقط تا 25 اسفند ماه 
برای جذب و استفاده از این تسهیالت مهلت دارند، 
در غیر این صورت منابع به طرح های عمرانی استان 
ناوگان  نوسازی  رشیدیان  شد.  خواهد  برگردانده 
فرسوده حمل و نقل درون و برون شهری را از دیگر 
سازوکار  باید  افزود:  و  دانست  استان  مهم  مباحث 
دریافت تسهیالت در این زمینه توسط شعب بانک 
های استان مشخص شود تا بتوان عملکرد موثر در 
به  هم  ناوگان  این  نوسازی  زیرا  داشت  اقدام  زمان 
و  ها  ایمنی جاده  بهبود  به  آلودگی هوا، هم  کاهش 
در نهایت به ایجاد اشتغال در استان منجر می شود.
جوانان  برای  اشتغالزایی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
از  بانکها  حمایت  با  بنیان  دانش  های  شرکت  در 
طرحهای آنها اظهار کرد: امسال اقدام خوبی برای 
و  گرفت  انجام  تکاپو  طرح  قالب  در  جوانان  اشتغال 
ایجاد  بخش  این  در  جدید  شغلی  فرصت  هزار   20
اندازی شهرک  با راه  شد. وی اظهار امیدواری کرد 
سال  ماه  اردیبهشت  در   '2 'سجاد  فناوری  و  علم 
دانش  های  شرکت  بخش  در  تحول  شاهد  آینده 
بنیان باشیم زیرا نقشی که این شرکت ها در تسهیل 
فرآیندها و امور دارند، یک مزیت ویژه برای استان 

به شمار می رود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح احیای 
بافت های فرسوده و نقش بانک ها در تحقق آن نیز 
گفت: با اجرای این طرح، شاهد تحرک و تحول در 

صنعت ساخت و ساز استان خواهیم بود.
اقدام  فرسوده،  های  بافت  احیای  اف��زود:  وی 
است  زلزله  های  خسارت  کاهش  برای  پیشگیرانه 
که امید است با توسعه این طرح در شهرهای بزرگ، 
هم ایمنی، آرامش، زیبایی و مناسب سازی شهرها 

و هم رونق صنعت ساختمان تحقق یابد.

اینکه  ب��ه  اش���اره  ب��ا  اروپ���ا  ات��ح��ادی��ه  صلح  سفیر 
»شرکت های بزرگ سرمایه گذاری به دنبال منطقه ای 
ایران  کنیم  ثابت  بتوانیم  اگر  گفت:  هستند«،  امن 
روش ه��ای  با  اس��ت،  صلح  ط��رف��دار  و  ام��ن  کشوری 

آسان تری می توانیم سرمایه جذب کنیم.
 23 امروز  کریمی  طبسی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  خود،  برنامه های  اعالم  نشست  در  اسفندماه 
صدمین  در  م��ارس  هشتم  و  هفتم  تاریخ  در  ک��رد: 
و  شد  برگزار  اسپانیا  والنسیای  شهر  در  که  مراسمی 
بانک ها، بیمه ها و شرکت های بزرگ دنیا در آن حضور 
داشتند، تصمیم گرفته شد سفیر صلح برگزیده شود. تا 
امسال، دولت ها در خصوص صلح تصمیم می گرفتند و 
به دلیل عدم مدیریت برخی از کشورهای بزرگ حدود 
130 میلیارد دالر در چندین ماه گذشته خسارت وارد 
شده، علت اساسی این ضررها جنگ هایی بوده که در 

خاورمیانه و کشورهای مختلف ایجاد شده است.
سفیر  انتخاب  برای  مراسم  این  در  داد:  ادامه  وی 
صلح اتحادیه اروپا 22 نفر نامزد شده بودند و از میان 
سه نفر آخر من به این سمت منتصب شدم. برخی از 
خصوص  در  را  شعارهایی  ما  علیه  بر  بزرگ  کشورهای 
جنگ طلب بودن می دهند. به همین دلیل باال رفتن 
پرچم جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری صلح 

طلب بسیار حائز اهمیت است.
سفیر صلح اتحادیه اروپا  بیان کرد: اگر ادعای دیگر 
بود  ما صحیح  بودن  کشورها در خصوص جنگ طلب 
انتخاب  اروپا  اتحادیه  صلح  سفیر  عنوان  به  من  هرگز 

از  هستیم.  طلب  صلح  که  کردیم  ثابت  ما  نمی شدم. 
و  گرفت  صورت  مخالفت هایی  دیگر  کشورهای  سوی 
آن ها هزینه های کالنی را پرداخت کردند تا سفیر صلح 

از کشور ما انتخاب نشود.
انتخاب  دالیل  از  یکی  کرد:  تصریح  کریمی  طبسی 
من به عنوان سفیر صلح اتحادیه اروپا، آشنایی من با 
است  این  من  تالش  است.  جنگ  حال  در  کشورهای 
ویژه  به  جنگ،  حال  در  کشورهای  برای  بتوانم  که 
صلح  ایجاد  خصوص  در  گامی  خاورمیانه،  کشورهای 
رسمی  صورت  به  ما  فعالیت های  پس  این  از  بردارم. 
آغاز می شود و هر ماه جلساتی را در شهرهای زوریخ 
 800 نماینده  عنوان  به  من  می کنیم.  برگزار  ژنو  و 
شرکت بزرگ دنیا باید فعالیت هایی را در خصوص رفع 
نتیجه  و  دهم  انجام  زده  جنگ  کشورهای  مشکالت 
مذاکرات با گروه های مربوطه را به اطالع هیئت مدیره 
افزود:  خود  مسئولیت های  خصوص  در  وی  برسانم.  
دولت های  ملل،  سازمان  یاری  به  بزرگ  کار  این  در 
مختلف و نخبگان و افراد متبحری که در ایران حضور 
که  هستم  ایرانی  اولین  من  هستیم.  نیازمند  دارند 
شده ام  منصوب  اروپا  اتحادیه  صلح  سفیر  سمت  به 
یک  پذیرفته ام  که  مسئولیتی  در  نقش  ایفای  برای  و 
سال فرصت دارم. اگر بتوانم به خوبی عمل کنم سال 
غیر  در  داشت  خواهم  حضور  انتخابات  در  هم  دیگر 
محول  دیگری  شخص  به  مسئولیت  این  صورت  این 

می شود.
در  ما  فعالیت  کرد:  بیان  اروپا  اتحادیه  صلح  سفیر 

از  برخی  می کنیم  تالش  اما  است  شده  آغاز  تهران 
جلسات بزرگ را در شهر مشهد برگزار کنیم و میزبان 
800 شرکت بزرگ باشیم. در این خصوص جلساتی با 

استاندار خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
از  که  درخواست هایی  خصوص  در  کریمی  طبسی 
درخواست هایی  از  یکی  کرد:  اظهار  دارد،  مسئولین 
در  است.  اساسی  حمایت  دارم  مسئولین  از  من  که 
زمینه های مالی و اقتصادی نیازی به کمک نداریم اما 
خواستار حمایت دولت هستیم تا صلح طلبی و آزاده 

بودن خود را ثابت کنیم.
که  اساسی  فعالیت های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
اقوام  با  آشنایی  دهیم،  قرار  کار  دستور  در  را  آن  باید 
شهرهای  م��ردم  صحبت های  باید  اس��ت.  مختلف 
و  رسیدگی  آن ها  مشکالت  به  بشنویم،  را  گوناگون 
اختالفات احتمالی بین اقوام مختلف را برطرف کنیم. 
باید به آن توجه کنیم انسجام  مهم ترین موضوعی که 
اقوام است. اگر این امر اتفاق بیافتد وحدت در کشور 

ما حفظ خواهد شد.
سفیر صلح اتحادیه اروپا گفت: اگر بتوانیم مبادالت 
و  مادی شرکت ها  منافع  دهیم،  گسترش  را  اقتصادی 
مردم تامین می شود و با صدور کاالها فرهنگمان را به 
یک  ایجاد  با  داد.  خواهیم  نشان  نیز  دیگر  کشورهای 
شبکه اقتصادی می توانیم در زمینه صلح بین کشورها 

گام برداریم.
جلسات  برگزاری  نحوه  خصوص  در  کریمی  طبسی 
کشور  یک  در  سال  هر  دنیا  بزرگ  شرکت   800 افزود: 

کشورهای  از  آن ه��ا  می کنند.  برگزار  را  ای  جلسه 
آخرین  ب��ا  راب��ط��ه  در  و  می یابند  حضور  مختلفی 
تالش  می کنند.  صحبت  تکنولوژی ها  و  اختراعات 
را  ایرانی  بتوانم شرکت های  آینده  می کنم که در سال 

وارد این مجموعه کنم.
به سمت سفیر  آنکه  از  پیش  کرد:  نشان  وی خاطر 
کنسول  عنوان  به  شوم  منتصب  اوپا  اتحادیه  صلح 
نیز  اکنون  هم  داشتم.  فعالیت  لیتوانی  افتخاری 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  اه��داف  پیش برد 
سیاسی لیتوانی را در نظر دارم. اولین اقدامات ما در 
خصوص اهداف فرهنگی دو کشور است. در جلسه ای 
شد،  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس  با  که  
قراردادی را تنظیم کردیم که  این دانشگاه، به عنوان 

اولین دانشگاه از ایران با لیتوانی همکاری کند.
سفیر صلح اتحادیه اروپا ادامه داد: برنامه ما این است 
که بتوانیم دانشجویان ایرانی را برای ادامه تحصیل در 

مقطع دکتری به لیتوانی بفرستیم و دانشجویان آن ها 
را نیز در دانشگاه فردوسی بپذیریم. در خصوص اهداف 
داریم.  توجه  کشاورزی  مسائل  به  بیشتر  اقتصادی 
گندم،  غالت،  همچون  لیتوانی  کشاورزی  تولیدات 
تالش  در  دارد.  خوبی  بسیار  کیفیت  و...  حبوبات 
برخی  کشاورزی  وزارت  موافقت  صورت  در  هستیم 
محصوالت لیتوانی را به کشور وارد کنیم و متقابال آن ها 

نیز از صنعت ما بهره مند شوند.
گذشته  ماه  سه  در  ک��رد:  تصریح  کریمی  طبسی 
و  آمده اند  ایران  به  لیتوانی  اقتصادی  گروه  چندین 
در اواخر فروردین نیز یک گروه 20 نفره سرمایه گذار 
به کشور ما خواهند آمد. آن ها عالقه مند هستند در 
تا  کنند.  همکاری  ما  با  تجاری  مختلف  زمینه های 
نمایشگاهی  لیتوانی  کشور  در  آینده  ماه  چندین 
برگزار  ایرانی  تولیدات  و  محصوالت  ارائ��ه  ب��رای 

خواهد شد.

برای اولین بار یک ایرانی به عنوان سفیر صلح انتخاب شد؛

کریمی طبسی: با امنیت، سرمایه را جذب می کنیم

بروز  بهار و رسیدن سال جدید که نزدیک می شود 
کاسبی های جدید متناسب با این ایام به وضوح در شهر 
قابل مشاهده است. از فروش ماهی قرمز و اقالم سفره 

هفت سین گرفته تا آجیل عید و حتی اسکناس نو! 
دست  به  همه  چشم  می شود  تحویل  که  س��ال 
الی  از  را  نخورده  تا  اسکناس های  تا  است  بزرگتر ها 
به  را  جدید  سال  شروع  هدیه  و  بیاورند  بیرون  قرآن 
کوچکترها بدهند. عیدی دادن رسم کهنی است که 
از دیر باز سینه به سینه و نسل به نسل بین ایرانی ها 
شکل  به  تغییر  اندکی  با  هدیه  این  امروز  و  چرخیده 

اسکناس درآمده و به ما رسیده است و حاال تبدیل به 
منبع درآمدی برای برخی شده است.

تجمع  مراکز  به  سال  پایانی  روزه��ای  است  کافی 
فروش  و  خرید  تا  بروید  ارگ  خیابان  مثل  ارز  دالالن 
اسکناس های نو را به چشم ببینید. شاید خریدن 100 
هزار تومان پول به قیمت 120 تومان کمی عجیب به 
نظر برسد اما در این آشفته بازار هرچیزی تقاضا داشته 

باشد قیمتش بیشتر می شود، حتی خود پول!
تا   26 از  نو  اسکناس  ریال  میلیارد   500 توزیع 

28 اسفند 
در همین راستا به سراغ ناظر پولی بانک مرکزی در 
استان خراسان رضوی رفتیم تا از برنامه امسال بانک 
مرکزی برای توزیع و مقابله با کاهش عرضه اسکناس 

نو آگاه شویم.

گفت:  رضوی  خراسان  در  مرکزی  بانک  پولی  ناظر 
ریال  میلیارد  رضوی 500  خراسان  استان  در  امسال 
انواع اسکناس نو در سه روز کاری 26، 27 و 28 اسفند 
مورد توزیع عمومی قرار خواهد گرفت که این کار را 32 
شعبه و 210 دستگاه خودپرداز بر عهده خواهند داشت 
و هر نفر تنها قادر به دریافت 50 برگ اسکناس خواهد 
بود تا افراد بیشتری از این اسکناس ها بهره مند شوند. 

امروز«  »صبح  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ضیایی فر  علی 
مختلف  نقاط  در  در  شعبه   20 کار  این  برای  اف��زود: 
شهرستان مشهد و 12 شعبه در شهرستان های دیگر در 
نظر گرفته شده است که این شعب توزیع اسکناس های 

هزارتومانی و دوهزارتومانی را برعهده دارند. 
توزیع اسکناس در 32 شعبه و 210 خودپرداز

توزیع  ب��رای  همچنین  داد:  ادام���ه  ضیایی فر 
اسکناس های ده هزار تومانی و ایران چک در مشهد 

150دستگاه ATM  در نقاط مختلف شهر و برای توزیع 
شهرستان های  برای  تومانی  هزار  ده  اسکناس های 
دیگر در چهار حوزه سبزوار و نیشابور، تربت حیدریه 
و گناباد، تربت جام و قوچان 60 دستگاه ATM در نظر 

گرفته شده است. 
نوبت های طوالنی موجب رونق بازار سیاه است

وی در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای 
مقابله با بازار سیاه این اسکناس ها اظهار کرد: معموال 
دالل ها مقابل شعبه مرکزی بانک ملی این بازار سیاه 
را ایجاد می کنند که ما برای مقابله با این کار همین 
شعبه را به عنوان یکی از مراکز توزیع در نظر گرفتیم تا 

مردم بجای دالل به بانک مراجعه کنند.
ناظر پولی بانک مرکزی در خراسان رضوی تصریح 
را  سیاه  بازار  کامل  طور  به  اقدامات  این  البته  کرد: 
متوقف نمی کند چرا که برخی ترجیح می دهند بجای 
ایستادن در نوبت بانک مبلغی بیشتر پرداخت کنند و 
این چیزی است که دالل می خواهد. البته ما هشت 
شعبه نسبت به پارسال اضافه کرده ایم و تعداد آن را 
از 12 به 20 رسانده ایم تا مراجعات به یک شعبه کمتر 
شود اما به هر حال دالل کار خود را می کند چرا که در 

هر صورت مراجعه شعب زیاد خواهد بود.
حراست  با  تخلف  مشاهده  صورت  در  مردم 

بانک ها تماس بگیرند
کارمندان  همکاری  شائبه  خصوص  در  ضیایی فر 
برخی شعب با دالل ها گفت: این موضوع بسیار بعید 
بازرس دارند و  و  بانک ها حراست  است چرا که خود 
این  با  می برد.  سوال  زیر  را  بانک  خود  کاری  چنین 

چنین  پی گیری  قابلیت  و  پیشگیری  برای  ما  حال 
که  کرده ایم  ملزم  را  خزانه  استان  در  موضوعاتی 
سریال تمام اسکناس ها را استخراج کند تا در صورتی 
مشاهده چنین مواردی راه رصد و پیگیری برای این 

موضوع داشته باشیم.
وی افزود: در صورت گزارش مردم می توان پیگیری 
مثل  یا  بوده  ما  استان  به  مربوط  پول ها  این  که  کرد 
استان  از  شد  مشاهده  قبل  سال های  در  که  مواردی 
دیگری به شهر و استان ما آمده است. مردم می توانند 
در صورت بروز هر گونه تخلف با شماره های بازرسی 
هر بانک که روی تابلو اعالنات آن ها درج شده تماس 

بگیرند تا با فرد خاطی بروخورد الزم صورت گیرد.

ناظر پولی بانک مرکزی از توزیع 500میلیارد ریال اسکناس نو خبر داد؛

پول را گران نخرید!
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 مردم می توانند در صورت بروز هر 
گونه تخلف با شماره های بازرسی هر 

بانک که روی تابلو اعالنات آن ها درج 
شده تماس بگیرند تا با فرد خاطی 

بروخورد الزم صورت گیرد

امسال در استان خراسان رضوی 500 
میلیارد ریال انواع اسکناس نو در سه 

روز کاری 26، 27 و 28 اسفند مورد 
توزیع عمومی قرار خواهد گرفت که 

این کار را 32 شعبه و 210 دستگاه 
خودپرداز بر عهده خواهند داشت و 
هر نفر تنها قادر به دریافت 50 برگ 

اسکناس خواهد بود تا افراد بیشتری 
از این اسکناس ها بهره مند شوند

    رضا شجاع
rezA.sh410@gMAil.coM

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح چهارشنبه 
کار  دستور  در  را  کشاورزی  جهاد  وزی��ر  استیضاح 
مخالف  رای   ۱۱۷ موافق،  رای   ۱۰۵ با  که  داشتند 
رای   ۲۲۹ مجموع  از  ممتنع  رای   ۷ و  استیضاح 
ماخوذه با طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد 

کشاورزی مخالفت کردند.
کشاورزی  جهاد  وزارت  در  حجتی  اساس،  این  بر 

برای ادامه کار ماندنی شد.
،نماینده رشت در جریان  آبادی  امین  زاده  جعفر 
استیضاح وزیر کشاورزی به نکته خوبی اشاره کرد، او 
گفت: بهار ۹۷، بهار خشونت است و تنش های شدید 
دارد و اگر ما به جان هم بیفتیم و وزارت کشاورزی را 

بدون وزیر بگذاریم، کار خوبی کرده ایم؟
به جهانگیری گفتم نه ما تشنه قدرت هستیم و نه 
وزرا این گونه هستند. می گویند یک وزیر را بیندازیم 

تا عزت مجلس برگردد، کجای عقل این را می گوید؟
 3 ط��راح  نمایندگان  که  ب��ود  چیزی  همان  ای��ن 
خود  به  دع��وا  ط��رح  از  قبل  ب��ود  بهتر  استیضاح، 
گونه  ماراتن  کار  روز   2 بودن   حاصل  بی  میگفتند. 
مجلس در استیضاح 3 وزیر دولت ،خود گویای این 

حقیقت است .
کار  وزیر  کنندگان  استیضاح  ،پیام  نیز  قبل  روز 
مبنای علمی نداشت و اشتباهی که خود نمایندگان 
از  مبنای سوال  مرتکب شدند،  وزارتخانه ها  در حق 
باید خود را مقصر  ابتدا  وزیر قرار گرفت. نمایندگان 
که در دوره های  مقابل خطاهایی  که چرا در  بدانند  
در  یا  و  گرفته  صورت  قانونگذاری  حوزه  در  گذشته 
اقدام  و  کرده  تعلل  شرکت ها  از  بسیاری  واگ��ذاری 
شایسته و بایسته ای نکردند و یک وزارتخانه عریض 
و طویل با این حجم نیرو و کارکرد را به یک وزارتخانه 

دیگر دادند.
حوزه  به  نسبت  نمایندگان  برخی  دیگر  سوی  از   
به  اما  دارن��د،  وزرا  از  خواسته هایی  خود  انتخابیه 
محض اینکه خواسته هایشان عملی نمی شود به این 
آنها  که عدم تحقق خواسته  نمی کنند  توجه  موضوع 
چه علتی دارد. به عنوان مثال در حوزه انتخابیه ای 
وارد  فشارهایی  بیمارستان  ساخت  مثل  امری  برای 
که  دید  باید  هرچیز  از  قبل  که  حالی  در  می کنند، 
تصویب  کجا  بیمارستان ها  این  ساخت  اعتبارات 

می شود.
طرح ها  این  باید  که  هستند  نمایندگان  خود  این 
اعتبارات الزم را در اختیار بخش  و  را تصویب کنند 
داشته  مطالبه گری  آن  از  پس  و  دهند  قرار  مربوطه 
باشند. حال در ظرفی که تهی است و امکانات مالی 

برمی گیرد،  در  را  ناچیزی  سهم  نیز  وزارتخانه  یک 
همه  مربوطه  وزی��ر  ک��ه  م���ی ررود  انتظار  چگونه 
در  وزرا  که  آنجایی  چطور  کند؟  حل  را  مشکالت 
ارتباط با معضالت کالن اجتماعی صحبت می کنند، 
این  و  نداده  خرج  به  عملی  ابتکار  هیچ  نمایندگان 
معضالت و مشکالت را نمی بینند و ریشه آن را صرفا 

در عملکرد وزیر جست وجو می کنند. 
وزرا ممکن است اشکال و اشتباه داشته باشند، اما 
یا  باز می گردد  به عملکرد وزیر  این خطاها  باید دید 
ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور ایراد 
شرکت های  و  نهادها  می توانند  نمایندگان  دارد؟ 
درست  قانونگذاری  با  و  کنند  یکپارچه  را  م��وازی 
به  بنا  گاه  اما  کنند  هدایت  را  کشور  اقتصادی  مسیر 
چنین  محافظه کاری  یا  و  مالحظه کاری  مصلحت، 
می آورند.  مربوطه  وزیر  به  را  فشار  تمام  و  نمی شود 
ضمن اینکه اگر وزیری مورد استیضاح قرار می گیرد 
باید بنابر برنامه های ارائه شده و موقعیت هایی که در 

اختیارش گذاشته شده استیضاح شود. 
ساختار  اص��الح  ب��رای  که  زمانی  راه  وزی��ر  همین 
فضایی  می کرد  تالش  هوایی  نقل  و  حمل  ناوگان 
به  و  افتاد  راه  مجموعه  این  علیه  بر  عجیب  بسیار 
نوعی دولت را تحت فشار قرار دادند که لوکس گرایی 
می کند، اما به محض اینکه یک هواپیما سقوط کرد 

او را مسبب دانستند.
مدافع  باید  کسی  چه  پرسید  باید  اوصاف  این  با 
چرا  حاضر  ح��ال  در  باشد؟  دول��ت  سیاست های 
یارانه  ها  برای  مناسب  و  عاقالنه  اقدامی  نمایندگان 
دول��ت  کنیم  ف��رض  اگ��ر  حتی  ن��م��ی ده��د،  ان��ج��ام 
به  ت��ن  نمایندگان  چ��را  می کند،  محافظه کاری 
محافظه کاری بدهند؟ در دوره ای از این کشور کاری 
غیراصولی انجام شد و پس از آن ثروت عظیم مردم را 

تقسیم کرده و به اسم یارانه پخش می کنند. 
چرا نمایندگان مجلس از این امر جلوگیری نکرده و 
از محل آن سازوکاری برای اشتغال ایجاد نمی کنند؟ 
برنامه ریزی  زیربنایی  مسائل  برای  نمایندگان  چرا 
دفاع  به  مترو  و  نقل  و  حمل  حوزه  در  و  نمی کنند 
ساختاری  مجموعه های  و  دول��ت  تا  نمی پردازند 
اینکه  از  نظر  ص��رف  جهت  ای��ن  از  کنند.  فعال  را 
این  به  دارد،   وجود  سیاسی  فضایی  قضایا  این  در 
عملکرد نمایندگان انتقاد  وارد است و این شیوه ای 
را  نمایندگان  جایگاه  رفتارها  این   ، نیست  مناسب 
به  امید می رود که فضا  به هر حال  تضعیف می کند. 
و  عمیق تر  ملت   نمایندگان  که  برود  وسویی  سمت 

دوراندیش تر به قضایا بنگرند .
محمود حجتی: امیدوارم نارسایی هایم در پی 

تذکرات نمایندگان رفع شود
جلسه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی  محمود 
علنی و  جلسه استیضاحش با دفاع از عملکرد شش 

ضعف ها  که  کرد  امیدواری  ابراز  خود  گذشته  سال 
صحبت های  و  تذکرات  پی  در  نارسایی هایش  و 
رفع  زمان  مرور  به  استیضاح  جلسه  در  نمایندگان 

شود.
و  ضعف  نبود  منزله  به  امروزم  سخنان  گفت:  وی 
تذکرات  با  امیدوارم  و  نیست  عملکردم  در  نارسایی 

نمایندگان بتوانم به مرور زمان آنها را رفع کنم.
وی افزود: با توجه به آمار موجود و لطف پروردگار 
دولت  های  پشتیبانی  و  ها  پیگیری  علت  به  متعال 
به عمل  اقشار ما  و مجلس تالش زحمت کش ترین 

آمده و اگر نقایصی است به من مربوط می شود.
قوانین  برابر  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
برنامه  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  و  باالدستی 
اساس  بر  گفت:  کردیم،  تنظیم  وزارتخانه  در  هایی 
نهفته  ظرفیت  از  استفاده  به  ما  نگاه  مسئله  این 
داخل کشور در بخش کشاورزی علی رغم وجود همه 

محدودیت ها و خشکسالی ها معطوف شد.
شناسایی  و  راندمان  افزایش  ک��رد:  تصریح  وی 
دولت  در  و  است  توجه  مورد  مغفول  های  ظرفیت 
شد  ما  نصیب  توفیق  این  دوازده��م  و  یازدهم  های 
بنیه  تقویت  و  ای��ران  اقتدار  و  سربلندی  ب��رای  تا 
اقتصادی کشور از طریق افزایش ضریب خوداتکایی 
توان  حد  در  پایدار  تولید  و  راهبردی  محصوالت  در 

خویش تالش کنیم.
کشاورزی  محصوالت  تولید  اینکه  بیان  با  حجتی 
است،  گذاشته  سر  پشت  را  تنی  میلیون   25 رشد 
کاهش  و  آبی  کم  به  مربوط  مسائل  رغم  علی  گفت: 
مصرف آب نسبت به سال های گذشته، اکنون تولید 

ما از 97 به 122 میلیون تن افزایش داشته است.
مقام  دستور  به  کرد:  اظهار  کشاورزی  جهاد  وزیر 
های  بودجه  در  دول��ت  حمایت  و  رهبری  معظم 
سنواتی اقدامات مهمی در بخش زیربنایی، احداث 
شبکه های آبیاری، زهکشی و اجرای سیستم های 
نوین آبیاری انجام گرفته که بدون اغراق این مسئله 

باعث افتخار نظام است.
وی بیان کرد: در هیچ دوره ای در ارتباط با مباحث 
مربوط به آب و خاک به این میزان هزینه نشده و این 
اکنون  و  است  نظام  افتخارات  از  یکی  نیز  مسئله 

ارزی در بخش  حدود 50 میلیارد دالر صرفه جویی 
غذا داشته ایم.

هزار   550 احداث  عمده  طرح  به  اشاره  با  حجتی 
در  آن  هکتار  هزار   300 گفت:  خوزستان  در  هکتار 
باقیمانده، 10 هزار  از 250 هزار  انجام شده  فاز یک 
باقیمانده  آن  هکتار  هزار   2۴0 و  انجام  آن  هکتار 

است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: احداث 30 هزار 
هکتار شبکه آبیاری موثر در اراضی گیالن و مازندران 
بهره  افزایش  به  منجر  مسئله  این  که  داریم  نظر  در 
مکانیزه  تولید  و  درآم��د  محصوالت،  تولید  وری، 

است.
وی با اشاره به طرح های احیای قنوات بیان کرد: 
حدود ۴00 کیلومتر طرح هایی در حوزه قنوات انجام 

داده ایم اما حق قنوات بیش از اینها بوده است.
حجتی ادامه داد: در بحث توسعه ناوگان کشاورزی 
از  بعد   92 ماه  آذر  در  و  داد  رخ  خوبی  بسیار  اتفاق 
توانستیم یک هماهنگی  ما  ماه تالش   3 یا   2 حدود 
تولیدی،  واحدهای  کارخانه ها،  بین  خوب  بسیار 
خط  یک  و  کرده  ایجاد  کشاورزان  و  کشاورزی  بانک 
متقاضی  که  کشاورزی  تا  آوریم  وجود  به  اعتباری 
آن  تسهیالت  ترین  ارزان  با  است،  کشاورزی  ادوات 
زمان که ابتدا با سود 18 درصد بود و در 3 سال اخیر 
نیاز  مورد  تجهیزات  بتواند  رسید  درصد   15 سود  به 

خود را تامین کند.
این  البته  ک��رد:   تاکید  ک��ش��اورزی  جهاد  وزی��ر 
ق��رار  ک��ش��اورزان  اختیار  در  مستقیم  تسهیالت 
تعهد  ک��ش��اورزی  بانک  به  ک��ش��اورزان  نمی گیرد؛ 
کارخانه  طریق  از  خود  اختیارات  با  بانک  می دهند، 
می دهد  قرار  کشاورز  اختیار  در  را  کشاورزی  ادوات 
و این بانک است که پول را به حساب کارخانه واریز 

می کند.
وی بیان کرد:  این خط اعتباری بود که از سال 92 
ایجاد شد و تا امروز 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای 
نتیجه آن  که  گرفته است  آن سرمایه گذاری صورت 
ساخت و تحویل هزاران دستگاه تجهیزات کشاورزی 
صورت  به  بخش هایی  در  اق��دام  ای��ن  اس��ت؛  ب��وده 

معجزه عمل کرد.

پایان استیضاح 3 وزیر؛

حجتی هم ماند، بازنده کیست ؟ 
اخبار کوتاهمجلس بان

نماینده مردم سبزوار مطرح کرد
رفع فیلتر یوتیوب و توییتر مستلزم تصمیم 

شورای عالی فضای مجازی 
فیلتر  رفع  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کمیته  عضو 
یوتیوب و توییتر را مستلزم تصمیم شورای عالی فضای 

مجازی یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دانست.
صحبت های  خصوص  در  سبحانی فر  رمضانعلی 
یوتیوب  فیلتر  اینکه رفع  ارتباطات مبنی  اخیر وزیر 
رفع  گفت:  است،  قوه   ۳ تصمیم  مستلزم  توییتر  و 
است؛  ممکن  کانال  دو  از  توییتر  و  یوتیوب  فیلتر 
شورای عالی فضای مجازی یکی از این راه هاست که 
با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده و می تواند 
تصمیم های الزم را در این زمینه اتخاذ کند. نماینده 
مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس 
مصادیق  تعیین  کمیته  اف��زود:  اسالمی  ش��ورای 
است  فیلتر  رفع  کانال های  از  دیگر  یکی  مجرمانه 
بیشتر  این کمیته  نکته توجه کرد که  این  به  باید  اما 
زمانی که فیلتر شبکه اجتماعی مورد نظر باشد ورود 
در  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کمیته  عضو  می کند. 
برای  یوتیوب  فیلتر  رفع  افراد  برخی  اینکه  به  پاسخ 
داشت:  اظهار  می دانند،  الزم  را  نخبگان  و  اساتید 
و  است  نشده  مطرح  کارگروه  در  مورد  این  در  بحثی 

من نیز از این شبکه اجتماعی استفاده نمی کنم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ؛
نگهداری زندانیان در سیاه چال های 

مخوف
کرد:  تاکید  مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
آقای ظریف ضمن پاسخ به سواالت مطرح در صحن 
ترکمنستان  در  ایرانی  زندانیان  تکلیف  سریعتر  باید 

را تعیین کند.
خود  سواالت  خصوص  در  قدوسی  کریمی  جواد 
از وزیر امور خارجه، گفت: چهار سوال از وزیر امور 
خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
اقناع  جهت  به  اما  شد  پرسیده  خارجه  امور  وزیر  از 

نشدن آنها به صحن علنی ارایه شد.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
زن��دان  در  ای��ران��ی   260 ک��رد:  تصریح  اس��الم��ی، 
ترکمنستان محبوس هستند، متاسفانه آقای ظریف 
خارجه  وزارت  که  کردند  تاکید  ناباوری  عین  در 
دهد.  انجام  نمی تواند  کاری  هیچ  افراد  این  برای 
با  مرتبط  جرایم  دلیل  به  عمدتا  که  زندانیان  این 
موادمخدر محبوس شدند، نیازمند دیپلماسی قوی 
هستند. کریمی قدوسی ادامه داد: وزیر امور خارجه 
که توانسته مشکالت جهانی را با آمریکا و اروپا حل 
ارتباط  با کشور ترکمنستان هم می تواند  کند، قطعا 
برقرار و تکلیف زندانیان را تعیین کند. این زندانیان 
ایرانی که بخش اعظمی از آنها خراسانی هستند، در 
سیاه چال های مخوف نگهداری می شوند لذا هر چه 

سریعتر باید به کشور بازگردانده شوند.

معاون استاندار خراسان رضوی:
شهدا الهام بخش انسان و جامعه متکامل 

هستند
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با 
امام  و  بینالود  فرماندار  رضوی،  خراسان  استانداری 
امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  شهرستان،  این  جمعه 
ساختمان  مسئوالن،  از  برخی  و  استان  ایثارگران 
اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر طرقبه افتتاح 

شد.
ضمن  م��راس��م  ای���ن  در  حسینی  ج���واد  س��ی��د 
بنیاد شهید  تأسیس  اسفند سالگرد  گرامیداشت 22 
هزار   270 داشت:  اظهار  شهداء،  بزرگداشت  روز  و 
شهید انقالب اسالمی، بیش از 17 هزار شهید استان 
شهید   59 و  آزاده   3372 جانباز،   ۴8370 خراسان، 
انسان های واال و مقدس هستند که  مرزبانی استان 
برای ارزش های دینی و وطنی خود بزرگترین صحنه، 
را  تاریخ خاورمیانه  و ماندگارترین قطعه  ایران  تاریخ 

رقم زدند
این صحنه های ماندگار  افزود: قهرمان اصلی  وی 
شهیدان  شک  بی  مقدس  دف��اع  و  مبارزه  و  جهاد 
اصلی  الگوی  و  تابلو  شهیدان  این  اکنون  و  هستند 
منش و روش ملت ایرانند که انشاء ا.. با تأسی به آنها 
بتوانیم در جهت ساخت انسانهای متعالی و در جامعه 

متعادل  و متکامل بیش از پیش گام برداریم.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  بنیاد شهید  اینکه  از  کرد:  تصریح  خراسان رضوی 
امور ایثارگران استان، بنیاد شهید طرقبه و شاندیز را 
در ساختمان موجود و در موقعیت مناسبی برای ارائه 
به  ایثارگران و جانبازان و خانواده شهدا   به  خدمات 

افتتاح رساند از همه آنها سپاسگزاریم.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 
حقوقی استانداری خراسان رضوی خبر داد؛

مدیران پشت خط
امور  و  بازرسی  عملکرد،  مدیریت  دفتر  کل  مدیر 
پاسخگویی  از  رضوی  خراسان  استانداری  حقوقی 
خبر  شهروندان  مشکالت  به  استان  مدیران  برخط 

داد.
ناصر فخر موحدی با اعالم این خبر افزود: با برنامه 
مدیران  است  شده  مقرر  گرفته،  صورت  های  ریزی 
صورت  به  سامد،  سامانه  محل  در  حضور  با  استانی 

برخط پاسخگوی مشکالت شهروندان باشند. 
وی گفت: بر این اساس، روز پنجشنبه 96.12.2۴ 
از ساعت 10 تا 12، مدیر کل راه و شهرسازی استان به 
همراه معاونان این اداره کل، در مجموعه سامد حضور 

می یابند. 
امور  و  بازرسی  عملکرد،  مدیریت  دفتر  کل  مدیر 
هم  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استانداری  حقوقی 
استانی های عزیز می توانند از طریق تماس با شماره 
تلفن 111 موارد و مشکالت مد نظر خود در این حوزه 

را به صورت مستقیم، در میان بگذارند.   

مدیرعامل هتل پردیسان مشهد:
هــدف ما ایجــاد خاطراتــی جــاودان در ذهــن میهمانان اســت.

بــدون شــک شــهر مشــهد بــا 215 هتــل رســمی و ده هــا هتــل در حــال 
ســاخت پایتخــت صنعــت هتلــداری کشــور محســوب می شــود. مشــهد 
بــا توجــه بــه پذیــرش چندیــن میلیــون زائــر و مســافر در ســال نیــاز  
ــواع قیمت هــا بتواننــد  ــواع خدمــات را در ان ــه هتل هایــی دارد کــه ان ب
بــرای اقشــار مختلــف فراهــم کننــد.  همیــن امــر موجــب ایجــاد یــک 
رقابــت شــدید بیــن هتل هــای صاحــب نــام شــهر بــرای ارائــه خدمــات 
ــا  ــت. ام ــده اس ــهر ش ــوان اول ش ــب عن ــرای کس ــه ای ب ــر و حرف بهت
ــی  ــده یعن ــه خدمات گیرن ــی ارزشــمند می شــود ک ــات زمان ــن خدم ای
ــل  ــت کام ــا رضای ــد ب ــت می کنن ــا اقام ــن هتل ه ــه در ای مســافرانی ک
ــدون شــک  ــرک کننــد. ب ــن هتل هــا، شــهر را ت و خاطــره خــوش از ای
ــوق مصــرف  ــت از حق ــه حمای ــد گواهینام ــن موضــوع می توان ــواه ای گ
کننــده باشــد کــه تنهــا ســه هتــل در مشــهد موفــق بــه کســب ایــن 
عنــوان شــدند. بــه همیــن بهانــه بــه ســراغ مدیرعامــل هتــل پردیســان 
مشــهد، یکــی از ســه هتلــی کــه موفــق بــه کســب ایــن عنــوان شــد 
ــه گفت وگــو نشســتیم کــه آن را  ــن خصــوص ب ــا وی در ای رفتیــم و ب
در متــن زیــر می خوانیــد. مدیرعامــل هتــل پردیســان مشــهد  گفــت: 
حفــظ ارتبــاط موثــر بــا مهمــان، تــاش بــرای بــرآوردن خواســته های 
بــه حــق و منطقــی آنهــا، تاکیــد بــر گفتــار و رفتــار صحیــح همــکاران 
و حفــظ شــئونات مهمــان و ایجــاد تفکــر مثبــت و نوع دوســتی 
درکارکنــان هتــل، مهمتریــن ویژگــی ایــن مجموعــه و رمــز موفقیــت 
ــان  ــن میهمان ــاودان در ذه ــی ج ــاد خاطرات ــا ایج ــدف م ــت. ه آن اس
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــق دس ــل، عش ــکاران هت ــد و تمامی هم ــز می باش عزی
ــن فعالیت هــای  ــد. قاســم هنرمنــد در خصــوص مهم تری هــدف را دارن
هتــل در واحدهــای CRM  و مســئولیت اجتماعــی و حمایــت از 
 CRM حقــوق مصــرف کننــده، افــزود: نخســتین اقدامی کــه در واحــد
ــود،  ــام می ش ــان انج ــل پردیس ــتری هت ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــا مدیری ی
ثبــت اطاعــات اســت، مرحلــه بعــدی تمــاس تلفنــی می باشــد بدیــن 
ــرای کنتــرل  ــاه میهمــان ب ــام خدمــات رف ــه ن صــورت کــه واحــدی ب
نظــارت رضایــت کیفــی و کمی میهمانــان از اتــاق و امکانــات در اختیــار 
قــرار داده شــده، بــا میهمانــان تمــاس می گیرنــد. تــا بازگشــت مهمــان 
ــه  ــه داد: ارائ ــد ادام ــظ می کنیم.هنرمن ــا او حف ــاط را ب ــل ارتب ــه هت ب
فــرم نظرســنجی در اتاق هــا یکــی دیگــر از اقدامــات هتــل در راســتای 
CRM اســت، در مرحلــه بعــدی فرم هــای نظرســنجی تحلیــل و 
آنالیــز شــده و گزارشــات اســتخراج شــده از آن بــه واحدهــای مختلــف 
ــاوت  ــای متف ــط واحده ــری توس ــا پیگی ــود ت ــانی می ش ــاع رس اط
ــه مزیت هــا  جهــت برطــرف کــردن نقــاط ضعــف و قــوت بخشــیدن ب
انجــام شــود. وی افــزود: حفــظ ارتبــاط بــا مهمــان تــا بازگشــت مجــدد 
ــخ  ــک تاری ــانی همچــون تبری ــق اطــاع رس ــل از طری ــه هت ایشــان ب

ــتای  ــه در راس ــد ک ــری می باش ــدام دیگ ــاد و ... اق ــد، ازدواج، اعی تول
CRM انجــام می شــود. ایجــاد باشــگاه مشــتریان بــرای اهــدای 
ــاس  ــاد احس ــان و ایج ــاداری مهم ــاس وف ــر اس ــاوت ب ــازات متف امتی
رضایــت و تفــاوت در اســتقبال از مهمــان بــرای اقامــت مجــدد در هتــل 

نیــز یکــی دیگــر از ایــن اقدامــات بــه شــمار مــی رود.
اقدامات واحد تحقیق و توسعه

هنرمنــد در خصــوص اقدامــات واحــد تحقیــق و توســعه اظهــار کــرد: در 
ایــن واحــد هتــل پردیســان، اقداماتــی همچــون برگــزاری همایش هایــی 
بــا محوریــت مدیریــت هتلــداری، چــاپ مقــاالت بــر گرفتــه از اقدامــات 
هتــل در ژورنال هــای خارجــی و داخلــی و تجزیــه و تحلیــل آن، چــاپ 
ماهنامــه و کتــاب در راســتای ارتبــاط بیــن صنعــت هتلداری و دانشــگاه 
ــردی و گردشــگری پردیســان  و همچنیــن احــداث دانشــگاه علمی کارب
ــت از  ــش حمای ــن چال ــا، مهم تری ــودن هزینه ه ــود.باال ب ــام می ش انج

حقــوق مصــرف کننــده اســت.
ــش  ــن چال ــوص مهم تری ــهد در خص ــان مش ــل پردیس ــل هت مدیرعام
ــاال  ــراز کــرد: ب حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده در اقتصــاد ایــران اب
ــت  ــش اســت؛ دول ــن چال ــات، باالتری ــام شــده خدم ــه تم ــودن هزین ب
ــن  ــت پایی ــی جه ــه راهکارهای ــی و ارائ ــای پوشش ــا حمایت ه ــد ب بای
ــکان  ــی و ام ــای اقامت ــرای واحده ــی ب ــات مصرف ــه خدم آوردن هزین
ــد در  ــم آورد. هنرمن ــان را فراه ــتفاده مهمان ــرای اس ــرخ ب ــش ن کاه
ــت از  ــگاه حمای ــاء جای ــت ارتق ــان در جه ــل پردیس ــداف هت ــورد اه م
ــن بحــث  ــت: در ای ــده گف ــرای ســال آین ــدگان ب ــوق مصــرف کنن حق
ــش  ــاح و افزای ــرای اص ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــون برگ ــواردی چ م
ــاد  ــتای ایج ــی در راس ــی و اجتماع ــی محیط ــیب شناس ــات، آس خدم
احســاس رضایــت بیشــتر در مهمانــان، بررســی هزینه هــا و نــوع 
ــاد  ــان، ایج ــع مهمان ــه نف ــده ب ــام ش ــت تم ــش قیم ــرای کاه ــا ب آن ه
راهکار هایــی بــا توجــه بــه قابلیــت زمان بندی هــای فعلــی در کار 
هتلــداری بــرای ارائــه بیشــتر خدمــات بــا هزینه هــای کمتــر بــه نفــع 
ــه کاری  ــت و نظــارت را در برنام ــرل کیفی ــعه واحــد کنت ــا و توس آن ه
خــود داریــم. ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان هیــچ نقشــی 
ــوق  ــت از حق ــازمان حمای ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد ب ــدارد. هنرمن ن
ــازمان  ــن س ــز در ای ــه چی ــدارد و هم ــچ نقشــی ن ــدگان هی مصرف کنن
ــون  ــی چ ــزاری همایش های ــه برگ ــرد: البت ــار ک ــت، اظه ــه اس فرمالیت
ــد  ــدگان می توان ــرف کنن ــوق مص ــت از حق ــی حمای ــش روز مل همای
ــه  ــزوم توجــه بیشــتر ب ــه شــدن ل ــج و نهادین ــری برای تروی نقــش موث
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان داشــته باشــد. وی افــزود: در ایــن 
ــی  ــل ابتدای ــان مراح ــانی از هم ــاع رس ــود اط ــنهاد می ش ــتا پیش راس
ــش  ــت آن، نق ــازمان ها، اهمی ــه س ــه ب ــن گواهینام ــی ای ــی معرف یعن
ایــن گواهینامــه بــرای ارتقــاء خدمــات، مراحــل دریافــت و ... در ســطح 
ــا قــدرت بیشــتری انجــام  رســانه ملــی و در رســانه های مکتــوب و ... ب
شــود. وضعیــت صنعــت هتلــداری و گردشــگری ایــران رو به زوال اســت 
ــار از  ــوص انتظ ــان در خص ــهد در پای ــان مش ــل پردیس ــل هت مدیرعام
مســئولین دولتــی و دغدغــه صنعــت هتلــداری گفــت: دولــت می توانــد 
ــور  ــا حض ــدت ب ــد م ــدت و بلن ــاه م ــای کوت ــه ریزی ه ــق برنام از طری
کارشناســان و خبــرگان و همچنیــن ایجــاد سیســتم نظــارت، کنتــرل 
ــر اســاس برنامه هــای  ــان محقــق شــدن خواســته ها ب ــا زم و اصــاح ت
ــت  ــون حمای ــدن کان ــه ش ــعه و نهادین ــتای توس ــدی، در راس زمان بن
نقــش داشــته باشــد. در خصــوص شــرایط هتلــداری فقــط همیــن بــس 
کــه وضعیــت صنعــت هتلــداری و گردشــگری ایــران رو بــه زوال اســت.
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برج  در  گلشن  سینمایی  پردیس  افتتاحیه  مراسم 
آرمیتاژ واقع در بلوار هفت تیر مشهد، شب گذشته با 
حضور ستاره های سینما و مسئولین و عالقه مندان به 

سینما برگزار شد.
در این مراسم که با اجرای فرزاد حسنی و با تجلیل 
و بزرگداشت داریوش ارجمند و اکبر عبدی همراه بود، 
سید جواد حسینی معاون امنیتی، سیاسی، اجتماعی 
حسینی  کمال  سید  دکتر  رضوی،  خراسان  استاندار 
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
اداره  مدیرکل  سرابی  سعید  سید  رضوی،  خراسان 
مهندس  رضوی  خراسان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ 
حجت  کوهسر،  فرهنگی  مجتمع  مدیرعامل  ایزدی 
عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  سبزیان  االس��الم 
استان، دکتر احمد نوروزی و علیرضا بدیعی از شورای 

شهر مشهد نیز حضور داشتند.
شهری که دوست می دارم

داریوش ارجمند در این مراسم با بغضی در گلو و اشکی 
در چشم، گفت: باری دیگر شهری که دوست می دارم و 
امام رضا که دوست می دارم و مردمی که دوست می دارم. 
مواجه  مردم  با  و  می آیم  مشهد  دفعه  هر  چرا  نمی دانم 
می شوم بغض می کنم چون تمام جوانی ام را در این شهر 
گذرانده ام. دوستانی که در این سالن حاضر هستند همه 
دوستان جوانی من هستند و خوشحالم که همه آنها هنوز 

هم در بازیگری چه تئاتر و سینما فعال اند.
مردم  این  به  نسبت  اینکه  با  کرد:  تأکید  ارجمند 
کم لطفی  شهر  این  هنر  و  تئاتر  به  می شود؛  کم لطفی 
این  دنیا  می درخشند.  همچنان  مردم  این  می شود، 
را  زمانه  که  است  مته ای  مثل  هنر  نمی ماند.  طوری 
سوراخ کرده است. هنر چنین پدیده ای است و پیش 
می رود. من تقریبا شاید 50 سال پیش آمدم به مشهد 
و آن زمان تازه دبیرستانی بودم. اینجا درس خواندم، 
شهر  این  در  جوانی ام  و  ک��ردم  ازدواج  ش��دم،  ب��زرگ 
شاگرد  کردم.  را  اساتید  از  خیلی  شاگردی  گذشت. 
غالمحسین یوسفی و دکتر علی شریعتی بودم و افتخار 
می کنم که شاگرد شریعتی بودم و آنچه به دست آوردم 

از راهنمایی او بود.
اینکه امشب  بیان  با  بازیگر پیش کسوت سینما  این 
و  همایونی  منصور  مرحوم  جمله  از  بزرگانی  جای 
خیلی های دیگر خالی است، تصریح کرد: از مقاماتی 
که در این مراسم حضور دارند تشکر می کنم و به آنها 
از این  درود می فرستم و امیدوارم که حمایت خود را 
کار  با من  که  آنهایی  نکنند.  دریغ  جوان های هنرمند 
خیابان  در  ما  نداشتیم؛  امکانات  ما  می دانند  کردند 
گفت  می  و  می گرفت  را  ما  پلیس  و  می ساختیم  دکور 

نردبان می سازید تا از دیوار مردم باال بروید؟  
قدر جوانان را بدانیم

مسئوالن  همه  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  ارجمند 
این  م��ال  مملکت  ای��ن  که  باشد  یادشان  شهر  ای��ن 
دیگران  که  طور  همان  می رویم  ما  اس��ت.  جوان ها 
و  اسالم  و  انقالب  و  می ماند  جا  به  که  نسلی  و  رفتند 
ادامه می دهد، همین جوانان هستند  را  افتخارات ما 
و باید قدرشان را بدانیم. همین جوان ها هستند که به 
کردند  حفظ  را  ما  خاک  و  می شوند  کشته  حرم  خاطر 
ندادیم.  دشمن  به  را  خاک  این  از  سانتی متر  یک  که 
هنر هم در خون همین جوان ها است. هر انسانی یک 
سیاره است و در این سیاره همه چیز وجود دارد. باید 
نسل  که  روزی  و  کنیم  تشویق  را  آنها  و  کنیم  گوشش 
بعدی ما می آیند همین حرف ها را برای دیگران تکرار 

کنند که هنر برتر از هوگر آمد پدید. 
وی با اشاره به اینکه حتی کار اقتصادی هم نمی تواند 
تابلوی »سه  ببینید  مانند هنر موفق باشد تأکید کرد: 
گل آفتاب گردان« پشتوانه بودجه مملکتی کشور هلند 
است. یک فیلم به میلیاردها دالر درآمد می رسد و این 
مبالغ را با هیچ سرمایه ای نمی شود به دست آورد جز با 
هنر. من امیدوارم کشور ما دارای صنعت سینما شود و 
انی هنر به چرخه اقتصادی وارد شود. اما باید صنعتی 
شدن ما را از فرهنگی بودنمان غافل نکند. فکر نکنیم 
که فقط درآمد است که اهمیت دارد و بعد به ادبیات، 
شرف، جنگ و مبارزات و انقالب صدمه بزنیم. با توجه 

تئاتر، موسیقی  این خصوصصیات می توانیم   به همه 
اقتصادی داشته باشیم و این فعالیت ها همه اقتصادی 
هم هست و می تواند منشاء درآمد هم باشد. به گفته 
باید برای صاحبش  از نویسنده های قدیمی هنر  یکی 
آورده داشته باشد. در نهایت دوست دارم این هشدار 
م��ادی،  مسائل  وق��ت  هیچ  که  بدهم  جوانان  به  را 
در  را  ما  اعتقاد  و  فرهنگ  و  نکند  ذبح  را  آنها  فرهنگ 
پیشگاه اقتصاد نابود نسازد. ما باید از این فرهنگ کار 
اقتصادی بسازیم. در پایان آرزو می کنم بار دیگری که 

می آیم جوانان را شاداب تر ببینم.
اکبر عبدی که شناخته نشد!

ارجمند در نکوداشت اکبر عبدی گفت: اکبر عبدی 
جای  در  اگ��ر  و  اس��ت  جهانی  بازیگر  یک  من  ب��رای 
دیگری از جهان به دنیا می آمد شاید یکی از بزرگترین 
بازیگران جهان بود، اما او در اردبیل به دنیا آمده و در 
ایران بزرگ شده است. من با آقای عبدی هم فیلم کار 
کرده ام و هم سریال؛ شما او را پشت دوربین دیده اید 
اما من او را در کنار دوربین دیده ام. در آن لحظات او 
او  برای  فیلم  در  بازی  چون  است،  عجیب  پدیده ای 
محدودیت ایجاد می کند اما او یک ماهی آزاد است و 
اقیانوس الزم دارد و محدودیت نمی شناسد.من  یک 
او را خیلی دوست دارم و تأسفم این است که منهای 
ناصر تقوایی که استعداد او را شناخت کمتر کسی او را 
به درستی شناخته است. من در هر کاری که کنار اکبر 

بودم لذت بردم از اینکه با او هستم. 
اکبر عبدی در ادامه گفت: از همه مسئولین استان 
رضا  امام  خاک  در  می شود  مگر  می کنم.  ادب  عرض 
برای  جدید  سال  امیدوارم  نباشیم.  خوش  و  باشیم 
شما  از  باشید.  وخوش  باشد  خوبی  سال  شما  همه 
را تحمل  و هم خودم  را دیدید  فیلمم  که هم  ممنونم 
که  است  بازیگر  کسی  می گویند  بازیگری  در  کردید. 
بتواند زنده بیاید روی سن و بازی کند و این استعداد 
روی  همسرش  اتفاق  به  که  هست  عقیلی  ساالر  رد 

صحنه می آید و فی البداهه اجرا می کند. 
ضرورت فرهنگ برای جامعه

و  فرهنگ  مدیرکل  سرابی  سعید  سید  ادام��ه  در 
که  خوشحالم  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
در  سینمایی  پردیس  دو   96 سال  پایانی  ماه های  در 
افتتاح  با  و  افتتاح شد  پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
این چهار سالن 15 سالن سینمایی به زیرساخت های 
فرهنگی مشهد اضافه می شود. 11 سالن در اطلس و 
اتفاق خوبی  افتتاح شد که  ۴ سالن در مجتمع گلشن 
توسعه  شاخص های  از  یکی  سینما  سالن های  بود. 
زیرنباهای فرهنگی است و از شاخص های مهم توسعه 
سالن  که  جایی  می شود.  محسوب  شهر  هر  مدنی 
سینما و تئاتر است، آسیب های اجتماعی کم تر است. 
اگر قرار است که حاکمیت طراحی ای برای مواجهه با 
فرهنگ  نیازمند  باشد،  داشته  اجتماعی  آسیب های 
فرهنگی،  جریان  دامن  به  توسل  جز  راهی  و  است 
به  مجموعه  این  از  بخش هایی  که  حالی  در  ن��دارد. 
این  که  شد  این  بر  تالش  است،  نرسیده  بهره برداری 
پردیس در آستانه سال جدید به بهره برداری برسد و 

نوعی عیدی برای مردم مشهد در آستانه سال جدید 
باشد. از همت مالکان و هیئت مدیره که این تدبیر را 
مردم  حضور  با  که  امیدوارم  و  می کنم  تشکر  داشتند، 

مشهد این اتفاق تجربه ای موفق در مشهد باشد.
مشهد  فرهنگی  زیرساخت های  کرد:  تأکید  سرابی 
نسبت به وسعت این شهر و جمعیت آن کافی نیست و 
از این جهت توسعه ای که از این دست می افتد را باید 
با این جریان مخالفت  به فال نیک گرفت. اگر کسانی 
اگر  ندارند.  مردم  مطالبات  از  دقیقی  درک  می کنند 
در  کند  درک  را  م��ردم  انتظارات  و  مطالبات  کسی 
این  امروز مطالبه مردم  توسعه سینما همت می کند. 
سینما  خودشان  دسترسی  در  راحت  خیلی  که  است 
دیگر،  سوی  از  باشند.  داشته  را  تئاتر  سالن های  و 
سال های  در  سینما  در  حضور  رکورددار  مشهد  مردم 
بیشترین حضور  تهران  از  بعد  بودند. مشهد  و 96   95
بیشترین سالن های  را داشته است. مشهد  تمشاچی 
تئاتر را داشته است و به من خبر دادند که در یک شب 
15 نمایش در مشهد اجرا می شد. این نشان می دهد 
هنری  جریان های  در  که  دارند  میل  مشهدی ها  که 
در  هم  باز  شوند  منع  که  هم  چقدر  هر  و  کنند  شرکت 
نهایت  در  می کنند.  پیدا  حضور  فرهنگی  برنامه های 
این  تأسیس  به  است  بوده  همه  تالش  محصول  آنچه 

پردیس سینمایی منجر شده است.
حضور 25 میلیونی مردم مشهد در سینما

سید جواد حسینی معاون استاندار هم تصریح کرد: 
خوشالم که سیاسیتی را که دولت برای مشارکت بخش 
خصوصی تدارک دیده آرام آرام در بخش های فرهنگی 
هم دارد به نتیجه می رسد. خیلی خوشحالیم که امروز 
راه ان��دازی  مشهد  مجموعه  مرتفع ترین  در  پردیسی 
اف��رادی  مکان  ای��ن  در  ک��ه  خوشحالیم  م��ی ش��ود. 

دارن��دو  حضور  هستند  بلد  خوبی  به  را  کارشان  که 
خوشحال تر هستیم که عالوه بر دولت بخش خصوصی 
امروز  که  خوشحالیم  است.  گذاشته  میدان  در  پا  هم 
بعد از یک دوره به حاشیه راندن شدن سینما که دالیل 
مختلفی داشت، دوباره شاهد رونق آن هستیم. وقتی 
به دنیای  ما  پیدا کرد،  بیشتری  فضای مجازی قدرت 
تعامالت  که  شد  باعث  این  و  رفتیم  خودمان  تنهایی 
ما  برای  هنر  اب��زار  ویژه  به  ببیند.  آسیب  اجتماعی 
بگذاریم. نمایش  به  جمعیت  در  را  هنر  که  بود  مهم 
یکی از هنرهای که هنر را در عرصه عمومی به نمایش 
امروز  که  خوشحالیم  است.  سینما  همین  می گذارد 
مردم از فردیت دور شدند و به جمعیت پیوستندو و با 
سینما و تئاتر آشتی کرده اند. فکر می کنم 25 میلیون 
نفر در سال گذشته به سینما آمده اند و فیلم دیده اند و 
نشسته اند. تالش  تماشا  به  قالب هنر هفتم  در  را  آن 

این است که ساختار و ظرفیت ها را افزایش دهیم. 
حسینی تأکید کرد: امروز در مشهد ۴۴ سالن سینما 
داریم و 15 سالن امسال به آن اضافه شده است. در حال 
حاضر هم ده سالن سینمایی دیگر در حال ساخت است 
تا ما بتوانیم از ظرفیت سینماو ابزار هنر برای مرتفع کردن 
دستکم یکی از معضالت اجتماعی که آن کاهش سرمایه 

اجتماعی است، قدم برداریم و از آن بهره مند شویم.
مشقت های کار فرهنگی

پردیس  پ��روژه  بهره بردار  ن��ادری  محمد  پایان  در 
سینمایی گلشن، تصریح کرد: وقتی برای بررسی احداث 
که  دیدیم  ظرفیتی  آمدیم  مشهد  به  سینمایی  پردیس 
بسازیم.  سینمایی  سالن  شهر  این  در  شدیم  مشتاق 
هر چند که نامالیماتی هم بود اما با قدرت کار را ادامه 
دادیم و با سرمایه شخصی و به تنهایی کار را پیش بردیم 
پردیس  این  ساخت  به  پوررضایی  آقایان  مساعدت  وبا 
همت کردیم. حدود 8 ماه طول کشید. ما امروز نیاز به 
سالن های بیشتری هم داریم و در مشهد در حال مذاکره 
هستیم که تعداد بیشتری سالن سینمایی اضافه کنیم. 
اینجا ما چهار سالن داریم که حدود 350 صندلی ظرفیت 
دارد و یک سالن انتظار و یک سالن رستوران داریم که 
به زودی افتتاح می شود. امیدوارم که خیرمقدمی باشد 

برای مردم مشهد و ما را یاری کنند.

با  ی��ادگ��اری  عکس  و  عقیلی  س��االر  زن��ده  اج��رای 
داری��وش  عبدی،  اکبر  جمله  از  سینما  ستاره های 
ارجمند، ساالر عقیلی، سیما تیرانداز، مارال فرجاد، 
نمایش  عوامل  از  تجلیل  و  اوتادی  لیال  کیانی،  لیندا 
»پیانیستولوژی« به عنوان پرافتخارترین نمایش  سال 

96 نیز از دیگر بخش های این مراسم بود.

کتاب

چرا فضانوردی که در فضا شناور است هیچ حسی 
تأثیر  همه چیز  بر  گرانش  چرا  ندارد؟  پایین  یا  باال  از 
مصرف  از  اتومبیل  سرعت  کاهش  چرا  می گذارد؟ 
سیستم های  همواره  آشوب  چرا  می کاهد؟  بنزین 
پیچیده پیش بینی های درازمدت را ناکام می گذارد؟ 
می کند؟  عمل  چگونه  ضدقفل  ترمز  سامانه ی 
سیستم  در  فنر  نقش  دارند؟  نقشی  چه  چرخ دنده ها 
صوتی  دی���وار  چگونه  چیست؟  خ���ودرو  تعلیق 
می شود؟  شکسته  جنگنده  هواپیماهای  توسط 
و  »نیرو  کتاب  در  چیست؟  فراصوتی  تصویربرداری 

حرکت« به اینگونه پرسش ها پاسخ داده می شود. 
و  حرکت ها  و  نیروها  به  حرکت  و  نیرو  کتاب  در 
ساده  مفاهیم  طریق  از  فیزیک،  علم  تأثیر  چگونگی 
کارکرد  چگونگی  بر  و  آدمی  زندگی  شیوه  بر  کلی،  و 
دنیای پیرامون او، نگاهی می اندازیم. مستقل از این 
که حرکت و جنبش به چه شکلی انجام می شود، نیرو 
بر حرکت حاکم است. مشاهده  برخی از این نیروها، 
چوب  ضربه  با  را  بیسبال  توپ  که  برخوردی  مانند 
نیروهای  است؛  آسان  درمی آورد،  پرواز  به  بیسبال 
پرتاب  را  موشکی  که  نیرویی  مانند  هم،  دیگری 
تمام  اما  که دیدنشان دشوار است.  می کند، هستند 
اشیای متحرک از قوانین خاصی پیروی می کنند، چه 
این شیء یک چرخ یا یک توپ بیسبال، یا سونامی 
راه  باشد، چه آدمی که دارد در خیابان  اقیانوس  در 
نیرو در مکانهای بسیار  نوع  کله همین  و  میرود. سر 
بسیار دوردست هم پیدا می شود - نیرویی که شاتل 
فضایی را در مدارش نگه میدارد مشابه همان نیرویی 

است که به یک تکه گرانیت وزن میدهد.
انرژی اند.  دارای  یا در حال حرکت  اشیای متحرک 
یک کش نواری کشیده یا آب داخل مخزن در ارتفاع هم 
انرژی دارند، هرچند که این انرژی فرق دارد - می شود 
است.  پتانسیل  ان��رژی  همان  که  کرد،  ذخیره  را  آن 
ذخیره کردن انرژی و تبدیل کردن آن به حرکت یکی از 
راه های متداول جابه  جا شدن است، و جابجا شن بدون 
بدون  و  جهان  در  موجود  انرژی  تمامی  کردن  مصرف 
آلوده کردن محیط زیست فرایند دیگری است که در آن 

علم فیزیک نقش اساسی بازی میکند.
هر فصل از کتاب نیرو و حرکت فقط بر یک جنبه ی 
نیرو و حرکت متمرکز است. با این وجود این جنبه هم 
پدیده ها  از  پهناوری  گستره  و  می شود،  شاخه  شاخه 
فیزیک  علم  بدون  که  راه هایی  به  و  میگیرد  دربر  را 

تصورناپذیر است، بین آنها رابطه برقرار می کند.
کایل  از  است  کتابی  علم[  ]قلمرو  حرکت  و  نیرو 
و  صفحه   182 در  که  معلمی  بهرام  ترجمه   با  کرکلند 
توسط انتشارات مازیار در سال 1396 به چاپ رسیده 

است.

داریوش ارجمند: امیدوارم همه 
مسئوالن این شهر یادشان باشد 

که این مملکت مال این جوان ها 
است. ما می رویم همان طور 

که دیگران رفتند و نسلی که به 
جا می ماند و انقالب و اسالم و 
افتخارات ما را ادامه می دهد، 

همین جوانان هستند و باید 
قدرشان را بدانیم. همین جوان ها 

هستند که به خاطر حرم کشته 
می شوند و خاک ما را حفظ کردند 

که یک سانتی متر از این خاک را به 
دشمن ندادیم

    جواد لگزیان

خبر

ثبت سوزن  دوزی سنتی الئین در فهرست 
میراث فرهنگی 

سرپرست معاونت میراث فرهنگی از ثبت سوزن  
ناملموس  میراث  فهرست  در  الئین  سنتی  دوزی 

فرهنگی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی  و گردشگری خراسان رضوی، مرجان 
سوزن  مهارت  اظهارداشت:  ب��اره  این  در  اکبری 
مردم  میان  در  کنون  تا  گذشته  از  سنتی،   دوزی 
این روستای الیین و روستاهای اطراف که اشتراک 
نقش ها  این  است.  داشته  رواج  دارن��د،  فرهنگی 
کردی،  زنانه  پیراهن  جلوی  و  یقه  کاله،  روی  بر 
نوارهای زینتی لباس کردی زنانه، بازوبند، سربند، 

جوراب و کیف زده می  شود.
او افزود: در سوزن دوزی سنتی در گذشته بیشتر 
نخ  بیشتر  اماامروزه  می  شد  استفاده  ابریشم  نخ  از 
سوزن  روش  همچنین  است.  مورداستفاده  کاموا 
استفاده  زنجیره  تکنیک  از  عمدتا  که  سنتی  دوزی 
می  شود، امرزوه شماره  دوزی نیز بدان اضافه شده و 

روبه گسترش است.
اکبری تصریح کرد: سوزن دوزی به همراه مداخل 
بافی از جمله هنرهای دستی بوده است که زنان و 
زنانه  کردی  پوشاک  تکمیل  برای  الیین  دختران 
کنون  تا  گذشته  از  می  کرده  اند.  اج��را  و  آموخته 
قرار  استفاده  م��ورد  دوزی  س��وزن  سنتی  مهارت 

 گرفته است.
اوافزود: برای تهیه قطعات سوزن دوزی همچون 
قطعه  روی  ابتدا  عرقچین،  و  مچ  پیچ  بازوبند، 
سوزن  ذهنی  بصورت  نقش  مناسب،  پ��ارچ��ه ای 
دوزی شده و سپس قطعه آستردوزی و مطابق مدل 
لباس  یقه  روی  سوزندوزی  می شود.  آماده  سنتی 
کار محسوب  پایانی  نیز جزو مراحل  لبه  های کت  و 

می  شود. 
در مورد جوراب سنتی زنانه، ابتدا جوراب با پنج 
تزیین  دوزی  سوزن  با  نهایت  در  و  شده  بافته  میل 
شده  دوزی  سوزن  زینتی  نوارهای  برای  می  شود. 
صورت  به  مناسب  پارچه  قیاغ،  و  قاش  همچون 
نوارهایی برش خورده و سپس روی آن سوزندوزی 

می  شود.
دستبافت  نوارهای  دوخت  با  کار  پایان  از  پس 
یک  شده،  دوزی  سوزن  نوار  طرف  دو  در  مداخل 
قطعه نوار سه تکه برای تزیین لبه  های کت سنتی 

آماده می  شود.

درخشش عکاس مشهدی در جشنواره 
hipA 2018

اول  مقام  کسب  به  موفق  مشهدی  جوان  عکاس 
جشنواره عکس hipA 2018 امارات شد.

منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  عبادی  پور  رضا 
پورعبادی  مهدی  ب��رادرم  ک��رد:  اظهار  خراسان، 
عکاس جوان مشهدی و یکی از اعضای کانون عکس 
انجمن سینمای جوانان مشهد، موفق به کسب مقام 
اول در بخش سیاه و سفید و جایزه 15 هزار دالری 
 hipA عکس  بین المللی  جشنواره  هفتمین  از  آن 

2018 امارات شد.
با  که  جشنواره  این  از  دوره  این  در  اف��زود:  وی 
برگزار   »The MoMeNT  - »لحظه  اختصاصی  موضوع 
از 130 کشور دنیا  از یک میلیون عکس  شد، بیش 
شرکت داشتند که برگزیدگان پس از چندین مرحله 
گزینش و داوری در تاریخ ۲۲ اسفند طی مراسمی 

جوایز خود را دریافت نمودند.
پور عبادی گفت : جشنواره hipA یکی از بزرگترین 
با  ساله  هر  که  دنیاست  عکس  ه��ای  جشنواره 
جوایزی به ارزش بیش از نیم میلیون دالر در شهر 

دوبی برگزار می گردد.
 hAMdAN عکاسی  بین المللی  ب��زرگ  جشنواره 
از  یکی    iNTerNATioNAl phoTogrAphy AwArd - hipA

بیش  با جوایزی  دنیا  رقابت های عکاسی  بزرگترین 
از نیم میلیون دالر است که از سال 2011 هر ساله 
آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  شیخ  بنیاد  توسط 
در  و  امارات  کشور  در  بین المللی  به صورت  مکتوم 

شهر دبی برگزار می شود.
مارس   12 دوشنبه،   hipA جوایز  اهدای  مراسم 
طی  و  برگزار   1396 اسفند   21 با  مصادف   2018
این مسابقه مشخص  از  برندگان هفتمین فصل  آن 
شدند. در همین بخش عکاس چینی نفر دوم و مقام 

سوم به عکاس کویتی رسید.

داریوش ارجمند در مراسم افتتاحیه پردیس سینمایی »گلشن« مشهد:

اکبر عبدی ماهی آزاد است و اقیانوس الزم دارد
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دانشگاه  بحران  مدیریت  و  ح��وادث  اداره  رئیس 
مصدومین  تعداد  کاهش  از  مشهد  پزشکی  علوم 
چهارشنبه سوری در مشهد نسبت به سال گذشته خبر 

داد.
 ۱۱۵ اورژانس  افزود:  رابطه  این  در  طاهرزاده  شهرام 
مشهد امشب ۲۲ مأموریت داشته است. به جز چهار 
و مرخص  به صورت سرپایی درمان  افراد  بقیه  بیمار، 
به سوختگی دچار  بیشتر مصدومین  امشب  شده اند. 
رتبه  دومین  در  خراشیدگی ها  و  بریدگی ها  و  شده اند 
دلیل  به  بیشتر  صدمات  این  می گیرند.  قرار  آسیب ها 

استفاده از مواد محترقه صورت گرفته اند.
وی ادامه داد: تا این ساعت تعداد تماس هایی که با 
اورژانس گرفته  شده از سال پیش کمتر است. می توان 
نتیجه گرفت که وضعیت نسبت به سال گذشته متعادل تر 

و تعداد مصدومین کمتر است.
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در خصوص تمهیداتی که اورژانس ۱۱۵ 
تدارک دیده است ،افزود: اورژانس امشب با همکاری 
دیگر دستگاه های عملیاتی همچون آتش نشانی، هالل 
احمر و نیروی انتظامی وارد عمل شده است. از ظهر 
روز گذشته تمام افراد از پایگاه های خود خارج شده اند 
و در حاشیه میادین و خیابان های پر تردد شهر آماده 

خدمت رسانی هستند.
این  طاهر زاده تصریح کرد: علت آمادگی مسئوالن 
افراد  به  را  کوتاه تری می توانند خود  زمان  در  که  است 
مصدوم برسانند و مردم نیز با حضور آن ها آرامش خاطر 
اورژانس،  مشکالت  از  داشت.یکی  خواهند  بیشتری 
ترافیک  به  باتوجه  بیمارستان ها  به  بازگشت  سختی 
موجود در مسیر است. کارشناسان ما در مرکز کنترل 
بتوانند  اورژان��س ه��ا  تا  شده اند  مستقر  شهر  ترافیک 
سریع تر به بیمارستان ها برسند. تمامی بیمارستان ها، 
اورژانس ها و اتاق عمل های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

امشب در حالت آماده باش هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت : 51 فقره 
حریق و حادثه مرتبط با چهارشنبه سوری در مشهد رخ 

داده است.
حسن جعفری در خصوص حوادث چهارشنبه سوری 
مشهد افزود: از ساعت 1۴ روز گذشته تا ساعت 8 امروز 2 
هزار و 6۴۴ تماس با سامانه 125 برقرار شد که 817 مورد 
آن مزاحمی بود ، 51 مورد منجر به عملیات شد و سایر 

تماس ها  مشاوره ای و غیر مرتبط بودند. 
وی بیان کرد : ۴1 فقره از آتش سوزی ها مربوط به 
حریق ضایعات، 2 مورد مربوط به آتش سوزی درخت، 2 
مورد هم حریق منزل مسکونی بودو همچنین چند مورد 

آتش زدن خار و خاشاک و  الستیک هم داشتیم.
مختلف  نقاط  در  ح��وادث  این  داد:  ادام��ه  جعفری 
شهر نظیر بلوار هاشمیه ، سرافرازان، بلوار خیام، عدل 
بودند.  پراکنده  شهدا  میدان  و  توس  بلوار  خمینی، 
مهمترین حادثه دیشب حریق و انفجار منزل مسکونی 

در بلوار سرافرازان بود که 3 نفر مصدوم برجای گذاشت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
سه  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان 
هزار و 295 متکدی در سطح این استان جمع آوری 

و به نهادهای مربوطه ارجاع شده اند.
نشستی  در  چهارشنبه  روز  حسینی  الدین  کمال 
زن  نفر   851 تعداد  این  از  اف��زود:  منظور  همین  به 
بوده و ازمجموع آنها به ترتیب 13۴، 15 و 19 نفر به 
اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره 
هزار  دو  همچنین  اند.  شده  تحویل  خارجی  اتباع 
نفر  با قید تعهد آزاد شده و 577  و 2۴6 فرد متکدی 
محل  استانهای  یا  و  مشهد  در  خانوادهایشان  به  نیز 

سکونتشان منتقل گردیده اند.
وی ادامه داد: تاکنون حدود 70 میلیارد ریال برای 
متولی  دستگاههای  به  اجتماعی  آسیبهای  کاهش 
درصد   50 که  شده  داده  بودجه  رضوی  خراسان  در 
میلیارد   12 تنها  است.  یافته  تخصیص  تاکنون  آن 
برای  متجاهر  معتادان  ساماندهی  برای  بودجه  ریال 
زمینه  در  نیز  میزان  همین  و  شد  تامین  بهزیستی 
و  فنی  کل  اداره  به  خانوار  سرپرست  زنان  از  حمایت 

حرفه ای داده شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
خراسان رضوی 95 درصد متکدیان ساماندهی شده 
سازمانهای  کرد:  بیان  و  توصیف  متجاهر  معتاد  را 
مردم نهاد در ساماندهی متکدیان، معتادان متجاهر و 
کارتن خوابها در کنار شهرداری مشهد اقدامات خوبی 
انجام داده اند. یک مرکز مردم نهاد 1۴2 کارتن خواب 
این  به  از دولت خدمات خیریه  ریالی  دریافت  بدون 

مددجویان ارائه می کند.
راه  در  مشهد  شهرداری  اق��دام  از  همچنین  وی 
این  کرد:  بیان  و  تقدیر  این شهر  در  گرمخانه  اندازی 
امسال  زمستان  شد  موجب  دوستانه  انسان  اق��دام 
فوت معتادان و کارتن خوابها در مشهد کاهش قابل 

مالحظه ای داشته باشد.
متجاهر  معتادان  و  متکدیان  ساماندهی  حسینی 
را مبتنی بر مصوبه وزارت کشور و زیر نظر فرمانداری 
اعالم و بیان کرد: عالوه بر مشهد مجوز راه اندازی 2 
شهرستانها  دیگر  در  متکدیان  آوری  جمع  مجتمع 
بطور رسمی صادر شده و دریافت مجوز تاسیس یک 

مرکز دیگر در قوچان در حال پیگیری است . 
وی به ورورد تعداد زیادی متکدی ازسایر استانها و 
کشورهای مجاور به مشهد اشاره و بیان کرد: مشهد 
به دلیل درآمدزایی باال جذابیت زیادی برای این نوع 
تا  شود  سازی  فرهنگ  جامعه  در  باید  لذا  دارد  افراد 
مردم برای کمک به متکدیان وسوسه نشوند. کمک به 
فرد متکدی باعث تقویت این بزه شده و عالوه بر بروز و 
تداوم آسیبهای اجتماعی دیگر، چهره بدی برای شهر 

بوجود می آورد. 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
دستگاههای  قانونی  وظایف  به  رض��وی  خراسان 
بیان  و  اش��اره  نیز  متکدیان  ساماندهی  در  مختلف 
شهرداری،  بهزیستی،  جمله  از  دستگاهی  هر  کرد: 
سازمان فنی حرفه ای، کمیته امداد، نیروی انتظامی 
و دانشگاه علوم پزشکی باید نسبت به انجام تعهدات 
خود کوتاهی نکرده و از پذیرش متکدیان ارجاع شده 

شانه خالی نکنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
تالشهای  وجود  با  گفت:  نشست  این  در  نیز  رضوی 
وقوع  و  متجاهر  معتادان  شیوع  میزان  گرفته  صورت 
جرائم مرتبط با مواد مخدر در این استان کاهش یافته 
اما در عین حال هم اکنون نمی توان منطقه ای را در 

مشهد نام برد که پاتوق معتادان متجاهر باشد.
ابراهیم قربانزاده افزود: تعهدات شهرداری مشهد 
شهر  این  اسالمی  چهارم  شورای  توسط  پارسال  که 
از  کماکان  و  نشده  عملیاتی  هنوز  بود  شده  تصویب 
با  مرتبط  نشستهای  در  کسی  نهاد  این  مسئوالن 

موضوع شرکت نمی کند.
اتباع و مهاجران خارجی استانداری  مدیرکل امور 
خراسان رضوی نیز گفت: این استان 320 هزار تبعه 
ساکن  مشهد  در  آن��ان  درص��د   95 که  دارد  خارجی 
اتباع  را  مشهد  جمعیت  درص��د   10 یعنی  هستند 

خارجی تشکیل می دهند.
محمد عجمی به سه هزار و 295 متکدی ساماندهی 
شده در سطح خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: کل 
اتباع خارجی شناسایی شده در این مجموعه 10۴ نفر 
است که پس از طی سه مرحله تعهدگیری در نهایت 
ازکشور ترد می شوند. این تعداد در قیاس با سهم 10 
درصدی این قشر در جامعه آماری مشهد عدد پائینی 

است.
وی همچنین گفت: 16 سمن در میان اتباع خارجی 
خراسان رضوی فعالیت دارند که با مدیریت خودشان 
متکدیان،  سمنها  این  از  برخی  و  شود  می  اداره 
کودکان و زنان سرپرست خانوار را نگهداری می کنند.

خراسان رضوی  بهزیستی  اجتماعی  ام��ور  معاون 
اجتماعی  معاونت  ب��رآورده��ای  اس��اس  بر  خبرداد: 
که  کودک  هزار   15 ساالنه  رضوی،  خراسان  بهزیستی 
بیش از نیمی از آنان زیر 7 سال هستند به خاطر طالق 
وارد  و  محروم  کامل  خانواده   داشتن  از  والدین شان، 

خانواده های تک والد می شوند.
نشست  حاشیه   در  گذشته  روز  پوریوسف  حمیدرضا 
استان  مسئوالن  با  موفق  مددجویان  و  معلول  بانوان 
در گفتگو با خبرنگار صبح امروز گفت: قانون حق بیمه 
شخص ثالث، سهمیه هایی از حق بیمه را برای نیروی 
انتظامی و وزارت بهداشت برای هزینه کردن در بخش 
اختصاص  معلولیت  از  پیشگیری  و  معلولیت ها  درمان 
را  نقش  مهم ترین  بهزیستی،  که  حالی  در  است  داده 
از  ناشی  امور معلولین  و تمشیت  نگهداری  در درمان، 

حوادث و سوانح ترافیکی و جاده ای در کشور دارد.
در  می باید  قانون گذار  می رسد  نظر  به  اف��زود:  وی 
را  سهم  بیشترین  قانون،  این  سهمیه های  تخصیص 
چه  نیست  مشخص  اما  می داد  اختصاص  بهزیستی  به 
بهزیستی  که  داشته  وجود  زمینه  این  در  دیدگاهی 
حتی  و  ک��رده  ح��ذف  ک��الن،  اعتبارات  ای��ن  از  کال  را 
توسط  که  نیز  قانون  این  اجرایی  آیین نامه های  در 
از  اثری  شده،  نوشته  دولت  مختلف  کمیسیون های 

بهزیستی دیده نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: بهزیستی ساالنه صدها میلیارد 
از  پیشگیری  و  معلولین  توانبخشی  بخش  در  تومان 
آگاهی بخشی  معلول زایی،  از  جلوگیری  معلولیت، 
و  سوانح  از  پیشگیری  برای  احتیاطات  لزوم  در  مردم 
جمله  از  و  می کند  هزینه  رانندگی  تصادفات  جمله  از 
به  سوانح  از  پیشگیری  نوروزی  طرح  ساله  همه  اینکه 

اجرا درمی آید.
و  ن��وروز  تعطیالت  ش��دن  نزدیک  به  اش��اره  با  وی 
این  در  داد:  ادامه  رانندگی،  حوادث  صعودی  افزایش 
طرح، اکیپ های اطالع رسانی و آگاه سازی در خصوص 
جاده ها  در  رانندگی  سوانح  و  تصادفات  از  پیشگیری 
مستقر می شوند و از جمله در مبادی ورودی و خروجی 
شهرهای بزرگ و مسافر پذیر مانند مشهد، این اکیپ ها 
را مستقر و در تمام طول تعطیالت، به آگاه سازی مردم 

می پردازد.
مقطعی،  فعالیت  ای��ن  بر  ع��الوه  گفت:  پوریوسف 
توانبخشی،  تمام طول سال، در معاونت  بهزیستی در 
به  را  پیشگیرانه  برنامه   ده ها  پیشگیری،  و  اجتماعی 
برنامه های  به  می توان  آنها  جمله   از  که  می گذارد  اجرا 
ن��وزادان،  شنوایی  بینایی،  معلولیت  از  پیشگیری 
مشاوره های  و  آموزش ها  معلول زایی،  از  پیشگیری 
ژنتیک اشاره کرد که اگر چه مستقیما به سوانح ارتباط 
معلولیت  از  جلوگیری  ب��رای  ح��ال  هر  به  ام��ا  ن��دارد 

شهروندان به اجرا درمی آید.
انتقاد مدیرکل بهزیستی از بیمه های شخص ثالث

کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  مدیر 
میلیارد  هزاران  دارند  خودرو  که  شهروندانی  ساله  هر 
تومان حق بیمه شخص ثالث به شرکت های بیمه گذار 
بدنی  خسارات  و  دیه ها  محل،  این  از  که  می پردازند 
دست اندرکاران  اما  می شود  پرداخت  ثالث  اشخاص 
صنعت بیمه به خوبی می دانند که چه مبالغ هنگفتی از 
محل ماند این سرمایه های مردمی در بانک ها و نیز در 
تنها  و  می شود  پس انداز  بیمه  شرکت های  سپرده های 
سازمان  به  مبالغ  این  از  کوچکی  بخش  اختصاص  با 
معلولیت ها  از  پیشگیری  بحث  در  می توان  بهزیستی، 
و  سرمایه گذاری  فعلی،  میزان  برابر  ده ها  اندازه ی  به 

فرهنگ سازی کرد.

بخش  در  اعتبار  کمبود  خاطر  به  کرد:  عنوان  وی 
پیشگیری، بهزیستی قادر نیست همه  برنامه های مورد 
نظر در امور آگاه سازی عمومی و پیشگیری از معلولیت 
در  که  حالی  در  کند  عملیاتی  را  حوادث  و  تصادفات 
زمینه  این  در  هم  بهزیستی  دهم  یک  که  بخش هایی 
با  رابطه  در  تخصصی شان  کار  اصوال  و  نمی کنند  کار 
یافته است که  معلولین نیست مبالغ زیادی اختصاص 
باید بررسی شود آنها چگونه این اعتبارات کالن را در 

زمینه ی پیشگیری از معلولیت هزینه می کنند.
رئیس کمیته  توانبخشی خراسان رضوی گفت: همه  
بحث پیشگیری شامل پیشگیری از اصل معلول شدن 
که  دارد  هم  دیگری  سطوح  پیشگیری  بلکه  نیست 
اختصاصا در حوزه  بهزیستی است و اصوال هیچ سازمان 
یا نهاد دیگری در این زمینه هیچ گونه فعالیتی ندارد و 

کار در این حوزه، فقط در بهزیستی انجام می شود.
بهزیستی تا آخر پای معلوالن است

وی توضیح داد: صدها خدمت توانبخشی، مراقبتی، 
زمینه های  در  متعدد  کمک هزینه های  و  نگهداری 
که  است  کارهایی  جمله  از  رفاه،  و  معیشت  گوناگون 
مختلف  سطوح  قالب  در  و  معلولین  برای  بهزیستی 
پیشگیری انجام می شود. براساس آمار رسمی ساالنه 
رانندگی  تصادفات  نتیجه   در  فقط  معلول  هزار   100
نقش  می شود  اف��زوده  بهزیستی  ه��دف  جمعیت  به 
درمان  و  توانبخشی  پیشگیری،  بحث  در  بهزیستی 

معلولیت این گروه از معلولین، بخوبی روشن می شود.
خانواده  کارگروه  پیشگیری  فرهنگی  کمیته   رئیس 
نیست  واقع بینانه  این  افزود:  رضوی  خراسان  استان 
پیشگیری سطوح  باید صرف  که  را  اعتبارات کالنی  که 
مختلف معلولیت بشود و فقط بهزیستی متولی این امر 
است، به دستگاه هایی که هیچ گونه نقشی در درمان، 
ندارند  معلولین  نگهداری  و  پیشگیری  توانبخشی، 

اختصاص دهند.
افزایش  به  توجه  با  که  کرد  ام��ی��دواری  اظهار  وی 
معلولیت ناشی از حوادث و تصادفات که با شیب تندی 
ادامه دارد مسئولین قانونی و اجرایی کشور، این نقص 
در  عزیز  معلولین  و  بهزیستی  حق  تا  سازند  مرتفع  را 
این زمینه اعاده گردد و بهزیستی نیز بتواند به وظایف 

پیشگیرانه اش با عمق و وسعت بیشتری توجه نماید.
15هزار کودک طالق زیر 7سال در مشهد

بهزیستی  اجتماعی  معاونت  برآوردهای  اساس  بر 
بیش  که  ک��ودک  ه��زار   15 ساالنه  رض��وی،  خراسان 
طالق  خاطر  به  هستند  سال   7 زیر  آنان  از  نیمی  از 
وارد  و  محروم  کامل  خانواده   داشتن  از  والدین شان، 

خانواده های تک والد می شوند.
به گفته  معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، 
که  هستند  طالقی  هزار   16 حاصل  کودک  تعداد  این 
ساالنه در سامانه ی »تصمیم« ثبت و به مراکز مشاوره ی 

طالق یا دفاتر پیشخوان دادگستری ارجاع می شوند.
چرخه ی  به  تک والد  ک��ودک  تعداد  این  ورود  وی 
زندگی اجتماعی خراسان رضوی را یک هشدار جدی 
گفت:  و  دانست  استان  برنامه ریزان  و  مسئوالن  برای 
با مادر زندگی می کنند و تمام  70 درصد این کودکان، 
لحظه ی جدایی  از  کودکان،  این  آینده   و  امروز  مسائل 

والدین، بر دوش مادران شان قرار می گیرد.
آموزش  دوره ه��ای  برگزاری  حقدادی،  غالمحسین 
تربیت و پرورش کودک در خانواده های تک والد را یک 
تک  کودکان  حاضر  حال  در  گفت:  و  دانست  ضرورت 
والد انباشته از جدایی های سال های گذشته به حدود 
100 هزار نفر رسیده که زندگی آنها در خانواده های تک 
نیازها، خواسته ها و  روحیات متفاوتی  والد، رفتارها، 
نسبت به سایر همنوعان شان در خانواده های والدینی 

نشان می دهد.
طرح  در  ما  مددکار  و  مشاور  همکاران  گفت:  وی 
فرایند  ضمن  مشاوره های  در  استان،  طالق  کاهش 
جدایی، متوجه مشکالت این گروه شده و از بهزیستی 
خواسته اند که در این زمینه، یک برنامه یپ پیشگیرانه 
را  تک والد  کودکان  آسیب  کاهش  و  کنترل  بر  مبتنی  و 

به اجرا بگذارد.
تصریح  رضوی  خراسان  طالق  کاهش  برنامه   رئیس 
کرد: نه زوجین متقاضی طالق، نه مسؤوالن اجتماعی 
و  تربیت  برای  دیگری،  مرکز  و  گروه  هیچ  نه  و  استان 
تمهیدی  تک والد،  کودکان  وسیع  خیل  این  پرورش 
عنوان  به  بهزیستی  جهت،  همین  به  و  نیندیشیده اند 

متولی سالمت اجتماعی، وارد این برنامه شده است.
بچه های طالق در انتظار اعتبارات ویژه

و  معضالت  مسئوالن  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
بحران های اجتماعی استان، در این خصوص اعتباراتی 
وی،  گفته ی  به  زیرا  دهند  اختصاص  بهزیستی  به  را 
نیازمند  که  نفری  با گروه هدف یکصد هزار  این حوزه، 
کمک های فوری آموزشی و تربیتی هستند یک حرکت 

گسترده ی علمی و تخصصی را طلب می کند.
جامعه   در  که  نیازی  اس��اس  بر  گفت:  ح��ق��دادی 
مسئولیتی  احساس  و  شد  مشاهد  طالق  متقاضیان 
و  کودکان  اجتماعی  سالمت  قبال  در  بهزیستی  که 
فرزندپروری  آموزشی  دوره   اولین  دارد،  آنها  آینده  
همکاری  با  گذشته  هفته  تک والد،  خانواده های  در 

ستاد  پیشگیری  ح��وزه   روان ش��ن��اس��ی  متخصصین 
مددکاران  و  خانواده  مشاوران  برای  استان  بهزیستی 

طرح طالق برگزار شد.
وی از گسترش این طرح در سال آینده به سطح تمام 
مددکاران و مشاوران حوزه ی طالق و خانواده خبر داد 
بر آموزش فرزندپروری در خانواده های  و گفت: عالوه 
قضایی  دستگاه  به  را  طرحی  داریم  نظر  در  تک والد، 
فرایند طالق، فقط  بر اساس آن در  که  کنیم  پیشنهاد 
باشد  گذرانده  را  آموزشی  دوره  ه��ای  این  که  وال��دی 

می تواند فرزند را نزد خودش نگهداری کند.
 آسیب زایی ورود ناخواسته به زندگی دوم

وی اظهار کرد: در حال رایزنی با معاونت پیشگیری 
دادگستری استان هستیم که بتوانیم با همکاری قضات 
جهت  در  طرح،  این  در  خانواده،  دادگاه های  محترم 
حفظ حقوق کودکان و پیشگیری از انحراف و مشکالت 
مشکل  یک  برداریم.  جدی تری  گام های  آنان  تربیتی 
برمی گردد که  ازدواج والدهایی  به  این حوزه،  دیگر در 
پس از جدایی از همسران شان، با وجود فرزند، ازدواج 
مجدد دارند و کودکان خود را نیز خواسته و ناخواسته 

وارد زندگی جدید می کنند.
نظرخواهی  فرایند، هیچ گونه  این  در  داد:  ادامه  وی 
پدر  یا  والدین  با  آیا حاضر است  که  نمی شود  از کودک 
جدید زندگی کند یا اینکه مایل است در مراکز دولتی و 
تحت نظر خانواده های جایگزین یا بهزیستی به زندگی 

ادامه دهد.
و  ناهماهنگی  کرد:  نشان  خاطر  روان پزشک  این 
روان  در  جدید  زندگی  این  نتیجه ی  در  که  اختاللی 
در  جدی  مشکالت  منشأ  خود  می شود  ایجاد  کودک 
وی  آینده ی  اجتماعی  و  تربیتی  تحصیلی،  زندگی 

خواهد بود.
بهزیستی  فرزندخواندگی  کمیته   رئیس  گفته   به 
وارد  فرزند  یک  طالق،  یکصد  هر  از  رضوی،  خراسان 
مراکز شبانه روزی و شبه خانواده ی بهزیستی می شود و 
روشن است که با همه  تالشی که در این مراکز صورت 
می گیرد، خروجی آنها معادل نتیجه یپرورش کودک در 
خانواده نیست حتی اگر این خانواده، تک والدی باشد.

کسی به فکر بچه های طالق است؟
در  و  همیشه  طالق  کودکان  بحث  گفت:  حقدادی 
اجتماعی  جدی  مشکالت  از  یکی  جوامع،  همه ی 
اجتماعی  تغییرات  جدید  اشکال  با  گویا  که  بوده 
عنوان  به  هم  ما  کشور  در  طالق،  و  ازدواج  حوزه   در 
یک معضل جدید، رخ نموده و برنامه  جامع و کاملی 
جامعه  مطالبه   مورد  آن  ساماندهی  و  تمشیت  برای 

است.
و  کشور  فعلی  وضعیت  در  ط��الق  افزایش  از  وی 
کوشش هایی  تمام  با  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  استان 
و  داشته  طالق  کاهش  زمینه   در  استان  بهزیستی  که 
 3500 فروپاشی  از  ماه،   20 طول  در  است  توانسته 
در  و  کند  پیشگیری  ط��الق  متقاضی  خ��ان��واده ی 
مجموع، تعداد طالق رو به کاهش گذارده، اما همین 
از  سطحی  در  ما  است.  نگران کننده  نیز  طالق  میزان 
با کنترل تمام عوامل،  برنامه ریزی نیستیم که بتوانیم 
می توانیم  اما  بگیریم  کامل  طور  به  را  طالق ها  جلو 
زن  ه��زاران  فکر  به  انسانی،  و  مددکارانه  نگاهی  با 
عمیق  روی��داد  ای��ن  حاصل  از  که  باشیم  کودکی  و 
روانی،  نظر  از  و  می شوند  وارد  جامعه  به  اجتماعی 
بیشتری  توجه  به  نیاز  فرهنگی  و  اجتماعی  تربیتی، 

دارند.
وی در پایان این گفتگو، سازش 3500 زوج متقاضی 
برای  خوب  عیدی  یک  را  گذشته  ماه   20 در  طالق 
زندگی می کنند  این خانواده ها  در  که  دانست  کودکانی 
و با تمهیدات مددکاران و روان شناسان، از سقف کانون 
به  امید  اقدام،  این  با  و  نشده اند  خارج  خانوادگی  گرم 

زندگی به فرزندان و جامعه بازگشته است.

خبرخبر

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد خبر داد؛

پایان چهارشنبه سوری در مشهد 
با 51 حریق و حادثه

سه هزار و 295 متکدی در 
خراسان رضوی ساماندهی شدند

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

کاهش تعداد مصدومین 
چهارشنبه سوری در مشهد

سامانه پیامک مردمی

100080888

با وجود 3500 سازش در برنامه  کنترل و کاهش طالق بهزیستی خراسان رضوی؛

حضور 100 هزار بچه طالق مشهدی

مهاجرت رماالن و فالگیران به اینترنت و شبکه هاى 
اجتماعی

فالگیری و رمالی برای برخی از افراد سودجو و فرصت 
طلب به کسب  و کار پر درآمدی در اینترنت تبدیل شده 

است.
به گزار مشهد فوری، فالگیری و رمالی برای برخی از 
افراد سودجو و فرصت طلب به کسب  و کار پر درآمدی 
اینترنت تبدیل شده است. در همین رابطه رئیس  در 
از شناسایى عامل  استان خراسان رضوى  فتا  پلیس 
شبکه هاى  از  یكى  در  ج��وان  دختر  از  کالهبردارى 

اجتماعى با ترفند بخت گشایى خبر داد.
سرهنگ جواد جهانشیرى در تشریح این خبر گفت: 
مبنى  شهروندان  از  احدی  شکوائیه  دریافت  درپى 
بر کالهبرداری از طریق یکی از شبکه های اجتماعی با 
ترفند فالگیری و رمالی، موضوع در دستور کار کارشناسان 

پلیس فتا استان قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: در تحقیقات اولیه 
مشخص شد شاکیه فریب مطالب کذب رمال اینترنتى 
را خورده و مبلغ 35 میلیون ریال هزینه بابت به دست 
آوردن شریك زندگیش کرده بود که پس از نرسیدن به 
که  اینترنتى  رمال  فریب  مى شود  متوجه  هدف خود 

مردى میانسال بوده را خورده است.
وی خاطر نشان کرد: با اقدامات فنی، تحقیقات خاص 
پلیسی و تالش کارشناسان پلیس فتا متهم در یكى از 
استان هاى شمالى دستگیر شد. متهم که مردى 3۴ 
ساله بود در برابر ادله فنى لب به سخن گشود و ضمن 
اعتراف به جرم خود اذعان داشت براى فریب کاربران 
فضاى سایبری، ابتدا کانالى راه اندازى نموده و در ادامه 
با جذب مخاطب و انتشار مطالبى از علوم ماورایى 
الطبیعه  ماوراء  علوم  کارشناس  مخاطبین  نزد  را  خود 
معرفى کرده تا باور آنها را نسبت به خودش تغییر داده 
و در پى این باور، اعتماد آنها را نسبت به خودش جلب 

نماید.
ادامه داد: در پرونده ذکر شده  سرهنگ جهانشیرى 
ساده اندیشى و زود باورى از طرف فرد قربانى عامل 

با  مقابله  برای  مى بایست  و  بوده  کالهبردارى  اصلى 
صورت  مناسبى  فرهنگی  اقدامات  معضالتی  چنین 
گیرد، باید به این نکته توجه شود که ضعف ایمان افراد در 
ادامه فعالیت رمال ها بسیار تأثیرگذار است، به طوری که 
برخی افراد ساده انگار تصور می کنند با رمالی و جادوگری 

می توانند به اهداف شان دست یابند.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این رابطه پلیس 
به صورت پیش دستانه تا حدی می تواند به این معضل 
رسیدگی کند اما راهکار اصلی، استفاده از ابزار فرهنگی 
با این  است. مهمترین راهکارهای فرهنگی در مقابله 
معضل، آگاهی بخشی به مردم از طریق برنامه های صدا 
نشریات  و  مکتوب  رسانه های  از  بهره مندی  سیما،  و 
کثیراالنتشار و استفاده از فضاهای آموزشی در مدارس 

و دانشگاه هاست.
صورت  در  دارد  تقاضا  شهروندان  کلیه  از  فتا  پلیس 
به  فتا  پلیس  با  سریعًا  را  مراتب  مشکل  هرگونه  بروز 
"گزارش  بخش   www.cyberpolice.ir اینترنتی  آدرس 

وب سایت های متخلف" در میان گذارند.

اعترافات عامل آتش زدن رئیس اداره برق مشهد
عامل جنایت با آتش افروزی در شرکت برق ناحیه ۲ 
قتل هولناک در حضور  بازسازی صحنه  مشهد هنگام 
بازپرس ویژه قتل عمد، »عصبانیت« خود را دلیل وقوع 
این جنایت ذکر کرد و گفت: اگر در دنیا یک مرد پیدا شود 

آن همین مرحوم )مقتول( بود.
به گزارش مشهد فوری، عامل جنایت با آتش افروزی 
در شرکت برق ناحیه ۲ مشهد هنگام بازسازی صحنه قتل 
هولناک در حضور بازپرس ویژه قتل عمد، »عصبانیت« 
خود را دلیل وقوع این جنایت ذکر کرد و گفت: اگر در دنیا 

یک مرد پیدا شود آن همین مرحوم )مقتول( بود.
»مجتبی« مرد ۳۳ ساله ای که به دنبال قطع شدن برق 
منزلش به خاطر بدهکاری دو میلیون تومانی، دست به 
آتش افروزی زد و رئیس شرکت برق ناحیه ۲ مشهد را 
در میان شعله های آتش سوزاند در حالی که حلقه های 

اداره  کارآگاهان  توسط  می فشرد،  را  دستانش  قانون 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل وقوع جرم 
در  را  خود  وحشتناک  جنایت  جزئیات  تا  شد  هدایت 

حضور بازپرس ویژه قتل عمد تشریح کند.
در بازسازی صحنه قتل، ابتدا کارآگاه حمیدفر به شرح 
مشهد   ۲ ناحیه  برق  شرکت  در  آتش افروزی  ماجرای 
پرداخت و سپس اعترافات متهم در مراحل بازجویی را 

براساس محتویات پرونده مطرح کرد.
نظر  از  که  کارآگاه حمیدفر گفت: متهم مدعی است 
روانی مشکلی ندارد و تنها به دلیل عصبانیت دست به این 

کار زده است.
جنایت،  صحنه  بازسازی  ادامه  در  گزارش،  بنابراین 
قاضی علی اکبر احمدی نژاد با تفهیم مواد قانونی به متهم 
که مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان 
کند چرا که اظهارات او در دیگر مراحل دادرسی به نفع 
یا ضرر او مورد استفاده قرار می گیرد، از وی خواست با 
معرفی کامل خود به شرح حادثه بپردازد. در این هنگام 
مجتبی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و به بازپرس 
احمدی نژاد گفت: این را که اتاق مدیر شرکت برق ناحیه 
۲ را با بنزین به آتش کشیدم، قبول دارم اما نمی خواستم 
بنزین را روی او بریزم. فقط قصدم این بود که میز داخل 

اتاق آنها را به آتش بکشم!
در این هنگام بازپرس شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد از وی پرسید اما شواهد نشان می دهد که 
شما بنزین را به سر و صورت مدیر شرکت پاشیده اید؟ 
او  روی  را  بنزین ها  و  نفهمیدم  شاید  داد:  پاسخ  متهم 

ریخته ام!
مرد ۳۳ ساله آتش افروز سپس در شرح ادامه ماجرا 
ظرف  ریخت  میز  روی  کامال  بنزین ها  وقتی  گفت: 
پالستیکی حاوی بنزین را روی زمین انداختم و با فندک 

آنجا را آتش زدم!
او در حالیکه از این اقدام هولناک خود ابراز پشیمانی 
می کرد، افزود: او )مقتول( خیلی با من کنار آمد. حتی 
بدهکاری ام را قسط بندی کرد تا بتوانم به صورت اقساطی 
مبلغ بدهکاری را که از سال ۹۳ تاکنون باقی مانده بود 

پرداخت کنم. اگر روی زمین یک مرد پیدا شود او همین 
مرحوم )مقتول( بود!

وی سپس با اشاره قاضی احمدی نژاد به شرح ماجرای 
قبل از وقوع حادثه پرداخت و گفت: آن روز صبح ماموران 
شرکت برق به در منزلم آمدند و برق را قطع کردند. البته 
من حدود ۳۰۰-۲۰۰ هزار تومان آماده کرده بودم که به آنها 

پرداخت کنم!
در این لحظه بازپرس ویژه قتل عمد خطاب به متهم 
گفت: اما ماموران شرکت برق یا هر سازمان دولتی دیگر 
حق گرفتن پول نقد آن هم در منزل مشترکان را ندارند! 

که متهم با شنیدن این جمالت فقط سکوت کرد.
را  منزلم  برق  وقتی  گفت:  ماجرا  ادامه  شرح  در  وی 
قطع کردند من از همسایه ام خواستم مرا به شرکت برق 
برساند. وقتی از خودروی همسایه پیاده شدم به اتاق 
رئیس رفتم. او برخورد مناسبی با من داشت اما جوابی 
برای وصل شدن برق منزلم نگرفتم. این بود که از شرکت 
بیرون آمدم و با کرایه کردن یک دستگاه خودروی آردی 
برق  شرکت  به  بنزین  خرید  با  و  رفتم  بنزین  پمپ  به 
بازگشتم اما این بار فرصت گفت وگو فراهم نشد چرا که من 
خیلی عصبانی بودم و بالفاصله بنزین ها را پاشیدم و اتاق 

را به آتش کشیدم.
وی درباره ماجرای اقدام به خودکشی خود بعد از این 
حادثه نیز گفت: وقتی روز بعد با قرار وثیقه از دادسرا آزاد 
شدم ذهنم درگیر این موضوع بود. به همین دلیل هم ۸ 
عدد قرص خوردم و در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا 

بستری شدم!
صدور  با  احمدی نژاد  قاضی  متهم،  اعترافات  پی  در 
با  پرونده جنایت  تا  را روانه زندان کرد  قانونی وی  قرار 
آتش افروزی در شرکت برق ناحیه ۲ مشهد دیگر مراحل 

دادرسی را طی کند.
۲۵ بهمن ماه مجتبی که از سال ۹۳ هزینه های برق 
به  تومان  میلیون  دو  مبلغ  و  نپرداخته  را  مصرفی اش 
شرکت برق بدهکار بود، بعد از قطع شدن برق منزلش 
با بنزین وارد شرکت برق ناحیه ۲ مشهد شد و آنجا را به 
آتش کشید که در این حادثه مدیر و معاون بهره برداری 

شرکت برق ناحیه ۲ مشهد مصدوم شدند اما مهندس 
رستمی )مدیر شرکت( بر اثر عوارض ناشی از سوختگی 

در مرکز درمانی جان سپرد.
دستگیری سلطان شیشه در مشهد

ضربتی  اقدامی  در  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان 
سردسته باند تهیه و تولید مواد مخدر صنعتی را به همراه 
و  و یک محموله شیشه  از همدستانش دستگیر  یکی 

هروئین را از مخفیگاه های آنان کشف کردند.
ضربتی  اقدامی  در  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان 
سردسته باند تهیه و تولید مواد مخدر صنعتی را به همراه 
و  و یک محموله شیشه  از همدستانش دستگیر  یکی 

هروئین را از مخفیگاه های آنان کشف کردند.
سرپرست دادسرای انقالب مشهد در تشریح جزئیات 
پوششی  و  اطالعاتی  اقدامات  پی  در  گفت:  خبر  این 
ضابطین قضایی اخباری به دست آمد که نشان می داد 
یک  راه ان���دازی  با  شیشه  سلطان  به  معروف  ف��ردی 
تولید  به  اق��دام  مشهد  طبرسی  منطقه  در  آزمایشگاه 
مواد مخدر صنعتی می کند و مواد تولید شده را توسط 
افرادی که برایش کار می کنند در بازار به فروش می رساند.
قاضی مهدی خدابخشی افزود: پس از به دست آمدن 
امام زمان)عج( در جهت  این اطالعات سربازان گمنام 
شناسایی و جلب متهم اصلی این پرونده وارد عمل شدند 

و به کنترل آزمایشگاه وی پرداختند.
وی ادامه داد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه ماموران 
به سلطان شیشه  پرونده معروف  با رویت متهم اصلی 
همدستانش  از  یکی  همراه  به  را  او  و  اق��دام  بالفاصله 

دستگیر کردند.
خدابخشی تصریح کرد: تیم بررسی کننده پرونده در 
بازرسی از آزمایشگاه و مخفیگاه متهم که هر دو مکان در 
بلوار طبرسی واقع بود بیش از 50کیلو شیشه و هروئین 
و ۴0لیتر پیش ساز موادمخدر شیشه را کشف و ضبط 

کردند.
سرپرست دادسرای انقالب مشهد عنوان کرد: دو متهم 
دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی با قرار متناسب 

قضایی راهی زندان و تحقیقات از آنان ادامه دارد.
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از باشگاه پدیده خبر می رسد که 
مجموعه پدیده در نظر دارد امتیاز این 

باشگاه را واگذار کند. در آن صورت 
باید دید خریداری برای این باشگاه 

پیدا خواهد شد یا نه.
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شورای  توس  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
در شهر مشهد گفت: منطقه تاریخی توس و آرامگاه 
و  ماست  شهر  آب��روی  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 
گردشگری  یابد  سامان  مجموعه  این  اگر  معتقدیم 
بیشتر  نیز  زائران  ماندگاری  و  می گیرد  رونق  مشهد 

می شود.
واگذاری  درب��اره  ریاضی  مسعود  ایسنا،  از  نقل  به 
شهرداری  به  سال  چند  مدت  به  آرامگاه  پیشخوان 
اداره  با  قرار داد  انعقاد  ما منتظر  اظهار کرد:  مشهد، 
کل میراث فرهنگی هستیم اما هنوز پاسخی از میراث 
فرهنگی به ما اعالم نشده است، در جلسه ای که هفته 

موضوع  این  امیدواریم  داریم  کل  اداره  این  با  جاری 
تعیین تکلیف شود.

کرد:  بیان  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
میراث فرهنگی برای منطقه توس نقشه ای را در نظر 
داشت که ان را اجرا کند اما بعد متوجه شدیم که این 
نقشه کامل نیست و البته نیاز به بازنگری و اصالحاتی 
دارد که از این رو تصمیم گرفتیم طرح تفصیلی برای 

این منطقه تصویب و اجرایی کنیم.
که  مالی  به محدودیت های  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
میراث فرهنگی دارد تالش داریم به میراث فرهنگی 
حکیم  آرامگاه  و  توس  تاریخی  منطقه  کنیم،  کمک 

معتقدیم  و  ماست  شهر  آبروی  فردوسی  ابوالقاسم 
اگر این مجموعه سامان یابد گردشگری مشهد رونق 
می گیرد و ماندگاری زائران نیز بیشتر می شود، براین 
برای توس تهیه می کنیم،  اساس یک طرح تفصیلی 
این طرح سازمان راه و شهرسازی است و در  متولی 

حال حاضر منتظر مراحل تصویب این طرح هستیم.
میراث  با  را  خود  همکاری  ما  شد:  یاداور  ریاضی 
فرهنگی از پیشخوان ارامگاه شروع کردیم و پروژه های 
امکان  حاضر  حال  در  اما  برسانیم  انجام  به  را  بعدی 
مانده  باقی  ما  برای  که  راهی  تنها  و  نداریم  همکاری 
ورود  فرهنگی  رویدادهای  برگزاری  به  که  است  این 

پیدا کنیم، به همین منظور چند برنامه فاخر را در ایام 
نوروز در مجموعه توس برگزار خواهیم کرد.

در  ن��وروزی  برنامه های  از  روز  سه  گفت:  وی 
این  در  و  کند  برگزار می  را شهرداری  آرامگاه توس 
برنامه ها تالش می کنیم از میهمانانی در سطح ملی 
شهرام  و  اصفهانی  محمد  با  تاکنون  کنیم،  دعوت 
ناظری مذاکراتی را کردیم تا در این برنامه ها حضور 

یابند.

یک عضو شورای اسالمی شهر:

توس آبروی مشهد است
لژیونرهااخبار شهرستانهاخبر

شهردار مشهد در دیدار با سفیر اسلوونی 
مطرح کرد:

لزوم بهره گیری از سرمایه گذاران 
اسلوونیایی در پروژه های شهری مشهد

لزوم  بر  اسلوونی  با سفیر  شهردار مشهد در دیدار 
بهره گیری از مشارکت سرمایه گذاران اسلوونیایی در 

پروژه های  شهری مشهد تأکید کرد. 
با سفیر کشور  با  قاسم تقی زاده خامسی در دیدار 
اسلوونی در ایران، اظهار کرد: با توجه به ارتباطات 
وجود  اسلوونی  شهرهای  و  مشهد  بین  که  خوبی 
در  سرمایه گذاری  برای  آنان  مشارکت  از  باید  دارد 

پروژه های مختلف شهری مشهد بهره گیری شود.
هنری  و  فرهنگی  ت��ب��ادالت  ک��رد:  تصریح  وی 
بین  تعامالت  ب��رای  عرصه ای  عنوان  به  می تواند 
مشهد  شهردار  گیرد.  قرار  مدنظر  اسلوونی  و  مشهد 
زنان  مشارکت  با  گالری  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
خوب  بود.  توجه  جالب  همه  برای  مشهد  هنرمند 
است اولین ارتباط مشهد با شهرهای کشور اسلوونی 
نیز با ارتباطی هنری شروع شود. هم چنین آمادگی 
این  از  گالری هایی  و  شهر«  »نگارخانه  داریم  کامل 
اشاره  با  وی  کنیم.  برگزار  نیز  اسلوونی  در  را  دست 
معماری  از  ب��رخ��وردار  شاخِص  بناهای  وج��ود  به 
حس  امیدواریم  اف��زود:  مشهد،  در  ایرانی اسالمی 
اماکن  این  از  بازدید  با  زائران  و  گردشگران  درونی 
نسبت به هنر اسالمی تقویت شود. حسی که در سایر 
شهرها و مکان ها نمی توان آن را درک و دریافت کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر مشهد مقدس خبر داد؛

اختصاص 30 میلیارد تومان به منظور 
تجهیز سازمان آتش نشانی

اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
میلیارد   30 وام  اختصاص  از  مقدس  مشهد  شهر 
تومانی به منظور تجهیز سازمان آتش نشانی خبر داد.
سطح  افزایش  پیرامون  شهری  حاجیان  محمد 
چند  شهر  در  ایمنی  مسئله  گفت:  شهر،  در  ایمنی 
وجهی است و سازمانهای مختلفی مثل فرمانداری، 
استانداری، مسکن و شهرسازی و بخشی از شهرداری 
در  سازمانها  این  از  کدام  هر  و  هستند  دخیل  آن  در 
زمینه ایمنی در شهر وظایفی را برعهده دارند.  وی 
ادامه داد: در بودجه سال 97 مبالغی به منظور تجهیز 
شد  مقرر  و  بینی  پیش  بحران  مدیریت  های  سوله 
نیز  نشانی  استفاده در سازمان آتش  تجهیزات مورد 
شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس  شود.  رسانی  بروز 
شورای اسالمی شهر مشهد خاطرنشان کرد: سازمان 
آتش نشانی به ذات سازمانی خدمت رسان و امکان 
است  کم  بسیار  آن  برای  درآم��د  کسب  شیوه  ایجاد 
مبلغ 30  به  وامی  پیشنهاد شد شهرداری مشهد  لذا 
شهرداری  ای  بودجه  منابع  محل  از  تومان  میلیارد 
دریافت و دراختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد و 

شهرداری نسبت به پرداخت وام اقدام نماید.

زباله  خطرسازی  بی  مرکز  نخستین 
خراسان رضوی در تربت حیدریه افتتاح شد

تربت حیدریه  اداره حفاظت محیط زیست  رئیس 
جمع  مرکز  استان،  شهر  نخستین  عنوان  به  گفت: 
عفونی  های  زباله  )اتوکالو(  سازی  خطر  بی  و  آوری 

امروز به بهره برداری رسید.
درمانگاه  در  اقدام  این  افزود:  نورمحمدی  داوود 
موسی ابن جعفر)ع( و با همت و تالش هیئت مدیره 
پسماندهای  مدیریت  کارگروه  همراهی  دارالشفا، 
نظام پزشکی شهرستان  پزشکی و همراهی سازمان 

تربت حیدریه محقق شده است.
نیم  و  یک  ح��دود  را  مرکز  این  ایجاد  هزینه  وی 
میلیارد ریال عنوان و اظهار کرد: مرکز بی خطر سازی 
شامل دو اتاقک جمع آوری زباله های عفونی و اتاق 

استقرار دستگاه مذکور است.
نورمحمدی گفت: طرح بی خطر سازی زباله های 
تربت  خصوصی  های  کلینیک  و  ها  مطب  عفونی 
حیدریه اوایل امسال در دستور کار قرار گرفت و مقرر 
شد بیمارستان های نهم دی و رازی با اخذ ۴5 هزار 
ریال به ازای هر کیلو پسماند عفونی نسبت به بی خطر 

سازی از سازمان نظام پزشکی، اقدام کنند.
گستره  هکتار  هزار   385 حیدریه  تربت  شهرستان 
ارتفاعات  از  هکتار  هزار  که 22  دارد  محیطی  زیست 
شامل  شهرستان  این  شرق  جنوب  و  شرق  شمال 

منطقه شکارممنوع ژرف و بزمای است.
وی گفت: منطقه ژرف با گستره 58 هزار هکتار است 
که در محدوده شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و 
این  وسعت  از  درصد   22 حدود  و  دارد  قرار  فریمان 
منطقه، در حوزه استحفاظی تربت حیدریه قرار دارد.
وی گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر و افت 
منابع آبی و نیز پوشش گیاهی در مناطق، سرشماری 
دوندگان  کوهنوردی  گروه  همت  به  ژرف  منطقه  در 

کوهستان تربت حیدریه انجام شد.
نورمحمدی افزود: گونه های شاخصی چون قوچ و 
میش، کل و بز، گراز، گرگ، کفتار، پلنگ، گربه وحشی 
و پرندگانی چون کبک، تیهو و انواع پرندگان شکاری 

در این منطقه زیست می کنند.

اشکان دژاگه در لندن فیزیوتراپی 
می شود

و  انگلیس  در  دژاگ��ه  اشکان  مصدومیت  از  پس 
سیاست  اس��اس  بر  او،  مصدوم  پای  روی  جراحی 
تیم  سرمربی  با  مستقیم  ارتباط  و  کی روش  کارلوس 
کادر  مستقیم  ارتباط  همینطور  و  فارست  ناتینگهام 
پزشکی دو تیم، میکائیل فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال 
ملی  تیم  کاپیتان  تا  شده  فرستاده  لندن  به  ای��ران 
فوتبال ایران بتواند با کمک این عضو کادر تیم ملی، 

زودتر دوران ریکاوری را پشت سر بگذارد.
سایت  ب��ه  خ��ود  مصاحبه  آخ��ری��ن  در  روش  ک��ی 
اشکان  وضعیت  از  »ما  بود:  گفته  فوتبال  فدراسیون 
دژاگه آگاه هستیم و با تمام توان از او حمایت می کنیم. 
در همکاری مستقیم با باشگاه او هستیم و تالش می 
کنیم بهترین کار را برای ریکاوری و آماده سازی اشکان 

به منظور حضور در جام جهانی انجام دهیم.«

 طارمی و االهلی، تراکتور را امیدوار 
نگه داشتند

لیگ  گروهی  مرحله  چهارم  هفته  ب��ازی  آخرین 
 A گروه  چارچوب  از  غرب  منطقه  در  آسیا  قهرمانان 
برگزار شد. در این بازی تیم های االهلی عربستان و 
الغرافه قطر به مصاف هم رفتند و در پایان به تساوی 
یک یک رسیدند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی الغرافه 
گل اول بازی را به ثمر رساند و مومن زکریا در ادامه 
لحظات  ترین  مهم  از  یکی  کشاند.  تساوی  به  را  کار 
بازی اما در نیمه اول رقم خورد که مهدی طارمی در 
موقعیتی کامال آماده، نتوانست دروازه خالی االهلی 
را باز کند و بدین ترتیب الغرافه نتوانست بیش از یک 
امتیاز از این بازی دشت کند. با این نتیجه االهلی با ۸ 
امتیاز صدرنشین است و الجزیره و الغرافه 5 امتیازی 
هستند. تراکتورسازی ایران هم که تا حدودی پس از 
الغرافه روزنه های امیدش به صعود  تساوی االهلی و 
زنده شد، با ۲ امتیاز در قعر جدول گروه A قرار گرفته 

است.

 سرویس درشهر 
ش��ه��رداری  ف��ردوس ه��ای  س��ازم��ان  مدیرعامل 
مشهدمقدس گفت: در حال حاضر مجموعه هزینه 
 ۴0 رض��وان  بهشت  آرامستان  در  عمومی  خدمات 

درصد تخفیف دارد.
های  فردوس  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسین  دکتر  االس��الم  حجت  مشهد،  ش��ه��رداری 
با  خود  خبری  نشست  اولین  در  دامغانی  مهدوی 
عمومی  خدمات  تعرفه های  افزود:  رسانه  اصحاب 
سال  در  )ع(  رضا  بهشت  آرامستان  در  دفن  و  کفن 
جاری 808 هزار تومان است که در سال آینده با 10 

درصد افزایش به 888 هزار تومان خواهد رسید.
نیز  اختصاصی  خدمات  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
تعرفه در سال جاری یک میلیون و 363 هزار تومان 
است که سال آینده با 8 درصد افزایش و یک میلیون 

و ۴86 هزار تومان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
تصریح کرد: همچنین در حال حاضر قبور دو طبقه 
با  که  شده  اح��داث  )ع(  رضا  بهشت  آرامستان  در 

تخفیف به شهروندان ارائه می شود.
بسیار  فردوس ها  سازمان  در  فعال  افراد  شان 

باال است
تعرفه  درصدی   10 افزایش  از  دامغانی  مهدوی 
کفن و دفن آرامستان بهشت رضا)ع( در سال آینده 
خبر داد و گفت: سازمان فردوس ها متکفل یک امر 
افراد  فعالیت  شان  لذا  است  شهرداری  در  شرعی 
در  که  اف��رادی  خصوص  به  فردوس ها  سازمان  در 
آرامستان ها خدمت می کنند بسیار باال است اما در 

ُبعد اجتماعی کمتر به آن پرداخته شده است.
اجرای  دنبال  به  مهم  این  به  توجه  با  افزود:  وی 
به  فردوس ها  سازمان  در  کارکنان  کار  سختی  طرح 

خصوص آرامستان های شهر هستیم.

سال  در  همچنین  داد:  ادام��ه  دامغانی  مهدوی 
افزایش 20 درصدی حقوقی  برای  جاری مصوبه ای 

پرسنل، تصویب و اجرایی شد.
دسترسی  راه  زودی  به  شده  برنامه ریزی 

بهشت رضوان
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
سال  در  سازمان  اولویت های  مهم ترین  به  ادامه  در 
سال  اولویت های  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  آینده 
تکمیل  فراینددها،  هوشمندسازی  بر  عالوه  آینده 
در  که  است  رضا)ع(  بهشت  آرامستان  معراج  سالن 

حال حاضر ۴0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: مقرر شده تا این سالن معراج تا 

اواخر سال آینده به بهره برداری برسد.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
در خصوص ایجاد راه دسترسی به آرامستان بهشت 
 188 با  رضوان  بهشت  آرامستان  کرد:  بیان  رضوان 
هکتار مساحت به منظور کاهش ترافیک آرامستان 
افراد  برای  ماندگار  خدمتی  ایجاد  و  رضا)ع(  بهشت 
وجود  عدم  مشکل  اما  شده  احداث  مشهد  غرب  در 
که  بود  آرامستان  این  برای  مناسب  دسترسی  راه 
برنامه ریزی شده به زودی راه دسترسی آن ایجاد و 

مسیر برای تردد شهروندان تسهیل شود. 
دو  از  مشهد  شهر  اموات  درصد   30 از  بیش 
بیمارستان بزرگ امام رضا )ع( و قائم )عج( است

مهدوی دامغانی همچنین از احداث غسالخانه در 
بیمارستان های بزرگ خبر داد و گفت: از آنجایی که 
بیش از 30 درصد اموات شهر مشهد از دو بیمارستان 
مقدمات  لذا  است  )عج(  قائم  و  )ع(  رضا  امام  بزرگ 
دیگر  و  بیمارستان  دو  این  در  غسالخانه  اح��داث 

بیمارستان های بزرگ شهر فراهم شده است.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
تصریح کرد: همچنین در حال حاضر قبور دو طبقه 

با  که  شده  اح��داث  )ع(  رضا  بهشت  آرامستان  در 
تخفیف به شهروندان ارائه می شود.

بهشت  آرامستان  تعرفه های  خصوص  در  وی 
هزینه  مجموعه  حاضر  حال  در  گفت:  نیز  رض��وان 
 ۴0 رض��وان  بهشت  آرامستان  در  عمومی  خدمات 

درصد تخفیف دارد.
با  باید  برای توسعه آرامستان بهشت رضا)ع( 

صاحبان زمین های زارعی به توافق برسیم
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
در خصوص توسعه آرامستان بهشت رضا )ع( ادامه 
باید  رض��ا)ع(  بهشت  آرامستان  توسعه  برای  داد: 
در  و  برسیم  توافق  به  زارع��ی  زمین های  صاحبان 

مرحله بعد با آستان قدس توافق شود.
برخی  ح��ق  حاضر  ح��ال  در  ک��رد:  تصریح  وی 
هنوز  اما  شده  پرداخت  کشاورزی  زمین های  از 
به توافق برسیم؛  با آستان قدس رضوی  نتوانستیم 
از اراضی طرح توسعه بهشت  همچنین 185 هکتار 
کشاورزان  اختیار  در  که  شرقی  قسمت  در  رضا)ع( 

است فریز شده است.
فوت روزانه 50 نفر در شهر مشهد

مهدوی دامغانی همچنین در ادامه به آمار متوفیان 
سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری 19 هزار 
836 نفر فوت در مشهد فوت کردند که 11 هزار نفر از 

این تعداد در بهشت رضا )ع( دفن شده اند.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
تصریح کرد: از این تعداد ۴ هزار و 117 نفر زن و 5 
هزار و 890 نفر مرد طی سال جاری در مشهد فوت و 

در آرامستان بهشت رضا )ع( دفن شده اند.
وی عنوان کرد: همچنین طی سال جاری 221 نفر 
در آرامستان بهشت رضوان به خاک سپرده شدند که 

73 نفر از این تعداد زن و 1۴8 نفر مرد هستند.
مهدوی دامغانی گفت: در سال جاری 332 نفر در 

آرامستان بهشت جواداالئمه )ع( دفن شدند که 1۴8 
نفر زن و 18۴ نفر مرد هستند.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
نیز  ارائه شده 6320 متوفی  آمار کلی  ادامه داد: در 
اعزام  تدفین  برای  شهرها  سایر  به  مشهد  شهر  از 

شده اند.
وی با بیان اینکه به طور میانگین روزانه در مشهد 
علل  بیشترین  کرد:  تصریح  می کنند،  فوت  نفر   50
فوت مربوط به بیماری های سیستم گردش خون با 
با 15  تولد  از دوره  بعد  30 درصد، اختالالت خاص 
درصد، سرطان ها با 13 درصد، بیماری های عفونی و 
سیستم تنفسی هر دو با 7 درصد و حوادث جاده ای با 
3 درصد به ترتیب بیشترین علل فوت در شهر مشهد 

است.
رده  بیشترین  همچنین  گفت:  دامغانی  مهدوی 

سنی فوت با 1۴ درصد بین 80 تا 8۴ سال است.
برگزاری جشنواره عکس نوروزی

جهادی  طرح  فراخوان  برگزاری  از  همچنین  وی 
رنگ آمیزی مزار شهدا خبر داد و گفت: در این راستا 
تاکنون 780 نفر ساعت در قالب 15 گروه جهادی در 
دائمی  طرح  شده  مقرر  که  کردند  شرکت  طرح  این 

شود.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
نوروز 97 جشنواره عکس  عنوان کرد: همچنین در 
نوروز در آرامستان بهشت رضا )ع( در دو بخش نوروز 

با شهدا و بخش آزاد برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد در نشست با اصحاب رسانه خبرداد: 

 تخفیف 40 درصدی کفن و دفن در آرامستان بهشت رضوان   

کوتاه از ورزش استان

هیئت بسکتبال خراسان رضوی قهرمان 
لیگ ملی بسکتبال ایران شد

در مسابقات لیگ ملی بسکتبال که با حضور ۱۰ تیم از 
مهر ماه آغاز شد، تیم بسکتبال پارسا مشهد با غلبه بر 
پاس بندر لنگه و تیم هیئت بسکتبال خراسان رضوی 
با شکست هیئت بسکتبال شهرکرد به مرحله نهایی 
راه یافتند. در بازی نخست مرحله نهایی تیم هیئت 
بسکتبال خراسان رضوی با نتیجه ۸۴ بر ۷۹ تیم پارسا 
مشهد را شکست داد و در بازی دوم با نتیجه ۸۲ بر ۶۳ 
مغلوب این تیم شد و در بازی سوم هیئت بسکتبال 
خراسان رضوی قهرمان مسابقات لیگ ملی کشور شد.

 پایان مسابقات قهرمانی شطرنج خواف
مسابقات قهرمانی شطرنج با حضور 57 شرکت کننده 
در سه رده سنی برگزار شد. این مسابقات در سه روز 
متوالی، در هفت دور به روش سوئیسی، در رده سنی 
پژوهش  محل  در  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
با حضور  ابن هیثم خواف برگزار شد.در پایان  سرای 
و  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  و  بخشدار 
دیگرمسئولین ورزش شهرستان به نفرات برتر جوایزی 

اهدا شد.

پیروزی تنیسور خراسان رضوی 
در مسابقات انتخابی تیم ملی

در پایان روز سوم بازی ها، مهرانه ظهوریان تنیسور 
خراسان رضوی با نتیجه) ۱-۶ و ۲-۶( رژدا سبک روح 
را شکست داد. در روز چهارم مسابقات ماندگار فرزامی 
با رژدا سبک روح مسابقه می دهد، مهرانا سلیمانی پور به 
مصاف ملیسا مهرانی می رود و مهرانه ظهوریان و هانا 
سلطانی برگزار کننده دیدار پایانی خواهند بود. نفرات 
برتر به رقابت های تنیس غرب آسیا که از تاریخ ۵ تا ۱۲ 
فروردین ماه سال آینده در لبنان برگزار می گردد اعزام 

می شوند.

صبح امروز به بررسی وضعیت این روزهای باشگاه پدیده می پردازد

مشهدی ها در آستانه سقوط

ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  فدراسیون  دبیر 
دیواره های  از  بهتر  هرچه  استفاده  برای  می گوید 
در  دی��واره ه��ا  ای��ن  ک��ه  اس��ت  بهتر  س��ن��گ ن��وردی 

سالن های مختص این رشته تاسیس شود.
فدراسیون  دبیر  لنگرودی  میرنوری  محمد 
مشهد  در  ورزش���ی  ص��ع��وده��ای  و  ک��وه��ن��وردی 
بین  در  ه��م��واره  رض��وی  خ��راس��ان  ک��رد:  اظهار 
ولی  است  داشته  قرار  برتر  استان   5 و  هیئت ها 
داریم  استان  در  که  باالیی  پتانسیل  به  توجه  با 
و  سالن  اگر  نیست،  مناسب  سطح  در  امکانات 
می توانست  داشت  خوبی  دی��واره  صخره نوردی 
جام  کشوری  قهرمان  مثل  خوبی  میزبانی های 
متأسفانه  بدهد.  اختصاص  خود  به  را  فجر  دهه 
و  استاندار  دی��واره  رض��وی  خراسان  استان  در 
بگیرد  قرار  امکانات  اگر  و  نداریم  خوبی  سالن 

خراسان  از  مختلف  میزبانی های  در  می توانیم 
شناختی  به  باتوجه  البته  و  کنیم  استفاده  رضوی 
سکوهای  می تواند  دارم  مربیان  به  نسبت  که 

کند. کسب  مختلف  سنی  گروه های  در  را  بهتری 
خراسانی  ورزش��ک��اران  اگ��ر  داد:  ادام��ه  وی 
بهتری  عملکرد  باشند  داشته  بهتری  امکانات 
اخیر  سال  چند  در  فدراسیون  داشت،  خواهند 
سراسر  منظوره  چند  سالن های  در  دیواره   ۴00
بال  دی��واره ه��ا  ای��ن  عمال  ام��ا  ک��رد  ای��ج��اد  کشور 
هزینه های  وجود  با  و  است  گرفته  قرار  استفاده 
ول��ی در عمل  ک��ار ش��ده  ای��ن  ک��ه ص��رف  زی��ادی 
این  در  و  نکرده ایم،  موضوع  این  از  استفاده ای 
باید  که  است  شده  هزینه  کلی  گذشته  سال   20

بگذاریم.  کنار  را  آن ها  همه 
وی افزود: با توجه به شرکت های خصوصی و البته 
کمک های  زمینه  این  در  می توانند  قدس  آستان 
و  زمین  واگذاری  با  و  بکنند  فدراسیون  به  فراوانی 
جامعه  شادابی  و  نشاط  راه  در  بزرگ  قدمی  سالن 

صعودهای  و  کوهنوردی  فدراسیون  دبیر  بردارند. 
و  ورزش  کل  اداره  همکاری  به  اش��اره  با  ورزش��ی 
در  اگر  کرد:  اضافه  فدراسیون  با  استان ها  جوانان 
فدراسیون  باشد  اختصاصی  سالن  شهرستان ها 
دیواره استاندار ایجاد می کند.  وی خاطر نشان کرد: 
ما  دهد  قرار  ما  اختیار  در  سالنی  اگر  شهرستان  هر 
نسبت به تجهیز سالن به دیواره سنگنوردی مختص 
لنگرودی  میرنوری  خواهیم کرد.  اقدام  رشته  خود 
گفت: اگر وزات ورزش و جوانان در مجموعه آزادی 
زمینی در اختیار ما قرار دهد، در سال آینده ساخت 
منظور  به  روز  استانداردهای  با  سنگنوردی  دیواره 
استفاده تیم ملی در دستور کار خود قرار می دهیم. 

ورزشی  مجموعه  در  بود  ق��رار  داد:  ادام��ه  وی 
آزادی کمپ ملی داشته باشیم که فعال این پروژه با 
اگر در مجموعه  اما  باال معلق مانده  به هزینه  توجه 
دیواره  بگذارند  فدراسیون  اختیار  در  زمین  آزادی 

استاندار ایجاد خواهد شد. 
برنامه های  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

می باشد،  ورزش��ک��اران  بیمه  فدراسیون  اصلی 
اشتباه  اولین  شاید  و  اس��ت  پرخطر  ما  ورزش 
اشترانکوه  ح��ادث��ه  در  ب��اش��د،  اشتباه  آخ��ری��ن 
شاید  معتقدم  که  داد  رخ  خطاها  از  مجموعه ای 
قصور در این موضوع بوده اما کسی مقصر به عمد 

. نیست

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مطرح کرد

بیمه ورزشکاران اولویت فدراسیون

در پی شکایت ایگور پراهیچ، مدافع پیشین پدیده 
به فیفا و بی توجهی مسئوالن باشگاه  این باشگاه  از 
مشهدی نسبت به این قضیه خطر کسر شش امتیاز 

دیگر تیم رضا مهاجری را به شدت تهدید می کند.
کمیته  انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال 
فدراسیون  و  پدیده  باشگاه  پراهیچ،  ایگور  به  نامه ای 
فوتبال یادآور شد که باشگاه پدیده نتوانسته است به 
تعهدات خود نسبت به این بازیکن عمل کند و فرصت 
که  کروات  بازیکن  بدهی  پرداخت  برای  باشگاه  این 
است.  رسیده  پایان  به  بود   ۹۶ ماه  اسفند  نهم  تاریخ 
فیفا در این نامه همچنین یادآور شد اگر باشگاه پدیده 
تا تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۸ یعنی ۲۸ اسفند ماه اقدام به 
پرداخت بدهی نکند، پرونده ذکر شده به یکی از اعضای 
کمیته  انضباطی فیفا ارسال می شود تا یک هفته  پس از 

زمان گفته شده در مورد آن تصمیم گیری شود.
یورو   ۱۸۶ و  هزار   ۷۹ باید  پدیده  فیفا  حکم  طبق 
به عالوه پنج درصد سود و همچنین ۵۳ هزار و ۱۷۲ 
یورو به عنوان جریمه به عالوه پنج درصد سود، به این 
بازیکن پرداخت کند. در صورتی که باشگاه پدیده باز 
هم در قبال این کار کوتاهی کند، امکان کسر دوباره 
امتیاز از این تیم و سقوط به دسته پایین تر نیز وجود 
پرداخت  عدم  در  پدیده  بد  سابقه  به  توجه  با  دارد. 
کم  نیز  بار  این  اگر  می رسد  نظر  به  کنزوویچ،  بدهی 
کاری از سوی پدیده ای ها رخ دهد، این تیم نیز گزینه 

اصلی سقوط به دسته یک به همراه دیگر همشهری 
خود یعنی مشکی پوشان خواهد بود.

است  داده  رخ  پدیده  برای  حالی  در  اتفاق  این 
پدیده  باشگاه  هیئت مدیره  نشست  آخرین  در  که 
با  سرانجام  شکوهی  حسین  ریاست  به  خراسان 
باشگاه  این  مدیرعامل  کریمویی  استعفای  دومین 
موافقت شد تا وی از این پس تنها به عنوان عضو در 
هیئت مدیره باشگاه پدیده حضور داشته باشد. عدم 
تعهد شرکت اقتصادی پدیده در قبال پرداخت های 
باشگاه باعث اصرار مدیرعامل این تیم برای استعفا 

به امید بهبود شرایط مالی تیم شد. 
مجموعه  که  شده  قضیه  این  متوجه  کریمویی 
ندارد  تیمداری  ادامه  برای  چندانی  تمایل  پدیده 
قرار  تیمش  بازیکنان  و  مربیان  مقابل  اینکه  برای 
نگیرد ترجیح داد از سمت خود کنار رود. این استعفا 
روز سه شنبه پذیرفته شد. پس از پذیرش استعفای 
پدیده،  باشگاه  مدیرعاملی  از  کریمویی  حمیدرضا 
دکتر  نهایت  در  باشگاه  این  هیئت مدیره  اعضای 
پویا پارسا را به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه 
پدیده منصوب کردند که از اهم سوابق وی می توان 
خراسان  در  نیرو  وزارت  ورزش  اجرایی  دبیر  به 
نیرو،  وزارت  در  ورزش  ارزیابی  مسئول  رض��وی، 
و  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  تربیت بدنی  مسئول 
بر  مبنی  هایی  قول  می شود  گفته  نمود.  اشاره   ...

بهبود وضعیت این باشگاه داده شده است.
در این حال خبرهایی مبنی بر اینکه چند شرکت 
و شخص حقیقی برای خرید امتیاز این باشگاه اعالم 
شود  می  گفته  و  می رسد  گوش  به  کرده اند  آمادگی 
سرنوشت باشگاه پدیده به تصمیمات آقای انتظاری 

بستگی دارد!

سخت تر  مشهدی  باشگاه  این  کار  وضعیت  این  با 
از گذشته شده و حتی بسیاری از بازیکنان این تیم 
نمی خواهند به دلیل مشکالت مالی و عدم دریافت 
تمرینات  در  نوروز  تعطیالت  از  پس  خود  مطالبات 
این تیم حاضر شوند. بازیکنان پدیده بیش از چهار 
از  نداشته اند  باشگاه شان  از  دریافتی  که  است  ماه 
پایان  تا  اگر  کرده اند  اعالم  خود  مربیان  به  این رو 

دیگر  باشد  نداشته  پرداختی  آنها  به  باشگاه  سال 
پدیده  باشگاه  از  شد.  نخواهند  حاضر  تمرینات  در 
خبر می رسد که مجموعه پدیده در نظر دارد امتیاز 
دید  باید  صورت  آن  در  کند.  واگذار  را  باشگاه  این 
نه.  یا  شد  خواهد  پیدا  باشگاه  این  برای  خریداری 
بعید نیست سرنوشت باشگاه پدیده مانند ابومسلم 
هاست  سال  که  مشهد  فوتبال  داشتنی  دوست  تیم 
بازیکن  دو  شکایت  با  که  تیمی  شود،  شده  نابود 
کرده  ایجاد  تیم  این  برای  را  هایی  پرونده  سابق، 
بود. اول اشپیتیم آرفی بازیکن آلبانیایی که سابقه 
حضور در پرسپولیس و چند تیم ایرانی دیگر را نیز 
ابومسلم  در  مدتش  کوتاه  حضور  واسطه  به  دارد، 
را  باشگاه  محکومیت  و  کرد  شکایت  تیم  این  از 
بازیکن  جونیور  دوسانتوس  همچنین  گرفت.  نیز 
به  را  ابومسلم در سال ها قبل هم شکایتش  برزیلی 
او نیز حکم پرونده خود را دریافت  ارائه کرد و  فیفا 

کرد. 

 مرجان فرهمند
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خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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Poetry Dayشعر روز

امام حسین )ع( فرمودند:
بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دعاه�ا و نیای�ش ه�ا از بهترین راههای تکامل انس�انی اس�ت زی�را کمال 
انس�ان در نزیک�ی به خداوندی اس�ت ک�ه علم  محض وهس�تی صرف و 
قدرت صرف اس�ت و راه تخلق به اخالق الهی وتقرب به آن کمال عبادت 
ه�ا و نی�ا یش هاس�ت دراین نیایش ه�ا هیچ فرقی بین زن ومرد نیس�ت 
ومه�م تری�ن مناجات ودعا را ب�رای زنها ومردها یکس�ان تجویز وتعلیم 
ک�رده ان�د بنابراین درکمال حقیقی ک�ه در مناجاتها دعاه�ا ثناها عبادتها 

واطاعتها ظهور کرده است سهم زن ومرد یک سان است.
 زن درآیینه جالل وجمال ص153

ای سلسله عشق تو اندر پایم
بندیست ز گیسوی تو ربهر پایم

این شعرا اگر بدستت افتد روزی
گردن مکش وبنه سری رب پایم
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میز خبر

  اعتراضات بزرگ تری در راه است؟
مس��عود نیلی دس��تیار اقتصادی حس��ن روحانی رئیس 
جمه��ور ای��ران گفته اس��ت “تظاهرات م��ردم در دی ماه 
هش��داری اس��ت که ممک��ن اس��ت اعتراضات بیش��تر و 
بزرگ تر شود و ابعاد وس��یع تری به خود بگیرد. مسائلی 
که در مقیاس کوچک می بینیم، به ما عالمت آماده باش 
می دهند. ممکن اس��ت دفعه بعد فرصت در اختیار شما 
نباشد”. آقای نیلی هشدار داده که “اگر همین طور ادامه 
دهی��م و در همی��ن روند پی��ش بروی��م، در معرض خطر 
خواهیم بود. باید همدیگر را به رس��میت بشناسیم تا از 
این معبر سخت، گذر کنیم؛ و گرنه عواقب بدی خواهیم 
داشت و نتیجه ای حاصل می شود که همه از آن پشیمان 

خواهیم شد”./نواندیش
  طرح جدید سؤال از رئیس جمهور 

    کلید خورد
جبارکوچکی ن��ژاد، نماین��ده رش��ت گفت: ط��رح جدید 
سؤال از رئیس جمهور امروز تدوین شده و تاکنون بیش 
از ۱۰۰ نف��ر از نماین��دگان آن را امضا کرده ان��د. این طرح 
بر اس��اس 6 محور همچون مش��کالت مؤسسات مالی و 
اعتباری، قیمت ارز، بیکاری و... تنظیم ش��ده اس��ت. 
ط��رح جدید س��ؤال از رئی��س جمهور بعد از کس��ب حد 
نصاب به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود و روحانی 
باید بعد از تعطیالت سال نو برای پاسخگویی به مجلس 

بیاید./ باشگاه خبرنگاران 
  چند هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه 

     دست مردم است؟
در ح��ال حاضر بیش از ۳۵ هزار میلی��ارد تومان از انواع 
اسکناس و سکه های رایج )نیکل( در اختیار مردم است. 

اسکناس و سکه های فلزی پول رایج ایران را واحد ریال 
تشکیل می دهند. بر اساس قانون پولی و بانکی، امتیاز 
انتش��ار پ��ول رایج کش��ور در انحص��ار دولت اس��ت و این 
امتی��از، با رعایت مقررات این قان��ون، منحصرًا به بانک 
مرکزی واگذار ش��ده اس��ت. بر اس��اس آخرین آمار ثبت 
ش��ده در صورت ه��ای مالی ش��بکه بانکی، ت��ا پایان دی 
ماه س��ال ج��اری حدود ۵۳ ه��زار و ۵۰۰ میلی��ارد تومان 
اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس 
با دی ماه س��ال قبل ۸.۲ درصد و نس��بت به اسفند سال 
قبل ۰.۱ درصد رش��د دارد. مجموع اسکناس و مسکوک 
فعلی نس��بت به دو س��ال گذش��ته حدود ۱۰ هزار میلیارد 
توم��ان افزای��ش دارد. از ۵۳ ه��زار میلیارد اس��کناس و 
مس��کوک موجود ش��بکه بانکی ۳۵ ه��زار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان در دس��ت مردم در گردش است. این مبلغ نسبت 
به اس��فندماه ۸.۹ درصد کاهش دارد ولی در مقایس��ه با 
دی ماه س��ال قبل ۸.۲ درصد رشد داشته است. حدود 
۱۰ ه��زار میلیارد دیگر در بانک ها قرار دارد و حدود ۷۰۰۰ 
میلیارد تومان سکه و اس��کناس نیز جزو موجودی های 
بانک مرکزی که قابلیت انتش��ار دارد ثبت ش��ده است./

ایسنا 
  ابتکار: نگاه سیاسی به سخنرانی زنان در نماز 

    جمعه وجود دارد
درب��اره  رئیس جمه��ور  و خان��واده  زن��ان  ام��ور  مع��اون 
س��خنرانی زن��ان در نم��از جمع��ه گف��ت: نگاه و س��لیقه 
سیاس��ی درباره س��خنرانی زن��ان در نماز جمع��ه وجود 
دارد، متاس��فانه برخوردهای سیاس��ی صورت می گیرد 
باید کسانی که مسئولیت دولتی دارند مخصوصًا خانم ها 
در ای��ن جایگاه قرار بگیرند و صحبت کنن��د. وی درباره 

این ک��ه خانم بازیگ��ری در شهرس��تان اردکان به عنوان 
پی��ش نم��از جمعه پش��ت تریب��ون ق��رار می گی��رد اما از 
مع��اون رئیس جمه��ور در همی��ن شهرس��تان در پش��ت 
همی��ن تریبون جلوگیری می ش��ود، عنوان ک��رد: نگاه و 
س��لیقه سیاس��ی در این خصوص وجود دارد، متاسفانه 
برخوردهای سیاس��ی ص��ورت می گیرد باید کس��انی که 
مسئولیت دولتی دارند مخصوصًا خانم ها در این جایگاه 
قرار بگیرن��د و صحبت کنند. ابتکار ادام��ه داد: البته در 
ش��هرهای دیگر به عنوان کسی که پیش خطبه های نماز 
جمع��ه را می خواند حضور داش��تم، مثاًل در شهرس��تان 
پیش��ین که یک شهرس��تان اهل سنت اس��ت سخنرانی 
کرده ام و یا در روز محیط زیس��ت در یک کلیس��ا صحبت 
ک��رده ام بای��د نگاهم��ان ب��رای س��خنرانی خانم هایی که 
مس��ئولیت دولتی دارند در پیش خطبه های نماز جمعه 

سیاسی نباشد. 
  آیت ا... سبحانی: ما کلمه »اجباری« را برای 

     حجاب به کار نمی بریم
آیت ا... سبحانی با بیان اینکه اگر کسی تظاهر کند ضرر 
به دیگران می زند باید با او برخورد شود، ادامه داد: سن 
ازدواج در جامع��ه باال رفته و بی حجابی ها قطعًا مفاس��د 
را افزای��ش می دهد؛ عجب اس��ت نویس��نده ای��ن مقاله 
می گوید اگر بی حجابی، مفاس��دی داشته باشد خارج از 
بحث ماس��ت؛ ما می گوییم همین که شما خارج از بحث 
می دانید همین بحث ماس��ت. وی با انتقاد از برداش��تن 
روسری توسط برخی زنان و برپایی جشن کذایی در برج 
میالد، تأکید کرد: وقتی مسئوالنی در مقابل رقص زنان 
در ب��رج میالد س��کوت می کنند و برخی دخت��ران نا آگاه 
روسری از س��ر بر می دارند نوشتن چنین مقاالتی دامن 

زدن به این گناهان و توجیه آن و جفا بر انقالب اسالمی 
اس��ت. مرج��ع تقلید ش��یعیان اضاف��ه ک��رد: بی حجابی 
موجب تحریک ش��هوات اس��ت و به دنبال آن مفاسدی 
می آورد و این بیماری سرایت کرده و اکثریت را می گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ما کلم��ه اجباری را ب��ه کار نمی بریم، 
اف��زود: م��ا می گوییم اگر ای��ن گناه، علنی ش��د جامعه را 

آلوده می کند و حکومت باید جلوی آن را بگیرد.
  گاف روزنامه شرق در صفحه اول!

روزنام��ه ش��رق در عکس ی��ک خود »گاف« بس��یار بدی 
داده و تصوی��ر ی��ک س��ناتور زن س��نای امری��کا را ب��ه 
جای »جینا هاس��پل« رئیس جدید »سیا« منتشر کرده 

است./خبرگزاری دانشجو
  واکنش احمدی نژاد به بازداشت بقایی

محم��ود احم��دی ن��ژاد هم ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای ضمن 
حمای��ت ش��دید از بقایی بازهم مواضع ساختارش��کنانه 
خودش را تکرار کرد. شایان ذکر است حمیدبقایی دیروز 
و در پی برگزاری چندین جلسه دادگاه، طی حکم صادره 
قوه قضائیه به 15 سال زندان محکوم شد./آخرین خبر 

واکنش مشایی به اجرای حکم بقایی
اسفندیار رحیم مشایی با انتشار پستی ضمن حمایت از 
حمیدبقایی با اظهاراتی س��اختار شکنانه قوه قضائیه را 

تهدید کرد./آخرین خبر 
  حرف های معنادار حاجی بابایی 

     درباره استیضاح ها
رئی��س فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س گفت: با 
رون��د موج��ود، ت��ا پایان مجل��س ده��م هیچ وزی��ری را 
نمی توان استیضاح کرد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی در 

جلسه علنی دیروز )چهارشنبه، 23 اسفند( پارلمان، در 
تذک��ری، اعالم یک باره اس��تیضاح 3 وزیر کابینه پش��ت 
س��ر ه��م را دارای ابهاماتی دانس��ت و اظهار داش��ت: به 
همی��ن دلی��ل، فراکس��یون نماین��دگان والی��ی وارد این 
فضای ابهام نش��د. وی خظاب به هیئت رئیسه مجلس، 
گف��ت: حفظ جای��گاه مجلس که در رأس امور اس��ت، از 
سوی هیئت رئیس��ه مجلس ضروری اس��ت، البته میان 
اینکه مجلس در رأس امور باش��د یا نمایندگان در رأس 
امور باش��ند، تفاوت وجود دارد. نماین��ده مردم همدان 
در مجل��س اف��زود: م��ردم در دو روز گذش��ته، ش��اهد 
گفت وگوهای نماین��دگان درباره اس��تیضاح وزرا، اعم از 
س��قوط هواپیما و سانحه کشتی س��انچی و دیگر مسائل 
بودن��د و فک��ر می کردند ک��ه نمایندگان با اس��تناد به این 
مسائل، وزرا را استیضاح کرده اند، اما نتیجه این شد که 
روز گذشته مباحثی در مجلس طرح شد که نباید مطرح 
می ش��د. حاجی بابایی با تأکید بر اینک��ه نه خودش و نه 
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس، پای استیضاح ها 
را امض��ا نکرده و حتی درباره آن ه��ا اعالم نظر نکرده اند، 
گفت: هیئت رئیس��ه مجلس از این به بعد اس��تیضاح ها 
را از نظر اس��تحکام بررسی کند تا یک استیضاح با فشار 
استیضاح کنندگان از سوی هیئت رئیسه پذیرفته نشود، 
اگ��ر رون��د ادامه یابد، ت��ا پایان دوره مجل��س دهم، هیچ 
وزیری را نمی توان اس��تیضاح ک��رد که این ضربه مهلکی 

به آرای مردم وارد می کند./تسنیم
  خاطره گویی آخوندی از بازرگان

وزیر راه و شهرس��ازی یک روز بعد از جلس��ه اس��تیضاح 
خود در جمع کارکنان وزارت راه و شهرسازی اظهارنظر 
جالب��ی بی��ان کرد. عب��اس آخوندی در جم��ع مدیران و 

کارکنان وزارت راه و شهرسازی گفت: “می گویند مرحوم 
بازرگان وقتی از زندان آزاد ش��د و در روزگاری که رئیس 
دانشکده فنی دانشگاه تهران بود هنگام ورود به دانشگاه 
دانشجویان به استقبال او آمدند. مهندس از همه تشکر 
کرد و گفت ممنون هس��تم که آمدید اما این مسئله برای 
ش��ما نم��ره نمی ش��ود و بای��د درس بخوانی��د. در همین 
خص��وص بای��د ع��رض کنم که من از همه ش��ما متش��کر 
هستم اما باید برویم کارکنیم و آنچه مهم است “کار است 
و کار است و کار” و درواقع همه برمی گردد که چقدر برای 

ملت کار انجام دهیم و به آن ها خدمت کنیم. /ایسنا
  شهردار تهران در پی احضار به دادگاه 

     استعفا داد
یک منبع آگاه تأیید کرد که اس��تعفای ش��هردار تهران از 
سمت خود به علت احضار وی به دادگاه بوده است. این 
منب��ع آگاه با اش��اره به اینکه احض��ار محمدعلی نجفی، 
ش��هردار تهران علت اقدام وی به اس��تعفا از سمت خود 
بوده اس��ت، تصریح کرد: وی روز یکش��نبه آینده نیز بار 
دیگ��ر به دادگاه احضار ش��ده اس��ت. روز ش��نبه نوزدهم 
اسفندماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران 
در سی امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، از 
احضار ش��هردار تهران به دادس��را در پی برگزاری جشن 
روز زن خب��ر داد. وی اقدامات دادس��را در این زمینه، از 
تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای شهردار و دیگر 
عوامل جش��ن برج میالد خب��ر داد و گفت: پ��س از نامه 
دادستان کل کشور و گزارش سرپرست دادسرای ارشاد، 
در این زمینه ش��هردار و دیگر عوامل این مراسم احضار 
ش��دند و حس��ب گزارش واصله، در روز جاری از شهردار 

تهران تحقیق به عمل آمده است./رویداد 24

  موفقیت در یکدست کردن هیئت رئیسه خبرگان
حس��ام الدین آش��نا، مشاور فرهنگی حس��ن روحانی، رئیس جمهور، از »موفقیت یک جریان در مجلس خبرگان برای یکدست 
کردن هیئت رئیسه« خبر داد. آقای آشنا در تلگرام نوشت: »خبر اول در سیاست داخلی چیست؟ عدم موفقیت چند جریان در 
مجلس ش��ورای اس��المی برای بی دس��ت و پا کردن دولت یا موفقیت یک جریان در مجلس خبرگان برای یکدست کردن هیئت 
رئیس��ه؟« حسن روحانی از اعضای مجلس خب�رگان اس��ت و به دلیل همزمانی اجالسیهٔ مجلس خب�رگان با استیضاح سه وزیر، 
دیروز در اجالس خبرگان ش��رکت کرده بود. جلس��ات اس��تیضاح وزرای کار، راه و کش��اورزی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه  
برگزار ش��د و هر س��ه شکس��ت خورد تا وزرا به کار خود ادامه بدهند. آیت ا... جنتی از دو سال پیش به ریاست مجلس خب�رگان 
رس��یده اس��ت، اما آرای او در انتخابات داخلی اخیر نسبت به دو سال پیش افزایش قابل توجهی داشت. همچنین تغییراتی در 

هیئت رئیسه به نفع جریان آیت ا... جنتی شکل گرفت که آشنا به آن اشاره دارد./انصاف نیوز
   مدیر قالیباف عامل استعفای نجفی شد؟

رحمت ا... حافظی در حساب توییتری خود نوشت: مدیر منصوب شهردار سابق مراسم رقص در برج میالد را تدارک می بیند، 
شهردار فعلی به دادستانی احضار می شود سپس با وثیقه آزاد می شود نهایتًا استعفا می دهد. با این رفتارها و چنین عملکردی 

نیازی به ستون پنجم دشمن نداریم، خودمان تیشه به ریشه ها خواهیم زد.
   وزارت اطالعات: تکذیب انتصاب مدیران دوتابعیتی

وزارت اطالعات درپی درج مطالبی در رسانه ها مبنی بر اشتغال و انتصاب افراد دوتابعیتی در سمت های دولتی تکذیبیه ای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی اظهارات و درج برخی مطالب در رسانه ها مبنی بر اشتغال و انتصاب افراد دوتابعیتی در 
پست های دولتی، به آگاهی می رساند وزارت اطالعات حسب وظایف و مأموریت ذاتی خود تاکنون موضوع شناسایی افرادی را 
که در مظان دوتابعیتی بودند، با جدیت در دستور کار داشته و در فرایند بررسی های اطالعاتی، تعدادی از افراد دارای تابعیت 
مضاعف، متقاضی انتصاب و اشتغال در بخش های دولتی شناسایی گردیده اند که پس از بررسی های به عمل آمده با انتصاب 
آنها در پست های دولتی مخالفت شده است. الزم است توضیح داده شود که منطبق با گزارش هایی که طی مراحل مختلف به 
مسئوالن ذی ربط و به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسالمی، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، هیأت تحقیق و 
تفحص مجلس شورای اسالمی و دادستان محترم کل کشور ارسال شده است، انتصاب افراد دوتابعیتی در پست های مدیریتی 
و انتصابی تکذیب می گردد. عالوه بر آن، حتی برخی از افرادی که قباًل در پست های مدیریتی منصوب شده و یا پس از انتصاب، 
اق��دام ب��ه اخذ تابعیت کرده بودند؛ پس از شناس��ایی، اع��الم نظر صریح و قاطع و پیگیری وزارت اطالعات، با همکاری رؤس��ای 

محترم سازمان های ذی ربط، از پست های مدیریتی عزل و برکنار شده اند.


