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نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس:

برخورداری از نشاط 
شهروندی، حق شهروندان است

تولیت آستان قدس رضوی:

حضرت زینب )س( الگوی 
شهدای مدافع حرم بود

چهار شنبه   15   فروردین ماه 1397 0 17  رجب  1439 
سال اول شماره 176 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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تحلیل روز

گزارش ویژه

فرهنگ

»فیض حضور« و حضور 
شاعران خراسانی

دوازدهمین شب شعر »فیض حضور« در تاالر شهر 

مشهد برگزار شد

تلگرام، دغدغه این روزهای سیاسیون

دستی که قرار بود روی دکمه فیلترینگ نرود

در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد؛

40 سال کار بی اثر برای ریشه کن کردن فقر

از سوی  اینکه مدتهاست بحث فضای مجازی و به خصوص پیام رسان تلگرام در مقاطع مختلف  با 
مسئولین مطرح می شود و بسیاری از آنها بر فیلتر کردن آن تاکید داشته اند، در ایام نوروز شاهد شدت 
گرفتن و البته جدی تر شدن این تالش بودیم. اولین بار در سال 97، زمزمه فیلترینگ تلگرام از رادیوی 
محلی بروجرد شنیده شد. عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسالمی، در گفت وگو با رادیوی محلی بروجرد، اولین کسی بود که دوباره تأکید کرد ...

استان  خمینی)ره(  امام  ام��داد  کمیته  کل  مدیران  معارفه  و  تودیع  عنوان  با  نشستی  گذشته  روز 
خراسان رضوی در زائر سرای کرامت با حضور جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سید جواد حسینی افزود: در گذشته به تعداد هر 900  نفر مددجو یک مددکار  
وجود داشت که می توانستند به او مراجعه کنند، حال آنکه امروز به ازای هر 400 نفر مددجو یک مددکار 

وجود دارد که کاهش تعداد مددجویان موجب افزایش و بهبود کیفیت خدمات شده است. 
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»صبح امروز« مسیر تحقق »حمایت از کاالی ایرانی« بررسی می کند؛

نسخه خراسان رضوی 
تا پایان فروردین ماه

»حمایت از کاالی ایرانی« راهبرد مسئولین و مردم در سال 97 است
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پایان رالی 
توس- خیام

نماینده کاشمر در مجلس خبر داد:

کاهش 50درصدی واردات 
کاالی قاچاق

ادعای نماینده مردم نیشابور در رابطه با 

»اعاده اموال نامشروع مسؤوالن«: 

برخی نمایندگان طرح را امضا 
کردند، اما رأی نمی دهند

گرم  محفلی  در  حضور  فیض  شعر  شب  دوازدهمین 
از  زیادی  بسیار  تعداد  حضور  با  مشتاق  و  صمیمی  و 
عالقه مندان ادبیات اهل بیت و خانواده های ایثارگر در 
فضایی مملو از شور و شوق و صمیمیت در تاالر شهر و 
از ۳۰۰ تن  به همت بیدریغ شورای شهر و حضور بیش 
از شاعران و هنرمندان و تعداد کثیری از عالقمندان و 
جمعی از انجمن های شعر آیینی و با استقبال بی نظیر 

شاعران خراسانی در تاالر شهر مشهد برگزار شد . 
عدالتی  علی  االسالم  حجت  مراسم  این  حاشیه  در 

مجد دبیر سلسله همایش های فیض حضور گفت...
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    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com
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نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی 
از  پس ازاینکه  نکردند  امضا  را  طرح  این  ابتدا  در  که  نمایندگان 
را  این طرح  گرفتند،  قرار  فشار  انتخابیه خود تحت   سمت حوزه 

امضا کردند ولی گفتند به آن رأی نخواهیم داد.
اصحاب  با  خبری  نشست  در  گرمابی  حمید  فارس،  گزارش  به 
رسانه در محل شورای شهر نیشابور اظهار داشت: صندوق علویه 
که مشکالت متعددی را برای مردم ایجاد کرده متأسفانه در هیچ 
مراجع  طریق  از  باید  و  ن��دارد  مجوز  و  است  ثبت نشده  جایی 

قضایی پیگیری گردد
مراجع  از  باید  نیز  پیوند  صندوق  مشکل  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  بدهی های  و  دارایی ها  میزان  چون  گردد  پیگیری  باالتر 

صندوق اصاًل متناسب نیست.
اسالمی  شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
آخرین  بود  قرار  کرد:  تأکید  کشوری  تقسیمات  طرح  به  اشاره  با 
بخش  وضعیت  تا  شود  برگزار  جلسه ای  گذشته  سال  چهارشنبه 
زبرخان مشخص گردد که برگزار نشد، همچنین در حال پیگیری 
بخش عشق آباد و سروالیت هستیم که مشکالتی بر سر راه آن ها 

هست.

اشتغال و کمبود آب کم کم به بحران تبدیل می شود 
در  صد  ضعیف  مدیریت  از  ما  کشور  هم  و  شهر  هم  گفت:  وی 
صد ضربه دیده است و باید شایسته ساالری مالک مدیریت قرار 

گیرد.
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
داشت: اشتغال و کمبود آب کم کم به بحران تبدیل می شود، آب 

در حال حاضر در برخی بخش ها بحران ایجاد کرده است.
گرمابی تأکید کرد: در شرایط فعلی قوانین حق آب رودخانه ها 
است  ق��رار  ش��ده  هماهنگی های  طی  و  نیست  جوابگو  دیگر 

مشکالت به صورت کدخدا منشی حل گردد.
راه ه��ای  به  اش��اره  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نماینده  این 
با لیزر باعث 20  مختلف کاهش مصرف آب گفت: تسطیح زمین 
درصد کاهش مصرف آب و کشت گلخانه ای باعث کاهش مصرف 
کشورهای  تمامی  در  روش  این  که  شد  خواهد  درصد   10 به  آب 

توسعه یافته در حال انجام است.
قانون باید خیلی شفاف تر و دقیق تر نوشته شود 

وی با اشاره به عدم همراهی کامل دولت گفت: هیچ وقت 100 
مباحث  برخی  در  و  نبوده ام  دولت  سیاست های  موافق  درصد 

برای  ری��ال  میلیارد  ه��زار   700 دول��ت  دارم،  مختلفی  نظرات 
اشتغال تخصیص داده است و نحوه هزینه آن مشخص نیست و 

معلوم نیست به چه روشی می خواهد اشتغال ایجاد کند.
گرمابی با اشاره به نام گذاری امسال بانام سال حمایت از تولید 
نوشته  دقیق تر  و  شفاف تر  خیلی  باید  قانون  کرد:  تصریح  ملی 
و  کند  ایجادشده سوءاستفاده  از فضای  تولیدکننده  نباید  و  شود 

محصول بی کیفیت به بازار تزریق کند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
هرچند  است،  کاهش یافته  کشور  سطح  در  قاچاق  داد:  ادامه 
مشکل  حل  نیست،  تأثیرگذار  ولی  هست  هم  هنوز  خرد  قاچاق 
نیازمند  ثبت در مبادی ورودی  یا عدم  و  به صورت عمده  قاچاق 

توجه کل نظام جمهوری اسالمی ایران را دارد.
فرهنگ مالیات در کشور جا نیفتاده است

موفقیت  عدم  و  ارزش افزوده  بر  مالیات  قانون  به  اشاره  با  وی 
دریافت  زنجیره  است  ق��رار  گفت:  کامل  به صورت  آن  اج��رای 
ایجاد  اصلی  زنجیره  و  شود  کامل  امسال  ارزش افزوده  بر  مالیات 
شود ولی باید قبول کنیم که هنوز فرهنگ مالیات در کشور ما جا 

نیفتاده است.

رسیدن  نتیجه  به  امید  حاضر  حال  در  کرد:  تأکید  گرمابی 
ایجاد  آن  فرهنگ  چون  ندارم،  ارزش افزوده  بر  مالیات  دریافت 
بودم،  رفته  تحصیل  برای  کانادا  در  که  زمانی  حتی  است،  نشده 
برای  بود  کشورها  از  بعضی  از  آن  فروشنده  که  فروشگاه هایی 
پرداختن یا نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران سؤال 

می پرسید.
امیدوارم هر چه زودتر رأی نمایندگان در مجلس شفاف شود
با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
گفت:  مجلس  در  مسئوالن  نامشروع  اموال  اعاده  طرح  به  اشاره 
این  انجام  از  زدن  حرف  دارد،  وجود  تناقض  قانون  این  بطن  در 
کار راحت است ولی به اجرا درآوردن آن به این راحتی ها نیست.
وی تأکید کرد: برخی نمایندگان که در ابتدا این طرح را امضا 
نکردند پس ازاینکه از سمت حوزه انتخابیه خود تحت  فشار قرار 
گرفتند، این طرح را امضا کردند ولی گفتند به آن رأی نخواهیم 

داد.
که  برسیم  به جایی  زودت��ر  چه  هر  امیدوارم  اف��زود:  گرمابی 
که  بدانند  واقعًا  مردم  تا  شود  شفاف  مجلس  در  نمایندگان  رأی 

نمایندگانشان به چه طرح هایی رأی می دهند.

ادعای نماینده مردم نیشابور در رابطه با »اعاده اموال نامشروع مسؤوالن«:

برخی نمایندگان طرح را امضا کردند، اما رأی نمی دهند

سامانه
 پیامک مردمی
100080888

نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
شورای اسالمی از کاهش 50درصدی واردات کاال از 

مسیر های قاچاق خبر داد.
به گزارش ایسنا، بهروز بنیادی مسائل اقتصادی را 
پاشنه آشیل مشکالت امروز کشور دانست و افزود: 
بر  انقالب  معظم  رهبر  که  است  سال   10 از  بیش 

مسائل اقتصادی تذکرات متعددی داشته اند.
برنامه  مختلف  دولت  های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسائل  در  خود  وظایف  انجام  برای  درستی  ریزی 
برنامه ریزی  عدم  کرد:  بیان  نداشته اند،  اقتصادی 

صحیح موجب شده زمان را از دست بدهیم.
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
مسائل  ام���روزه  اینکه  اع��الم  با  اسالمی  ش��ورای 
عمومی  نارضایتی  اصلی  عامل  عنوان  به  اقتصادی 
با  امیدواریم  اف��زود:  است،  شدن  مطرح  حال  در 
امسال  شعار  تعیین  و  انقالب  معظم  رهبر  تذکرات 
با نام حمایت از کاالی ایرانی تولید کنندگان بتوانند 

انتظارات ایشان را برآورده کنند.
وی با بیان اینکه از سویی دولت باید با برنامه ریزی 
با  هم  بانک ها  و  اجتماعی  تامین  سازمان  و  صحیح 
حمایت از تولیدکنندگان و کسانی که اشتغال ایجاد 
این  اگر  کرد:  بیان  بدهند،  اطمینان خاطر  می کنند 
با کاالهای خارجی و  نباشد رقابت کردن  حمایت ها 

وارداتی بسیار سخت خواهد است.
بنیادی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از کاالها 
به صورت قاچاق و با مبالغ پائین وارد کشور میشود، 
عنوان کرد: امیدواریم با همت مردم از سویی و تولید 
بتوانیم در  با کیفیت توسط تولید کنندگان  کاالهای 
فضای رقابتی که در جهان ایجاد شده سهم خود را 

بیشتر از گذشته به دست بیاوریم.

تحمیلی  واردات  از  بخشی  اینکه  اع��الم  با  وی 
جهانی  بعد  در  که  کشورها  از  بسیاری  گفت:  است، 
حمایت ها  این  قبال  در  میکنند  حمایت هایی  ما  از 

انتظاراتی دارند.
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه به خاطر این حمایت ها 
برخی  واردات  به  مجبور  ناخواسته  مواقع  برخی 
کاالها می شویم که شاید نمونه های داخلی بسیاری 
کردنشان  وارد  با  نیازی  و  داشته  وج��ود  آن ه��ا  از 
کشور  هر  خارجی  سیاست  کالن  در  افزود:  نباشد، 
بر ما تحمیل کنند که  برخی تعهد ها را ممکن است 

مجبور شویم از آن ها کاال هایی را خریداری کنیم.
ایران  ملت  را  مسائل  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال  آنچه  براساس  گفت:  هستند،  آگاه  خوبی  به 
گذشته در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 
کاال هایی که مشابه داخلی آن ها وجود دارد به هیچ 

عنوان از خارج کشور نباید وارد شوند.
ب��ن��ی��ادی ب��ا اع����الم ای��ن��ک��ه آئ��ی��ن ن��ام��ه ه��ا و 
است،  شده  اب��الغ  قانون  این  دستورالعمل هایی 
با  امیدواریم دستگاه های متولی مبارزه  اظهار کرد: 
کاالهای قاچاق بیش از گذشته در این زمینه همت 

و تالش کنند.
وی با بیان اینکه با اقدامات خوبی که انجام شده 
واردات کاال از مسیرهای قاچاق به 50درصد کاهش 
واردات   97 سال  در  امیدواریم  گفت:  است،  یافته 

کاالهای قاچاق کاهش بیشتری داشته باشند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
در پایان عنوان کرد: از گذشته در حمایت از تولیدات 
مدیران  باید  فقط  داری��م  مشخصی  قوانین  داخل 

اجرایی جامع و کامل آن ها را اجرا کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
تعیین تکلیف دستمزد »سایر سطوح مزدی« و بسته 
شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، 

از ابالغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
تعیین تکلیف دستمزد »سایر سطوح مزدی« و بسته 
شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، 
از ابالغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد. 
روابط  معاون  مشیریان،  احمد  مهر،  گزارش  به 
زمان  درباره  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار 
شاغالن  دستمزد  تعیین  م��ذاک��رات  سرگیری  از 
آینده  هفته  طی  گفت:  مزدی،  سطوح  سایر  دارای 
و  کارفرمایی  کارگری،  نمایندگان  مشترک  جلسات 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصمیم گیری 
تشکیل  مزدی  سطوح  سایر  دستمزد  خصوص  در 

خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جریان جلسات 
روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات 
صورت  کارگری  و  کارفرمایی  گروه های  بین  اصلی 
و  بود  نخواهد  بر  زمان  جلسات  ادامه  است،  گرفته 

قطعا پرونده دستمزد ۹۷ طی دو هفته آینده و قبل 
از پایان فروردین ماه بسته می  شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه امیدواریم هفته آینده پرونده دستمزد 
امسال نهایی شود گفت: اما قطعا تا پایان فروردین 
حضور  با  مزدی  سطوح  سایر  دستمزد  خصوص  در 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهد 

شد.
۹۷ قطعا  تاکید کرد: بخشنامه دستمزد  مشیریان 
نخستین  پرداخت  از  پیش  و  فروردین   ۳۱ از  قبل  تا 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  سوی  از  کارگران  دستمزد 

اجتماعی ابالغ میشود.
قالب  در   ۹۷ مزدی  مذاکرات  نشست  آخرین  در 
گذشته،  سال  پایانی  روزهای  در  کار  عالی  شورای 
که  شاغالنی  یعنی  بگیران«  »حداقلی  دستمزد 
۹۲۹ هزار  به میزان   ۹۶ پایه آن ها در سال  دستمزد 
و ۹۳۱ تومان بود، با افزایش ۲۰ درصدی ۱۸۵ هزارو 
۹۸۶ تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی 
بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار 

تومان برسد.
بر اساس این گزارش، حق بن کارگری برای سال 
بود.  خواهد  تومان  هزار   ۱۱۰ همان  و  شد  ثبیت   ۹۷
حق مسکن نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیئت 
۴۰ هزار تومان است که این دو ردیف نیز به  وزیران 

دستمزد پایه حداقلی بگیران اضافه خواهد شد.
اما دستمزد شاغالنی که بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ 
مزدی«  سطوح  »سایر  عنوان  تحت  است  تومان 
شناخته میشوند که به دلیل اختالف نظر نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی به بعد از تعطیالت نوروز موکول 

شد.

نماینده کاشمر در مجلس خبر داد:

کاهش 50درصدی واردات کاالی قاچاق
معاون وزیر کار:

دستمزد97 تا پایان فروردین نهایی می شود
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 علی روغنگران

با اینکه مدتهاست بحث فضای مجازی و به خصوص 
پیام رسان تلگرام در مقاطع مختلف از سوی مسئولین 
آن  کردن  فیلتر  بر  آنها  از  بسیاری  و  شود  می  مطرح 
تاکید داشته اند، در ایام نوروز شاهد شدت گرفتن و 

البته جدی تر شدن این تالش بودیم.
تلگرام  فیلترینگ  زمزمه   ،97 سال  در  اولین بار 
عالءالدین  شد.  شنیده  بروجرد  محلی  رادی��وی  از 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردی، 
با  گفت وگو  در  اسالمی،  ش��ورای  مجلس  خارجی 
دوباره  که  بود  کسی  اولین  بروجرد،  محلی  رادی��وی 
تأکید کرد تلگرام فیلتر خواهد شد و عمر آن تا پایان 
فروردین ماه سال جاری به دنیا خواهد بود. بروجردی 
با تأکید بر این نکته که فیلتر تلگرام در باالترین سطح 
اتخاذ شده است، تأکید کرد: تلگرام نقش مخربی در 
ما  است.  داشته  کشور  در  گذشته  سال  بحران های 
امروز در فضای مجازی به این توانمندی رسیده ایم که 
یک سامانه ملی مانند سروش را تعریف کنیم. ممکن 
است تعداد مشترکان سروش سه میلیون باشد و تعداد 
سرریز  تعداد  این  اما  میلیون،   40 تلگرام  مشترکان 
می شوند، زیرا با خارج شدن تلگرام از دسترس، مردم 
کرد:  اظهار  می آورند.وی  روی  ملی  سامانه  یک  به 
رسانه های بیگانه همواره در تالش بوده اند این نگرانی 
نیستند،  ایمن  داخلی  سامانه های  که  کنند  ایجاد  را 
حال آنکه به لحاظ بسترسازی فنی و سالم بودن محیط 

آن، کار گسترده ای در حال انجام است.
جایگزین احتمالی تلگرام 

جایگزین  »ایتا«  ایرانی  رسان  پیام  که  شد  شنیده 
تلگرام می شود. کانال صداوسیما نوشت: پیام رسان 

ظاهری  لحاظ  از  و  است  تلگرام  مشابه  کامال  »ایتا« 
هیچ فرقی با تلگرام ندارد. کوچ دائمی و همیشگی از 
ایرانی مخصوصا »ایتا« هم  به پیام رسان های  تلگرام 
دائمی،  کوچ  را طی می کند. دراین  روند خود  اکنون 
تمام  با  هستند  تلگرامی  کانال های  دارای  که  کسانی 
اعضای کانال )هرتعداد باشد( بدون مشکل به »ایتا« 
منتقل می شوند. ازخصوصیات پیام رسان ایتا سرعت 
باال در ارسال اطالعات نسبت به تلگرام می باشد. بنا 
ایام  در  است  گفتنی  اجتماعی؛  شبکه های  اعالم  به 
فیلترینگ تلگرام در دی ماه ۹۶ به دلیل آماده نبودن 
زیرساخت ایتا، این پیام رسان ایرانی وارد عرصه نشد 
ولی هم اکنون به طور کامل زیرساخت های آن فراهم 
گردیده است و آماده استفاده مردم شده است. برخی 
که موافق فیلتر تلگرام هستند چنین مدعی می شوند 
که سیستم های جایگزین مانند ایتا و سروش می تواند 
اعتماد  آن  به  جامعه  افراد  اما  شود  تلگرام  جایگزین 
الزم برای عضویت در آن نرسیده اند و ترجیح می دهند 

کماکان از تلگرام استفاده کنند.
قول روحانی چه می شود ؟ 

که  کرد  اشاره  مهم  نکته  این  به  باید  تلگرام  درباره 
از همان دوران فعالیت های انتخاباتی عده ای بر این 
فضای  از  را  تلگرام  باید  که  می کردند  پافشاری  گمان 
انتخاباتی خارج کرد. در واقع آنها به دلیل ضعف در 
ارتباط برقرار کردن با مردم می گفتند باید آن را فیلتر 
از فیلترینگ تلگرام  کرد. این روزها که دوباره سخن 
دولت  که  دارند  اتکا  موضوع  این  بر  عده ای  شده،  باز 
در  سخن  این  کند.  جلوگیری  آن  فیلترینگ  از  باید 
حالی گفته می شود که شورای عالی فضای مجازی به 
عنوان عالی ترین سطح تصمیم گیری در این باره نظر 
نماینده هایی  از سوی دولت هم  اگر چه  خواهد داد. 
در این شورا حضور دارند اما در آن مجموعه اکثریت 
در دست نماینده های دولت نیست. به عبارت دیگر 

داده  نشان  قبال  که  همچنان  زمینه  این  در  دول��ت 
تمام توان خود را برای پاسخ به مطالبات مردم به کار 
خواهد بست اما در این مورد قدرت باالیی ندارد و این 
مجازی  فضای  عالی  شورای  ترکیب  به  توانایی  عدم 
تلگرامی  فیلتر شدن  از  این روزها سخن  برمی گردد. 
و بخش  افراد جامعه  اکثریت  استفاده  مورد  که  است 
زیادی از مسئوالن قرار گرفته است. در حالی برخی 
خبر از فیلتر تلگرام می زنند که تعداد کاربران فعال آن 
در جهان به 200 میلیون در ماه رسیده است. اگرچه 
شایعه فیلتر تلگرام پیش از سال 97 هم شنیده می شد 
و هر بار از سوی دولتمردان تکذیب می شد اما زمانی 
که عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس از فیلتر شدن تلگرام تا پایان فروردین ماه خبر 
داد واکنش ها به اظهارات او شدت بیشتری پیدا کرد. 
برخی به یاد این جمله حسن روحانی در قامت رئیس 
فضای  دوازدهم  بود:»دولت  گفته  که  افتادند  جمهور 
مجازی و فضای ارتباط مردم با دنیا را حفظ می کند. 
آن  اما  می بینند  خواب  صبح  تا  شب  برخی  می دانم 
می دهد  قول  ما  وزیر  شد.  نخواهد  تعبیر  خواب ها 
دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.« روحانی 
تا به امروز نشان داده که نسبتی با فیلتر کردن ندارد 
چنانکه در دولت یازدهم هم وزرایش این اعتقاد او را 
به اثبات رساندند مانند روزی که علی جنتی در قامت 
استفاده  »اگر  یازدهم چنین گفت:  ارشاد دولت  وزیر 
از  استفاده  با  باید  دارد،  وج��ود  نرم افزار ها  این  از 
روش های هوشمند، موارد زیان بخش را فیلتر کنیم. 
اینکه یک بزرگراه را به دلیل تخلف دو بزرگوار، مسدود 
کنیم، اشتباه است.« وزیر ارتباطات دولت هم مسیر 
واعظی در سال 93 چنین  پیمود چنانکه  را  روحانی 
موافق  هیچ وجه  به  یازدهم  »دول��ت  داش��ت:  اظهار 
تدبیر  دولت  برنامه  نیست.  سایت ها  کلی  فیلترشدن 
است.  هوشمند  فیلترینگ  خصوص،  این  در  امید  و 

فیلترینگ هوشمند به این معنی است که قسمت های 
خارج  دسترس  از  سایت ها  مجرمانه  و  غیراخالقی 

می شود.«
تا  تلگرام  گفت:»  بروجردی  عالءالدین  که  زمانی 
است  تصمیمی  این  می شود.  فیلتر  فروردین  پایان 
که در باالترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود 
را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.« رمضانعلی 
اظهار  مجلس  ارتباطات  کمیته  رئیس  سبحانی فر، 
و  مجازی  فضای  روزاف��زون  توسعه  به  توجه  با  کرد: 
شبکه های اجتماعی و اقبال عمومی به آنها نمی توان 
با  کرد  تالش  باید  اما  کرد  محروم  آنها  از  را  جامعه 
اعتمادسازی نسبت به اپلیکیشن های داخلی، مردم 
اجتماعی  شبکه های  سایر  یا  تلگرام  از  خود  اراده  به 
به اپلیکیشن های داخلی اقبال پیدا کنند. سبحانی فر 
کارهای  و  کسب  رسمی  گ��زارش ه��ای  بنابر  گفت: 
اشتغال زایی  موجب  اجتماعی  شبکه های  بر  مبتنی 
بخش زیادی از جوانان بیکار شده و فیلتر آنها تبعات 
به  توجه  البته  دارد  نامناسبی  اجتماعی  و  اقتصادی 
مسائل امنیتی نیز برای نظام بسیار حیاتی و مهم است 
تصمیم گیری  جهات  جمیع  گرفتن  نظر  در  با  باید  و 
کرد. نماینده سبزوار در مجلس، گفت: شورای عالی 
شدن  فیلتر  برای  نهایی  تصمیم گیر  مجازی  فضای 
است.  اجتماعی  شبکه های  سایر  و  تلگرام  نشدن  یا 
علیرضا رحیمی دیگر نماینده مجلس هم در واکنش به 
صحبت های بروجردی در کانال تلگرامی خود نوشته 
از  جاری  ماه  پایان  تا  تلگرام  شدن  فیلتر  خبر  است: 
بار  اینکه  از  بیان نشده و بیش  سوی مرجع مسئولی 
خبری داشته باشد تاثیر آشفته سازی روانی و ایجاد 
نگرانی در بین مردم داشته است. رحیمی تاکید کرد: 
تعیین  عامل  مهم ترین  سروش  و  تلگرام  رقابت  در 
مردم  و  مخاطبان  استقبال  آنها  موفقیت  در  کننده 

است نه انحصار و فیلترینگ.

اولین روز کاری بعد  انتظار در  روز گذشته مطابق 
کاالی  از  »حمایت  ن��وروزی  تعطیالت  دوم  دور  از 
رتبه  عالی  مسئولین  صحبت های  محور  ایرانی« 

کشوری و استانی بود. 
از  جمعی  با  ن��وروزی  دی��دار  در  جمهور  رئیس 
اجرایی  و مدیران دستگاه های  استانداران  وزیران، 
کشور گفت: تقویت امید و نشاط در جامعه و ایجاد 
"حمایت  تولید در سال  و  کار  برای  فضایی مناسبتر 
همه  سنگین  مسوولیت  و  وظیفه  ایرانی"  کاالی  از 

مسووالن کشور است.
با  تعامل سازنده  این که  به  اشاره  با  حسن روحانی 
نظام  اصول  از  جهان  کشورهای  سایر  و  همسایگان 
جمهوری اسالمی و یکی از راه های حمایت از کاالی 
و  همسایگان  با  تعامل  با  کرد:  تاکید  است،  ایرانی 
کشور  عاید  بیشتری  سود  و  منافع  تردید  بی  جهان، 
میشود و این سیاست به ویژه در سال حمایت از تولید 

کاالی ایرانی، بیش از پیش پیگیری خواهد شد.
چالش جامعه رانت محور

برای  کلی  محورهای  که  جمهور  رئیس  برخالف 
تحقق شعار سال را مطرح کرده است، وزیر کابینه از 

زاویه ای دیگر به این موضوع نگاه کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یادداشتی 
از چالش های جامعه  »یکی  که  این مهم  به  اشاره  با 
امروز ایران نمایان شدن برخی ازمؤلفه های جامعه 
جامعه  از  »وقتی  ک��رد:  اضافه  اس��ت«  محور  ران��ت 
که  است  جامعه ای  منظورم  می کنم  صحبت  رانتی 
جهشی،  رشد  سریع،  شدن  پولدار  به دنبال  افراد 
به دست آوردن ثروت بدون تالش و کوشش، گرفتن 
پست های مدیریتی بدون دانش و تجربه، کم کاری و 
کار نکردن و پایین آمدن بهره وری و مسائلی از این 
یادداشت  این  در  آنها  همه  به  پرداختن  که  دست 

کوتاه میسر نیست.«
درحالی  »ای��ن  ک��رد:  خاطرنشان  ربیعی  علی 
که  است  محور  تولید  جامعه  یک  در  تنها  که  است 
به  رو  حرکت  دارن��د.  کرامت  تولیدی  نیروی های 
جلو به همراه قدرتمند شدن در جامعه تولید محور 
کارگر  و  تولید  جامعه ای  چنین  در  و  می افتد  اتفاق 
نوروزی  درپیام  رهبری  معظم  دارد.مقام  شرافت 
سال  را   1397 سال  ای��ران،  مردم  به  خطاب  خود 
کردند  تأکید  و  نامیدند  ایرانی  ک��االی  از  حمایت 
و  دولتی  مسئوالن  عملکرد  و  اجرایی  سیاست های 

حکومتی باید به سمت تحقق این موضوع باشد.«
از رانت محور تا تولید محور

کاالی  از  »حمایت  که  اصل  این  بر  تاکید  با  وی 
می شود«،  محقق  محور  تولید  جامعه  در  ایرانی 
تولید  دان��ش،  تولید  که  جامعه ای  ک��رد:  تصریح 
باشد  داشته  خالق  فرهنگ  تولید  کاال،  تولید  فکر، 
آن  مردم  و  می کند  تولید  هم  کیفیت  با  کاالی  آنگاه 
مصرف کننده کاالی تولید داخل نیز می شوند. مردم 
جامعه  در  و  ذائقه  یک  طبق  رانتی  جامعه  یک  در 

تولید محور با ذائقه ای دیگر مصرف می کنند.
جامعه  رشد  نیاز  پیش  که  است  این  من  »ب��اور 
مصرف  و  تولید  و  اقتصاد  کیک  شدن  بزرگ  ایران، 
اجتماعی  جنبش  یک  شکل گیری  ایرانی  ک��االی 
و  رشد  است  این  است.واقعیت  محور  تولید  جامعه 
کاالهای داخلی  افزایش مصرف  بدون  توسعه کشور 
پایدار نخواهد بود بنابراین باید حمایت همه جانبه 
و  آفرینان  کار  تولیدکنندگان،  ایرانی،  ک��االی  از 

سرمایه گذاران در جامعه صورت گیرد.
کرد:  اضافه  اجتماعی  رف��اه  و  کار  تعاون،  وزی��ر 
به منزله  ایرانی  کاالی  و  ملی  تولید  از  پشتیبانی 
ایرانی  کارگر  و  کار  سرمایه،  اشتغال،  از  حمایت 
پیدا  حرمت  جامعه  در  زمانی  ایرانی  کارگر  است. 

شکل  جامعه ای  چنین  در  ایرانی  تولید  که  می کند 
یک  در  ایرانی  کارگر  کرامت  و  ارج  باشد.  گرفته 
پیدا  مفهوم  و  معنا  مصرفی  نه  و  تولیدمحور  جامعه 

می کند.«
سرپرست حوزه اقتصادی استانداری

 خراسان رضوی:
نمی خواهیم در قالب شعاری پیش برویم

با توجه به چالش هایی که در سخنان علی ربیعی 
البته امروز بر کسی این موارد پوشیده  مطرح شد و 

نیست، باید دید که چه راهکاری برای رسیدن و یا 
ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  مسیر  در  برداشتن  گام 
این  تحقق  استانی  نسخه  یافتن  برای  دارد.  وجود 
و  اقتصادی  حوزه  سرپرست  صحبت های  به  مهم 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرمایه گذاری 
رجوع  رضوی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 

کردیم.
برای  استان  برنامه های  تشریح  در  رسولیان  علی 
این  اج��رای  برای  گفت:  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
شعار، رویکردی عملیاتی را در پیش گرفتیم و نمی 
و  کنفرانس  برگزاری  و  شعار  قالب  در  صرفا  خواهیم 

همایش این کار را پیش ببریم.
وی افزود: به همین دلیل در همین مدت محدود 
و  تدوین  را  اولویت ها  از  تعدادی  سال،  ابتدای  از 
برنامه های  سرفصل های  عنوان  به  و  کردیم  آماده 
اقتصادی استان برای دستگاههای اقتصادی ارسال 
برنامه ای  ماه،  فروردین  پایان  تا  بتوانیم  تا  کردیم 
باالدستی  اسناد  و  شعار  این  بر  مبتنی  عملیاتی 

تنظیم شده، تهیه کنیم. 
تومان  100میلیارد  جذب  برای  زمینه سازی 

سرمایه
گ��ذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از این اسناد 
سیاست های  توسعه،  انداز  چشم  سند  به  میتوان 

مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  تولید،  کلی 
سیاست های کلی اصل 44 و همچنین سند آمایش 
ششم  برنامه  سند  م��وارد  این  از  تر  مهم  و  استان 
برای  ما در سال گذشته  که  کرد  اشاره  توسعه کشور 

آن برش استانی تهیه کردیم.
رسولیان ادامه داد: در این برنامه به صورت دقیق 
مشخص است که ما در سال 97 چه میزان صادرات، 

سرمایه گذاری و اشتغال زایی باید داشته باشیم .
وی تصریح کرد: طبق این برنامه طی امسال باید 
سرمایه  مختلف  بخش های  در  تومان  میلیارد   100
گذاری شود یا همچنین باید به رشد 12 درصدی در 

حوزه صادرات دست یابیم.
برنامه ریزی برای افزایش بهره وری

گ��ذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
رونق  طرح  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استانداری 
دست  در  اصلی  موارد  از  یکی  را  طرح  این  تولید، 
را  طرح  این  اف��زود:  و  برشمرد  استان  در  پیگیری 
حداکثری  جذب  و  کرد  خواهیم  اجرا  نیز  امسال 
که  را  روستایی  اعتبارات  قبیل  از  اعتبارات  برخی 
 ، است  شده  موکول   97 سال  به  آن ها  جذب  موعد 

در دستور کار داریم.
برای  نظر  مد  م��وارد  دیگر  از  گفت:  رسولیان 
تولیدی  واحد های  در  وری  بهره  افزایش  امسال، 
کیفیت  افزایش  همچنین  و  آن ها  سازی  بهینه  و 
تولیدات داخلی است که برای آن برنامه ریزی شده 

و باید برنامه عملیاتی آن را هم تدوین کنیم.

بازسازی واحد های تولیدی برای کاهش هزینه 
تمام شده

استان،  در  آب  بحران  تشدید  بر  تاکید  با  وی 
گسترش  پیگیر  ما  نیز  حوزه  این  در  کرد:  تصریح 
سازی  بهینه  برای  جدید  فناوری های  و  روش ه��ا 
گلخانه ای  کشت  افزایش  همچنین  و  مزارع  آبیاری 

و مخصوصا موضوع انتقال آب هستیم. 
گ��ذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
بحث  داد:  ادام��ه  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��داری 
یکی  هم  تولیدی  واحدهای  سازی  به  و  بازسازی 
کاهش  و  وری  بهره  افزایش  برای  اساسی  موارد  از 

هزینه تمام شده تولید در استان است.
پایان فروردین ماه رمان ارائه برنامه عملیاتی

حمایت  بحث  ک��ه  ای��ن  ب��ر  تاکید  ب��ا  رس��ول��ی��ان 
از  یکی  استان  در  توانمند  گ���ذاران  سرمایه  از 
بیان  است،  اقتصادی  حوزه  در  مهم  سرفصل های 
کسب  ویژه  کمیته  عنوان  تحت  ویژه ای  کمیته  کرد: 
کمیته  آن  در  که  میشود  تشکیل  زودی  به  کار  و 
و  کار  و  کسب  فضای  فرایندها،  اصالح  با  میخواهیم 

سرمایه گذاری را توسعه دهیم. 
وی با بیان این که موارد ارائه شده تنها بخشی از 
این  افزود:  است،  ارسالی  برنامه  این  سرفصل  های 
برنامه حدود 15 سرفصل دارد و امیدواریم تا پایان 
و  اعداد  و  ارقام  و  عملیاتی  برنامه  بتوانیم  فروردین 

شاخص ها را ارائه کنیم.

تلگرام، دغدغه این روزهای سیاسیون

دستی که قرار بود روی دکمه فیلترینگ نرود

»صبح امروز« مسیر تحقق »حمایت از کاالی ایرانی« بررسی می کند؛

نسخه خراسان رضوی تا پایان فروردین ماه
رسولیان: نمی خواهیم در قالب شعار و همایش پیش برویم 

#پیگیری خبرخبرمجلس بان

خبر
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد
جزئیات طرح اصالح قانون دوتابعیتی ها
به  اش��اره  با  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
گفت:  دوتابعیتی ها،  قانون  اص��الح  طرح  جزئیات 
خوداظهاری محور تعین تکلیف وضعیت افراد دارای 

تابعیت مضاعف در این طرح است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  قدوسی  کریمی  ج��واد 
و  تابعیتی ها  دو  خصوص  در  خانه ملت،  خبرگزاری 
تهیه  دهم  مجلس  در  قانون  اصالح  جهت  که  طرحی 
دوتابعیتی ها  قانون  اصالح  طرح  گفت:  است،  شده 
ماحصل تحقیق و تفحص است، زیرا بخشی از تحقیق  
قانون  از  قانونی  و  حقوقی  مبانی  ماحصل  تفحص  و 
جریان  در  می شد.  شامل  را  مدنی  قانون  تا  اساسی 
کارشناسان  همه  اظهارنظر  تقفحص  و  تحقیق  انجام 
و  اطالعات  امور خارجه،  وزارتخانه های  و  دستگاه ها 

پلیس گذرنامه و مرکز پژوهش ها اخذ شده است.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی، تصریح کرد: با توجه به اظهارنظرات مذکور 
متاسفانه  شد،  احصاء  زمینه  این  در  قانونی  خالء 
وجود  دوتابعیتی ها  خصوص  در  قانونی  شفافیت 
باز  انقالب  از  پیش  به  دوتابعیتی ها  قانون  ن��دارد، 
دیگر  قوانین  و  اساسی  قانون  اساس  بر  اما  می گردد، 
مطلقا دو تابعیتی ها پذیرفته شده نیستند به ویژه در 

مقام مسئولیت های باالدستی کشور.
دوتابعیتی ها  تفحص  و  تحقیق  اینکه  بیان  با  وی 
تنها در حوزه مقامات و مسئوالن انجام گرفت، افزود: 
مدیران  صالحیت  بررسی  به  نسبت  قانونی  خالء 
کامال مشخص شد، متاسفانه خود اظهاری در بخش 
مدیریتی وجود ندارد و تنها در حوزه نیروهای مسلح 
و امنیتی به طور دقیق هنگام استخدام پاالیش انجام 

می گیرد.
کریمی قدوسی ادامه داد: از این رو شاهد افزایش 
کشور  مسئوالن  و  مقامات  رده  در  دوتابعیتی ها 
حضور  دلیل  به  خارجه  ام��ور  وزارت  در  هستیم، 
تابعیت  شاهد  جهان  سطح  در  ایرانی  نمایندگان 
مستمر  ارتباط  متاسفانه  هستیم،  بسیار  مضاعف 
کشور  جاذبه های  و  غربی  کشورهای  با  سفرا  برخی 
مقابل و روابط َحسنه موجب دریافت تابعیت مضاعف 
در  ای��ران  سفیر  آخرین  مثال  عنوان  به  است  شده 
بازنگشته  کشور  به  و  گرفته  مضاعف  تابعیت  اتریش 

است.
اسالمی،  ش��ورای  مجلس  در  م��ردم  نماینده  این 
مذکور  طرح  در  موجود  خالءهای  تمام  کرد:  تصریح 
رفع شده است؛ به نوعی که تابعیت مضاعف اکتسابی 
است.  شده  تفکیک  تحمیلی  مضاعف  تابعیت  از 
که  است  سفیری  همانند  اکتسابی  مضاعف  تابعیت 
تابعیت  اما  می کند  دریافت  را  مضاعف  تابعیت  خود 
وزراست  از  یکی  فرزندان  همانند  تحمیلی  مضاتعف 
آن  در  تولد  موجب  به  و  آمدند  دنیا  به  آمریکا  در  که 
دایم  محدودیت  افزود:  وی  کرده اند.  دریافت  کشور 
مضاعف  تابعیت  که  افرادی  برای  کشور  در  استخدام 
تحمیلی هم دارند، ضروری است البته در صورتی که 
نسبت به تابعیت مضاعف خود اظهار کند می تواند در 
نمی تواند  اما مدیر  گیرد  قرار  پایین مدیریتی  سطوح 
در  خارجی  م��ردان  ازدواج  به  که  هم  زنانی  ش��ود. 

می آیند تابعیت مضاعف تحمیلی دریافت می کنند.
نیز در  اقامت  یادآور شد: در مورد  کریمی قدوسی 
طرح مذکور تاکید شده که خوداظهاری صورت گیرد، 
دیپلماتیک  اقامت  است؛  نوع  چند  نیز  اقامت  البته 
به موجب سکونت  که  به دیپلمات هایی است  مربوط 
در کشور خارجی و جلوگیری از دریافت ویزا برای هر 
دانشجویی  اقامت  می شود.  داده  آمد  و  رفت  مرتبه 
برخی  البته  اقامت است.  انواع  از دیگر  نیز  تجاری  و 
نمی دهند  مضاعف  تابعیت  نیز  امارات  چون  کشورها 
محسوب  تابعیت  نوعی  که  می دهند  دایم  اقامت  و 

می شود.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
شفاف  صورت  به  مذکور  موضوعات  تمام  اینکه  بیان 
بانک  کرد:  تصریح  است،  آمده  نمایندگان  طرح  در 
تا  است  طرح  م��وارد  از  یکی  نیز  اطالعاتی  متمرکز 
گیرد.  انجام  انتصابات  و  استخدام  هنگام  استعالم ها 
احوال  ثبت  اداره  و  ناجا  اکنون وزارت اطالعات،  هم 
مدعی بانک اتطالعاتی اند. به عنوان مثال اداره ثبت 
اعالم کرده در هشت ماهه اول سال 9۶ حدود 12 هزار 
و 250 مورد والدت خارج از ایران ایرانیان داشتیم که 
شناسنامه ایرانی برای این متولدین صادر شده است.
دارد  را  ادعا  این  مجموعه ای  هر  داد:  ادام��ه  وی 
عنوان  به  خارجه  ام��ور  وزارت  مذکور  طرح  در  اما 
دستگاهی که اشراف بیشتری می تواند داشته باشد را 
به عنوان پایه بانک اطالعاتی انتخاب کردیم. در طرح 

مذکور بر خوداظهاری تاکید بسیار است.

تولیت آستان قدس رضوی:
شهدای  الگوی  )س(  زینب  حضرت 

مدافع حرم بود

زینب  حضرت  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
)س( مظهر انسان صابر و باظرفیت است که شهدای 
مدافع حرم ایشان را الگوی خود در مبارزه با داعش 

قرار دادند.
حضرت زینب )س( الگوی شهدای مدافع حرم بود

شب  دوشنبه  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت 
در مراسم عزاداری سالگرد وفات حضرت زینب )س( 
و گرامیداشت شهدای لشکر فاطمیون در حرم مطهر 
که در  افزود: حضرت زینب )س( کسی است  رضوی 
اتفاقات  بارترین  مصیبت  و  ناگوارترین  کربال  واقعه 
با  کوفه  و  شام  یزید،  مجلس  در  اما  دید  چشم  به  را 
معصومین  ائمه  حقانیت  و  اسالم  از  دفاع  به  صالبت 

)ع( پرداخت.
دشمن  ایستادگی،  مقاومت،  اگر  کرد:  اظهار  وی 
)س(  زینب  حضرت  مانند  افرادی  صالبت  و  شناسی 
لشکر  قبیل  از  رزمندگانی  نبود،  دشمنان  مقابل  در 

فاطمیون، زینبیون و حیدریون شکل نمی گرفت.
وی گفت: ائمه معصومین )ع( به سبب بار سنگین 
مسئولیتی که برای هدایت بشریت بر دوش داشتند، 
برابر  در  و  کردند  می  پیشه  صبر  ها  سختی  برابر  در 
دست  اهدافشان  به  تا  نمودند  می  مقاومت  دشمنان 

یابند.
با ظرفیت در  انسان  افزود:  رئیسی  حجت االسالم 
مواجهه با سختی ها عرصه بندگی را ترک نمی کند و 
در مواجهه با دشمن، تسلیم نمی شود بلکه اینچنین 
انسانی روحیه مبارزه با دشمن دارد و تمام تهدیدات 

را به فرصت تبدیل می کند.
از  الگویی  حرم،  مدافع  شهدای  کرد:  اظهار  وی 
صابرین را به تصویر کشیدند و مزدوران داعش را که 
از نظر تسلیحاتی، اطالعاتی و مالی توسط عربستان، 
به  وادار  شدند،  می  حمایت  آمریکا  و  صهیونیستها 

عقب نشینی کردند.
و صبر شهدای مدافع حرم  اگر مقاومت  وی گفت: 
نبود، داعش از بین نمی رفت، این شهدا فقط با عشق 
به حضرت فاطمه )س( و حضرت زینب )س( و دفاع از 
حرم و حریم و ارزشهای الهی، درسی به صهونیست 

ها دادند که فراموش شدنی نیست.
مدافع  افزود: شهدای  آستان قدس رضوی  تولیت 
حرم ثابت کردند که مساله اصلی در برابر داعش، دفاع 

از امت اسالمی در مقابل دشمنان است. 
شهدای  مقاومت  برکت  به  امروز  کرد:  اظهار  وی 
مدافع حرم، جریان مقاومت امت اسالمی به فرهنگ 
تبدیل  هدف  به  رسیدن  برای  مقاومت  و  ایستادگی 

شده که جلوه آن راهپیمایی اربعین است.

افزایش وام خرید مسکن به 
200 میلیون تومان

مسکن  ب��ازار  پیش بینی  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
به  مسکن  خرید  وام  سقف  افزایش  از   ۹۷ سال  در 

۲۰۰میلیون تومان خبر  داد.
عباس آخوندی در خصوص وضعیت بازار مسکن در 
سال 97،  اظهار کرد: به نظرم بازار ارز و طال همچنان 
نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید 

خواهند داشت.
شدن  خالی  به  اش��اره  با  وی  تسنیم،  گ��زارش  به 
حباب قیمت مسکن طی 5 سال گذشته در پاسخ به 
این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن 
و  پول  شورای  هنوز  کرد:  تصریح  می یابد،  افزایش 
اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت 
راستا  این  در  است،  این  متقاضی  شهرسازی  و  راه 
ارائه  را  درصد   ۶ به  مسکن  وام  سود  کاهش  تقاضای 
کرده ام که البته تصویب می شود چون رئیس جمهوری 

آن را تأیید کرده است.
وی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که 
بر اساس آن وام 1۶0 میلیون تومانی حداقل به 200 

میلیون تومان افزایش می یابد.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نرخ متفاوت 
را گزاش دادند؛

تورم 96 8.2 درصد یا 9.6 درصد

در حالی که طبق قانون مرجع رسمی آمارها مرکز 
آمار ایران نرخ تورم برای سال ۹۶ را 8.2 درصد اعالم 
کرده، اما بانک مرکزی ایران، این نرخ را برای سال ۹۶ 

رقم 9.۶ درصد اعالم کرده است.
روز سه شنبه، مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم 
در اسفندماه ۹۶ برای کل کشور به ۸.۲ درصد، مناطق 
شهری به ۸.۱ درصد و مناطق روستایی به ۸.۸ درصد 

رسید.
و  کاالها  قیمت  شاخص  گ��زارش  ای��ران  آمار  مرکز 
ماه  اسفند  در  کشور  خانوارهای  مصرفی  خدمات 
درصد  می دهد  نشان  که  کرد  منتشر  را   1396 سال 
خدمات  و  کاالها  ت��ورم  )ن��رخ  کل  شاخص  تغییرات 
ماه  اسفند  به  منتهی  ماه  دوازده  در  خانوار(  مصرفی 
سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل 
کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری 8.1 درصد و مناطق 
روستایی 8.8 درصد است که نسبت به همین اطالع 
در بهمن ماه 1396، برای کل کشور و مناطق شهری 
0.1 واحد درصد و برای مناطق روستایی 0.3 واحد 

درصد کاهش یافته است.
ماه  اسفند  در  مبنای100=1395(  )بر  کل  شاخص   
عدد  شهری  مناطق  و  کشور  کل  ب��رای   1396 سال 
نشان  را   111.5 عدد  روستایی  مناطق  برای  و   ۱۱۱.4
می دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق 
شهری 0.2 درصد و برای مناطق روستایی 0.4 درصد 
افزایش نشان میدهد . افزایش شاخص کل نسبت به 
کل  برای  نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه  ماه 
ترتیب  به  روستایی  مناطق  و  شهری  مناطق  کشور، 
7.2 ، 7.3 و 6.2 درصد می باشد که نسبت به همین 
و  شهری  مناطق  کشور،  کل  برای  قبل  ماه  در  اطالع 
واحد   1.2 و   ،1.1  ،1.0 ترتیب  به  روستایی  مناطق 

درصد کاهش یافته است.
و  کاالها  تورم  )نرخ  کل  شاخص  تغییرات  درصد 
به  منتهی  ماه  دوازده  در  خانوار(  مصرفی  خدمات 
سال  مشابه  دوره  به  نسبت   1396 سال  ماه  اسفند 
 8.1 شهری  مناطق  درصد،   ۸.۲ کشور  کل  برای  قبل 
درصد و مناطق روستایی 8.8 درصد است که نسبت 
برای کل کشور  بهمن ماه 1396،  به همین اطالع در 
مناطق  برای  و  درصد  واحد   0.1 شهری  مناطق  و 

روستایی 0.3 واحد درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی: تورم سال گذشته ۹.۶ درصد

ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  طرفی  از 
منتهی  ماه  دوازده  در  ت��ورم  نرخ  داد،  گ��زارش  هم 
به  منتهی  ماه  دوازده  به  نسبت   ۱۳۹۶ اسفند ماه  به 

اسفند ماه ۱۳۹۵ معادل 9.۶ درصد است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 139۶ 
نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1395 معادل 

9.۶ درصد است.
 خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها 
براساس  ایران  شهری  مناطق  در  مصرفی  خدمات  و 

سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:
-  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران در اسفندماه 139۶ به عدد 114.7 رسید 

که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش یافت.
-  شاخص مذکور در اسفند ماه 139۶ نسبت به ماه 
داشته  افزایش  درصد   8.3 معادل  قبل  سال  مشابه 

است.

نماینده تربت حیدریه در مجلس:

کم کاری در تامین قطعات خودروهای 
وارداتی متوجه تولید کنندگان است

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر کم کاری در زمینه خدمات 
پس از فروش و یا تامین قطعات خودروهای وارداتی 
باز  تولیدکنندگان  به  مستقیما  می گیرد  ص��ورت 
مشکل  بروز  درخصوص  باستانی  سعید  میگردد. 
و  وارداتی  خودروهای  نیاز  مورد  قطعات  تامین  در 
مونتاژی در بازار افزود: قراردادهایی با خودروسازها 
یا  و  کنند  وارد  خودرو  یا  اینکه  برای  می شود  بسته 
اینکه محصول را در داخل کشور تولید کنند که بر این 
کشور  داخل  در  چینی  خودروهایی  از  برخی  اساس 
تولید می شوند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در هر دو نوع 
از  جزئی  قطعات  تامین  و  پشتیبانی  خودرو،  تولید 
قراردادها است، گفت: شرکت های بزرگ تولیدکننده 
هستند  موظف  اروپایی  یا  و  ک��ره ای  ژاپنی،  مانند 
ارائه  نمایندگی ها  قالب  را در  از فروش  خدمات پس 

کنند.
در  زاوه  و  والت  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
کاری  کم  اگر  داد:  ادام��ه  اسالمی،  ش��ورای  مجلس 
قطعات  تامین  یا  و  فروش  از  پس  خدمات  زمینه  در 
به  مستقیما  می گیرد،  صورت  وارداتی  خودروهای 
از  پس  خدمات  چراکه  میگردد،  باز  تولیدکنندگان 

فروش و تامین قطعات در قراردادها قید می شود.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
متبوعش  کمیسیون  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
بر اساس جنبه نظارتی به عنوان حامی تولیدکننده و 
استانداردها  رعایت  بر  نظارت  و  است  کننده  مصرف 
شورای  مجلس  عملکردی  حوزه  از  جزئی  ضوابط  و 
می کند،  پیدا  ورود  مسائل  به  که  اس��ت  اسالمی 
و معادن مجلس  کرد: کمیسیون صنایع  خاطرنشان 
تا کنون این موضوع را به عنوان درخواست مکتوب در 
یافت نکرده، لذا اگر این موضوع عمومیت پیدا کند به 

آن ورود می کنیم.

مدیر کل تعاون خراسان رضوی:

از  حمایت  دستاورد  اشتغال  حفظ 
کاالی ایرانی است

خراسان  اجتماعی  رف��اه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
رضوی گفت: حفظ و افزایش اشتغال و رونق تولید از 
دستاوردهای مهم تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در نامگذاری امسال به عنوان »سال حمایت 

از کاالی ایرانی« است.
کارگروه  نشست  در  شنبه  سه  روز  سنجری  محمد 
از  یکی  اف��زود:  گناباد  گ��ذاری  سرمایه  و  اشتغال 
کسب  فضای  بهبود  و  تولید  اشتغال،  حفظ  راههای 
این  مزاحم  قوانین  کارشناسانه  شناسایی  کار  و 
و  مسئوالن  اهتمام  با  آنها  اصالح  و  بررسی  و  بخش 
دست اندرکاران ذیربط و نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی است.
وی ادامه داد: اولویتهای اشتغالزایی و حمایت از 
مانند  رضوی  خراسان  در  پارسال  شغلی  فرصتهای 
کاهش  و  درص��د  هشت  اقتصادی  رشد  به  رسیدن 
تعهد  و  مییابند  استمرار  قوت  با  نیز  امسال  بیکاری 
نامگذاری  با  متناسب  استان  شهرستانهای  اشتغال 
امسال به عنوان حمایت از کاالی ایرانی و بسترهای 
زمینه ساز آن تا پایان فروردین جاری ابالغ میشوند.
خراسان  اجتماعی  رف��اه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
رضوی گفت: در راستای اهداف دولت تدبیر و امید 
رونق تولید، افزایش مهارت متقاضیان جویای کار و 
دانش آموختگان دانشگاهی و اشتغال پایدار در این 
جهت  بیشتر  و  دارد  قرار  خاص  توجه  مورد  استان 

دهی پرداخت تسهیالت در این زمینه بوده است.
وی افزود: 13 هزار نفر تاکنون از خراسان رضوی 
مقاومتی  اقتصاد  طرحهای  مختص  کارا  سامانه  در 
ثبت نام کرده اند و این استان بیشترین میزان ثبت 
داده  اختصاص  خود  به  بابت  این  از  را  کشور  در  نام 
قوانین  نشست  این  در  هم  گناباد  فرماندار  است. 
و سرمایه  تولید  رونق  موانع مهم  از  را  پاگیر  و  دست 
ش��ورای  مجلس  نمایندگان  از  و  دانست  گ��ذاری 
وظایف  به  بیشتر  قوانین  اصالح  با  خواست  اسالمی 

خود در حمایت از کاالی ایرانی عمل کنند.
محمدعلی نبی پور بر حمایت بیشتر دستگاههای 
و  کنندگان  تولید  گذاران،  سرمایه  از  ذیربط  اجرایی 
کاهش مشکالت فعاالن اقتصادی تاکید و بیان کرد: 
از اختیارات مدیریتی خود در  اداراتی که  از  هر یک 
تجدید  آنها  مدیریت  در  نکنند  استفاده  زمینه  این 

نظر میشود.
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وقتی از جامعه رانتی صحبت می کنم 
منظورم جامعه ای است که افراد 

به دنبال پولدار شدن سریع، رشد 
جهشی، به دست آوردن ثروت بدون 

تالش و کوشش، گرفتن پست های 
مدیریتی بدون دانش و تجربه، 

کم کاری و کار نکردن و پایین آمدن 
بهره وری و مسائلی از این دست

جامعه ای که تولید دانش، تولید 
فکر، تولید کاال، تولید فرهنگ خالق 
داشته باشد آنگاه کاالی با کیفیت هم 

تولید می کند و مردم آن مصرف کننده 
کاالی تولید داخل نیز می شوند

https://telegram.me/

Sobhedaily
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عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه »در طرح 
نوروزی 97 شاهد کاهش چشم گیر تصادفات جاده ای در 
سراسر کشور و به خصوص خراسان رضوی بوده ایم«، گفت: 
میزان  باالترین  رضوی  خراسان  مسئوالن،  اعالم  طبق 
و  مصدومان  حادثه دیدگان،  حوادث،  بحث  در  را  کاهش 

فوتی های جاده ای داشته است.
به گزارش ایسنا، آیت ا... سیداحمد حسینی خراسانی در 
جشن نوروزی جمعیت هالل احمر خراسان رضوی افزود:  
در طرح نوروزی 97 یک عملیات ویژه را در استان و کشور 
با حضور نیروهای میلیونی داشتیم و بیش از 20 روز شاهد 
سنگین ترین ترددها و ترافیک ها در محورهای مواصالتی 
میان 31  در  که  هستیم  خوشحال  بسیار  و  بودیم  کشور 
استان کشور کم ترین میزان حوادث، خسارات و تلفات در 

محورهای مواصالتی خراسان رضوی بوده است.
بسیار  احمر  هالل  همراه  »جوانان  این که  بیان  با  وی 
پرانرژی و هدفمند در طرح نوروزی 97 حاضر شدند«، گفت: 
یکی از مهم ترین گروه هایی که نقشی کلیدی و اثربخش 
در کاهش چشم گیر ح��وادث ج��اده ای در سطح کشور و 
استان ایفا کرد جوانان فعال در جمعیت هالل احمر بودند، 
گروه هایی که بیشتر آن ها به صورت داوطلبانه و بدون هیچ 
چشم داشتی در این طرح و در جهت آگاه سازی مردم از 
خطرات موجود در جاده ها فعالیت کردند و بی شک سهم 
تمامی  توسط  حاصله  موفقیت های  در  وی��ژه ای  بسیار 

نیروهای فعال در طرح نوروزی 97 دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در قرآن 
کریم آمده آنچه که بی ریشه و ظاهری است از بین می رود و 
تنها چیزی که پایدار و ماندنی است کمک، نجات، خدمت 

و فراهم کردن زمینه آسایش و راحتی برای دیگران است.
وی با اشاره به این که »کار اعضای هالل احمر مانند دیگر 
نهادهای خدمت رسان یک کار مهم و برجسته است«، ادامه 
داد: در ایامی که بیش ترین ترددها در کشور صورت می گیرد 
خوشبختانه در سطح استان حادثه مهم و تأسف انگیزی 
نداشتیم و این نشان از زحمت شما عزیزان در هالل احمر 
در به موقع رسیدن به محل حوادث و آموزش هایی که پیش 

از این داشته اید، دارد.
حسینی خراسانی اقدام جمعیت هالل احمر را اقدامی 
اقدامات  گفت:  و  ک��رد  عنوان  بشردوستانه  و  خدایی 
بشردوستانه حد و مرز، ملیت، نژاد، دین و مذهب را دخیل 
نمی داند، چرا که جان انسان ها از هر چیزی باالتر است و در 
این ایام تمامی دستگاه های استانی از جمله جمعیت هالل 
احمر تالشی ویژه داشتند و خراسان رضوی به واسطه وجود 
بارگاه منور رضوی بیش ترین مسافر نوروزی را داشت و یکی 

از 3 استان پرتردد کشور در این ایام بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه »اوج حضور 
مردم در مشهد در زمان های سال تحویل و سخنرانی مقام 
معظم رهبری بود«، عنوان کرد: تمامی مجموعه های فعال 
در طرح نوروزی 97 به ویژه نیروهای فعال و مردمی جمعیت 
هالل احمر خراسان رضوی خدمات رسانی ویژه ای داشتند.

زورگیر  دو  مقدس  مشهد  های  کالنتری  مامورین 
موتور سوار و یک زورگیر را که به صورت پیاده سرقت 

می کرد، دستگیر کردند.
مشهد  انتظامی  فرمانده  آقابیگی،  اکبر  سرهنگ 
با این عملیات گفت: مامورین اکیپ گشت  در رابطه 
زنی  گشت  حین  در  نجفی  کالنتری  نامحسوس 
که  نمایند   می  مشاهده  را  موتورسیکلت  یکدستگاه 
راکب و ترک نشین که صورتش را با چفیه ای پوشانده 
و  قفل  گرفتن  قرار  با  ضمنا  و  دارند  مشکوک  حرکات 
زنجیر به روی پالک شماره های آن خوانا نمی باشد. 
لذا مامورین مشکوک گردیده و دستور توقف صادر می 
نمایند و لیکن متهمان به سرعت از محل متواری می 

شوند.
کمک  به  متهمان  تعقیب  در  مامورین  افزود:  وی 
می  مسدود  را  آنان  فرار  راههای  گشتی  عوامل  سایر 
نمایند و سرانجام هر دو متهم دستگیر و از ترک نشین 
ابتدا  در  فوق  متهمان  شد.  کشف  چاقو  قبضه  یک 
منکر ارتکاب هر گونه بزه ای بودند اما پس از تطابق 
و  زورگیری  پرونده  چند  با  رابطه  در  آن  مشخصات 
تلفن  سرقت  فقره  چندین  به  مالباختگان  با  مواجه 

همراه با تهدید چاقو اعتراف نمودند.
سرهنگ آقابیگی در تشریح خبر دیگری نیز گفت: 
زورگیری  خصوص  در   ۱۱۰ مورد  یک  صبح  اوایل  در 
گشت  اکیپ  که  اعالم،  رسالت  کالنتری  مامورین  به 

فوریت ها پلیسی بالفاصله در محل حاضر شد.
این مقام ارشد انتظامی افزود: جوانی ۲۴ ساله به 
پیاده  صورت  به  داشت  اظهار  و  مراجعه  گشت  اکیپ 
در حال تردد بوده که مردی ناشناس با توسل به چاقو 
قصد سرقت پول هایم را داشت که با ایجاد داد و فریاد 
مانع سرقت شدم و او نیز فرار کرد. همچنین با ارائه 
دار  سابقه  مجرمین  از  که  نامبرده  متهم  مشخصات 
می باشد شناسایی و محل اختفای وی در یک انبار 
اقدام  یک  در  مامورین  سپس  شد.  کشف  ضایعات 
دستگیر  خورشید  طلوع  از  پیش  را  وی  غافلگیرانه 

نمودند.
از  خاتمه  در  مقدس  مشهد  انتظامی  فرمانده 
شهروندان خواست که از تردد پیاده در معابر و ساعات 
خلوت در حد امکان خودداری و هرگونه مورد مشکوک 

را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

روز گذشته نشستی با عنوان تودیع و معارفه مدیران 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خراسان رضوی 
در زائر سرای کرامت با حضور جمعی از مسئولین استانی 

برگزار شد.
در  افزود:  حسینی  جواد  سید  جلسه  این  ابتدای  در 
گذشته به تعداد هر 900  نفر مددجو یک مددکار  وجود 
آنکه  حال  کنند،  مراجعه  او  به  می توانستند  که  داشت 
وجود  مددکار  یک  مددجو  نفر   400 هر  ازای  به  امروز 
دارد که کاهش تعداد مددجویان موجب افزایش و بهبود 

کیفیت خدمات شده است. 
وی با اشاره به اینکه »میزان بودجه اختصاصی برای 
اشتغال زایی مددجویان افزایش یافته است«، ادامه داد: 
173  میلیارد تومان در زمینه اشتغال زایی مددجویان در 
دوره مدیرکلی مسعودیان راد افزایش بودجه داشته ایم. 
این رقم معادل رشد 12۶ درصدی بوده است. همچنین  
روستایی،  گردشگری  توسعه  فرش،  دهکده  دو  ایجاد 
پایدارسازی مسائل در حوزه خوشه سازی و طرح ایجاد 
انرژی پاک از اقدامات مدیرکل سابق کمیته امداد امام 

خمینی)ره( است.
استاندار  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  م��ع��اون 
سه  در  مسعودیان راد  داد:  توضیح  رض��وی  خراسان 
است.  داشته  مؤثری  و  چشمگیر  قلمروفعالیت های 
امداد  کمیته  در  توجه  مورد  رویکرد  که  است  گفتنی 
به  ما  نگاه  راستا  این  در  است.  توانمندسازی  رویکرد 
منبع  نگاه  و  محور  نیاز  نگاه  است:  گونه  دو  خدمات 
محور. نگاه نیاز محور تنها بر رفع نیازهای افراد نیازمند 
دارد  بیشتری  اهمیت  که  آنچه  اما  می پردازد،  جامعه 
توجه  بایستی  راستا  همین  در  است.  محور  منبع  نگاه 
از  بخشی  و   هستند  ثروت  منبع  انسان ها  که  داشت 
آن ها نتوانسته اند توانمندی های خود را شکوفا سازند. 
بنابراین بایستی در کمیته امداد امام خمینی)ره( تالش 
فعلیت  به  را  انسان ها  توانمندی های  ث��روت  تا  کنیم 

برسانیم.
خراسان  مددجویان  تعداد  درصدی  کاهش14.5 

رضوی 
حسینی با بیان اینکه »مسعودیان راد به خوبی رویکرد 
کرد:  خاطرنشان  بود«،  داده  قرار  مدنظر  را  منبع محور 
این  استان   خمینی)ره(  امداد  کمیته  سابق  کل  مدیر 
گرفته  کار  به  مددجویان   توانمندسازی  در  را  رویکرد 
تعداد  کاهش  به  می توان  او  اقدامات  جمله  از  است. 
اشاره   97-94 سال های  طول  در  استان  مددجویان 
پوشش  تحت  مددجوی  نفر  هزار   144 میان  از  که  کرد 
کمیته امداد استان، تعداد آن ها به 123 هزار نفر کاهش 
داشته است؛ یعنی در این زمینه 14.5 درصد پیشرفت 

داشته ایم و سرانه مدجویان کاهش داشته است.
افزایش سه برابری پرداختی ها به مددجویان

حسینی تصریح کرد: انرژی پاک که فاقد آثار مخرب 
زیست محیطی است با نام انرژی خورشیدی برای افراد 
این  در  و  کرده  اشتغال زایی  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
راستا 850 نیروگاه خورشیدی در دوره سه ساله مدیرکل 
سابق کمیته امداد استان احداث شده است. بایستی در 
کمیته امداد هدف گذاری کنیم و برای آسیب پذیرترین 
طرح  همچنین  نماییم.  اشتغال زایی  جامعه  قشر 
اقدامات  جمله  از  کار  و  کسب  کلینیک  برون سپاری 
تأثیرگذاری است که تبدیل به یک طرح ملی شده است. 
اردوگاه های  در  کارآفرینی  طرح  ایجاد  دیگر  سوی  از 
با  که  بوده  توجه ای  قابل  اقدامات  دیگر  از  مددجویان 
انجام  امداد  کمیته  مددجویان  توانمندسازی  رویکرد 

شده است.
استاندار  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  معاون   
به  می توان  راستا  این  در  کرد:  بیان  خراسان رضوی 
پرداختی های مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اشاره 
و  است  داشته  رشد  برابر   3 پرداختی ها  میزان  که  کرد 
رضوی  خراسان  استان  در  ک��رده  ازدواج  مددجویان 
انتظار  در  دیگر  هستند  امداد  کمیته  حمایت  تحت  که 
زائر  هزار   350 دیگر  سوی  از  نیستند.  جهیزیه  تأمین 
خراسان  امداد  کمیته  همکاری  با  کشور  مددجویان  از 
رضوی به مشهد آمدند و شرایط اقامت و خدمات رسانی 

آن ها فراهم شده است.
مسکن  واحد   1000 احداث  و  خرید  کرد:  اظهار  وی 
استان  و  شد  انجام   139۶ س��ال  در  مددجویان  به 
خراسان رضوی رتبه نخست را در این زمینه در کشور به 
خود اختصاص داد. گفتنی است که در حوزه مشارکت 
تنها  و مشارکت  گرفته  زیادی صورت  پیشرفت های  نیز 
در حوزه مالی نبوده بلکه مشارکت های غیر مالی مانند 
صورت  می شود  ارای��ه  مددجویان  به  که  فنی  خدمات 

گرفته است.
40 سال اقدامات بی اثر برای کاهش فقر

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادامه گفت: 
مدت  این  طول  در  که  داده است  نشان  ساله   40 تجربه 
اقدامات انجام شده برای کاهش فقر، نتیجه مناسبی به 

بار نداشته است.
رقم  که  تحوالتی  راستای  در  اف��زود:  برقعی  منصور 
به  محوری  نقطه  یک  رضوی  خراسان  استان  می خورد 
مرکزیت آستان قدس رضوی است، وجود آستان قدس 
و اما رضا)ع( باعث شده ظرفیت های بهتری برای کمیته 
امداد  بزرگ  قطب  شود.  ایجاد  رضوی  خراسان  امداد 
باید  این استان  امداد  در خراسان رضوی است و حتی 
بخشی از امدادهای استان های دیگر را هم تحت پوشش 

قرار دهد.

به فکر ساماندهی باشیم نه رقابت
وی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی بایستی 
ادبیات فقرزدایی را در حوزه تبلیغاتی و فرهنگی تقویت 
کند. از فعالیت هایی که بایستی مورد توجه بیشتر استان 
راستای   در  بودن  قدم  پیش  گیرد  قرار  خراسان رضوی 
سوق دادن خیریه ها به جایگاه واقعی خود است و این 
دهنده  سازمان  و  کننده  حمایت  خوبی  به  بتوانند  که 
کمک های مردمی باشند نه این که جایگزین و رقیب آنها 

قرار گیرد.  
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( توضیح داد: 
که  مردم   ظرفیت های  به  نباید  امداد  کمیته  مسئوالن 
بی توجه  می شود  مشکالت  از  بسیاری  حل  به  منجر 
که  است   فرصتی  بزرگترین  نیکوکاران  حضور  باشند. 
فقرزدایی  به  آن  از  گیری  بهره  با  می تواند  امداد  کمیته 

بپردازد.
وی افزود: مسعودیان راد از جمله مسئوالنی است که 
اندیشه دینی و نگاه قرآن محوری به مشکالت دارد و این 
اجتماعی  کار  قرآنی در حوزه  که مباحث  فرصتی است 
جلوه گر باشد. در این راستا مسئوالن بایستی مأموریت 
اجرایی خود را به درستی پیش برند. همچنین مدیرکل 
شکل  بهترین  به  پیشینیان  زحمات  از  می تواند  جدید 

استفاده کند و کمیته امداد را ارتقا بخشد.

خبرخبر

دستگیری سه زورگیر سواره و 
پیاده

عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد؛

کاهش چشم گیر حوادث 
جاده ای در خراسان رضوی

در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد؛

40 سال کار بی اثر برای ریشه کن کردن فقر
  ج. فلق

گرم  محفلی  در  حضور  فیض  شعر  شب  دوازدهمین 
از  زیادی  بسیار  تعداد  حضور  با  مشتاق  و  صمیمی  و 
عالقه مندان ادبیات اهل بیت و خانواده های ایثارگر در 
فضایی مملو از شور و شوق و صمیمیت در تاالر شهر و 
از ۳۰۰ تن  بیدریغ شورای شهر و حضور بیش  به همت 
از شاعران و هنرمندان و تعداد کثیری از عالقمندان و 
جمعی از انجمن های شعر آیینی و با استقبال بی نظیر 

شاعران خراسانی در تاالر شهر مشهد برگزار شد . 
عدالتی  علی  االسالم  حجت  مراسم  این  حاشیه  در 
گفت:  حضور  فیض  همایش های  سلسله  دبیر  مجد 
مولی  سعادت  با  والدت  با  آن  آغاز  همزمانی  امسال 
شب  دوازدهمین  علی)ع(،  امیرالمومنین  الموحدین 
شعر »فیض حضور« با همکاری انجمن های ادبی سطح 
استان و شهرداری مشهد و با حضور شعرا و هنرمندان 

کشور رقم خورد.
وی با اشاره به حضور  300 نفر از شعرا و هنرمندان 
امسال  کرد:  بیان  شعر  شب  این  به  استانی  و  کشوری 
به  پدر  »خورشید  عنوان  با  حضور«  »فیض  شعر  شب 

کعبه سر زد« نام گرفت .
وی عنوان داشت : این مراسم ادبی با هدف تقویت 
بین  سرزندگی  و  امید  ترویج  شادابی،  و  نشاط  روحیه 
شهروندان مشهدی، زائران امام هشتم)ع( و مسافران 

و گردشگران تدارک دیده شده است.
حجت االسالم عدالتی خاطرنشان کرد: امام رضا)ع( 
دعبل خزایی شاعر را تحسین نمود و همین سیره نشان 
تکریم  و  هنرمندان  و  شاعران  به  توجه  اهمیت  دهنده 

جایگاه آنان است.
شهر  ش��ورای  رئیس  حیدری  محمدرضا  سخنرانی 
بالغ  خوانی  شعر  فرهنگی،   سیاستهای  درباره  مشهد 
بر 30 تن از شاعران برجسته خراسانی و حضور و شعر 
امیری  مرتضی   ، خراسانی  محدثی  مصطفی  خوانی 
امیر  و  شفق  غفوراده  جواد  محمد   ، بیابانکی  سعید   ،
برزگر خراسانی  و دکتر عباس خیرآبادی و دکتر هادی 
توسط  ق��رآن  نشین  دل  صوت  زیباو  قرائت  منوری، 

و   موسوی  حمزه  سید  ممتاز  ق��اری  و  شاعر  نوجوان 
اجرای نواهای آیینی موسیقی مقامی خراسان با عنوان 
دل  وگ��روه  سالمی  غالمحسین  توسط  گویان«  »علی 
شیدا  از جمله موارد برجسته این محفل شعر صمیمی 

و پرشور بود.
جمله  از  خراسانی  شاعر  زنان  شعرخوانی  و  حضور 
بهاری،  دل��دار  مریم  رض��وان،  منیژه  ؛  رجایی  راضیه 
سادات  جمیله  کرمانی،  سعیده  مختاری،  بیات  الهه 
کراماتی، حشمت سید موسوی، غزاله شریفیان، اعظم 
از  مشهد  شعرای  از  نفر  یازده  و  امینی  ملیحه  و  صباغ 

مجتبی  ابوالقاسمی،  مجتبی  نیک،  محمد  جمله؛ 
رجبی  رضا  ناصری  مهدی  رض��ازاده،  هاشم  فدایی، 
رجاء، مصطفی مصلحی، رضا رضایی، حجت االسالم 
عباسی،  سید مسلم موسوی که خود نیز سکان اجرای 
دیگر  از  داشت،  برعهده  مراسم  این  گرم  و  صمیمانه 

بخش های این گردهمایی شاعرانه بود.
گفتنی است لغو پرواز نوشهر به مشهد متاسفانه باعث 
شد از حضور و شعر خوانی شاعر توانا افشین عال بی بهره 
بمانیم و او هم نتوانست به پابوسی امام رضا)ع(  برسد.

در پایان شعری زیبا ره آورد این مراسم را با هم مرور 

می کنیم: 
در آسمان برکه فتاده است ماه نو
این بار آمده است به نامت گواه نو

در کوه ها ادامه  نام تو حک شده است
چرخان به گرد قلهی نامت فلک شده است

با آتش والیت تو گرم مانده عشق
از دفتر کالم تو یک ضرب خوانده عشق

خورشید قرن هاست از این چشمه روشن است
نامت برای عشق به آتش کشیدن است

ای معنی والیت تو مثل آفتاب
راهی بزن به قبله و دستی بزن به آب

پشت سرت نماز یقین کرده خواندنی است
سهم خالفت تو به این قبله ماندنی است

بعد از غروب رود تو خورشید چشمه ای
راه نجات در شب تردید چشمه ای

حاال علی شروع حدیث کسا شده است
شمشیر ذوالفقار شب ال فتی شده است

بعد از تو کوه این همه محکم تر آمده است
این شهر پای بیعت تو با سرآمده است

نام تو شور از لب احمد گرفته است
دست تو را دو دست محمد گرفته است

دست تو با تمام تو باال گرفته شد
در کسوت حقیقت موال گرفته شد
قفل و کلید علم لدن بین سینه ات

باب علوم وا شده درب مدینه ات
آیینه را به دست زمان داده نام تو
نهج البالغه را به جهان داده نام تو

مصداق آیه های خدا در زمین شدی
دستت گرفت کار و تو تکمیل دین شدی

سر داده ایم تا به ابد دست بودنت
این شعر با تمام تو گرم سرودنت

این وزن را حضور تو سنگین گرفته است
نذر ردیف از لبت آمین گرفته است

این مثنوی غزل به لب و مست جام شد
شعرم به عشق ساقی کوثر تمام شد

»الهه بیات مختاری«

100080888سامانه پیامک مردمی

کتاب

خبر

»اتاق افسران« روایتی است از سربازان جنگ جهانی 
اول؛ از مهندس نظامی که دقیقًا در روزهای اول جنگ 
مورد اصابت ترکش خمپاره قرار می گیرد و بخش های 
مهمی از صورت اش را از دست می دهد. بیشتر فضای 
که  سالنی  در  می گذرد،  نظامی  بیمارستان  در  رمان 
در  اول  شخصیت  همچون  دست داده هایی  از  صورت 
آن بستری هستند و آرام آرام ناچار می شوند با زیست 
جدید خود خو کنند. »اتاق افسران« نوعی روایت است 
از یک شرایط خاص. حال زیستن با این شرایط خاص 
پاره ای شخصیت ها، مصیبت ها و وضعیت هایی  برای 

تراژیک پیش می آورد و برای پاره ای قابل حل است...
»صدای انفجاری را از فاصله خیلی نزدیک می شنوم. 
سوتی یک چهارم ثانیه ای. فقط فرصت می کنم سری 
را ببینم که از بدنی که روی زانوهایش خم شده، جدا 
زمین  پخش  و  می آید  در  پا  از  که  اسبی  و  می شود 
بود،  می شود. آن درجه دار دیگر که سوار اسب مانده 
و  شده  کنده  جا  از  شانه اش  می غلتد،  زمین  به  کنارم 
زیر  تبری  می کنم  احساس  زده.  بیرون  استخوانش 

بینی ام فرو می رود و بعد همه جا تاریک می شود«.
با ترجمه پرویز  از مارک دوگن  »اتاق افسران«کتابی 
قیمت  با  و  142صفحه  در  چشمه  نشر  را  شهدی 

12,0000ریال منتشر کرده است.

    جواد لگزیان

یادداشت     

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: 20 قلم شیء 

تاریخی توسط یک فرد تحویل این اداره شد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرهنگ  رضوی،  خراسان  وگردشگری  دستی  صنایع 
مجید کیانی مقدم روز سه شنبه چهاردهم فروردین ماه 
اظهار داشت: این آثار براساس بررسی های کارشناسی 
متعلق به دوره مفرغ، آهن و اشکانیان و از ارزش تاریخی 

بسیاری برخوردار است.
وی اظهار کرد: اشیای مزبور توسط فردی که شماری 
میراث  کل  اداره  به  داشت  اختیار  در  تاریخی  اشیای 

فرهنگی این استان اهدا شد.
او گفت: از جمله مهمترین این اشیاء، کاسه های سفالی، 
پیکره تراشیده شده انسان، پی سوز، کاسه منقوش و گلوله 

توپ نادری است.

برگزاری  از  شرف  رباط  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر 
نمایشگاه تاریخچه حفاظت و مرمت و ساماندهی رباط 

شرف خبرداد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی اداره ک��ل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، »محمدرضا 
احمدی روحانی« با بیان این مطلب افزود: این نمایشگاه 

در روزهای دوازدهم و سیزدهم نوروز برگزار شد.
او تصریح کرد: در این نمایشگاه دو روزه بیش از هفتاد 
تابلو عکس به نمایشگاه گذاشته شد وحدود ۳۰۰ نفر از 

نمایشگاه بازدید داشتند.
مورخه  ودر   359 شماره  به  اث��ر  ای��ن  اس��ت:  گفتنی 
1321.3.21 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و  
تاریخ شروع فعالیت های مرمتی در این اثر که از آن بعنوان 
موزه آجرکاری ایران یاد میشود به اوایل دهه پنجاه باز می 

گردد.

یک هنرمند عروسک گردان گفت: خیمه شب بازی 
با نسل امروز بیگانه است زیرا وجود فضای مجازی و 
دیگر دغدغه ها، مانع از آشنایی مردم با این هنر شده 

است.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، محمد اسدی نژاد 
در حاشیه اجرای نمایش خیمه شب بازی »پس لرزه 
عشق« که در محل نخستین جشنواره »خیابان غذا« 
نمایش  اجراهای  از  استقبال  کرد:  عنوان  شد،  اجرا 
خیمه شب بازی در دو شب گذشته بسیار خوب بود.

وی افزود: هنر خیمه شب بازی یکی از کهن ترین 
شیوه های نمایش ایرانی است اما به دلیل رخ دادهای 
دقیقا  که  نداریم  مکتوبی  سند  ما  متاسفانه  تاریخی 
به صورت  اما  است  آمده  بوجود  هنر  این  قرنی  چه  از 
حدودی و باتوجه به شعرهای شعرا می توان گفت این 

هنر از قرن چهارم به بعد بوده است.
و  اوج  ک��رد:  اظهار  عروسک گردان  هنرمند  این 
اساتید  که  است  قاجار  دوره  در  هنر  این  شکوفایی 
شکرریز،  حبیب  شیرازی،  کاکاممد  جمله  از  بزرگی 
ماشا...  استاد  خراسان  در  و  احمدی  اصغر  استاد 
دوره  در  که  بودند  کسانی  نخستین  از  نژاد  اسدی 

پهلوی اول تا همین اواخر کار می کردند.
اسدی نژاد بیان کرد: در تاریخ صدساله تئاتر مشهد 
در  بازی  شب  خیمه  نمایش  زمینه  در  که  کسی  تنها 
بود،  اسدی نژاد  ماشا...  می کرد  فعالیت  شهر  این 
بعد  و  نشده است  ثبت  اما  بوده اند  هم  دیگری  افراد 
این  در  بنده  فقط  اکنون  اسدی نژاد  ماشا...  فوت  از 
زمینه فعالیت می کنم و اگر ما کار نکنیم چراغ خیمه 

شب بازی این شهر خاموش می شود.
تئاتر  مسئولین  حمایت  به  نیاز  ما  داد:  ادامه  وی 
بازی  شب  خیمه  چراغ  تا  دهند  اجرا  ما  به  که  داریم 
در این شهر خاموش نشود و مردم با این هنر ارتباط 

بیشتری برقرار کنند و با آن آشنا شوند.
کرد:  خاطرنشان  عروسک گردان  هنرمند  ای��ن 
بازی  شب  خیمه  نوابغ  از  یکی  اسدی نژاد  مشا... 
مردم  میان  از  گم نام  بسیار  مشهد  در  که  بود  ایران 
رفت. مردم تصور می کنند خیمه شب بازی فقط برای 
اشتباه  بسیار  تصور  این  که  حالی  در  است  کودکان 
مشکالت  به  آن ه��ا  در  که  نمایش هایی  زی��را  است 
برای  آن  درک  می شود  پرداخته  جامعه  اجتماعی 

کودکان دشوار است.
وی عنوان کرد: باید در برابر این پرسش که ما برای 
داشته  پاسخی  کردیم،  چه  خود  فرهنگی  مرزهای 
باشیم و متاسفانه ما قبای بیگانه به تن کردیم و این 
قبای بیگانه به تن ما گریه می کند در حالی که ما باید 
با فرهنگ خود آمیخته  از فرهنگ غرب بی آموزیم و 
خود  سرزمین  وارد  را  غرب  فرهنگ  این که  نه  کنیم 

کنیم.

حس های پوست شامل موارد زیر است:
1.لمس

2.درد
3.حرارت)دما(

چهار اطالعات حس پیکری،آگاهی هوشیارانه ای را از 
محیط به وجود می آورد:

1.لمس
2.حس عمقی

3.درد
4.حرارت

»لمس تمایزی« یعنی تعیین محل لمس و ارتعاش و 
توانایی تمیز بین دو نقطه که بسیار نزدیک روی پوست 
وارد می شود. موسیقی درمانگر برای تحریک حس لمس 
تمایزی می تواند از سازهای کالویه دار استفاده کند. در 
ارائه  تحریک  محل  از  دقیقی  جزئیات  تمایزی،  لمس 
می شود: مانند نوک انگشتان. خصوصیت سازهای کالویه 
دار این است که فرد باید با نوک انگشتان خود ساز را به صدا 
در آورد. نکته مهم دیگر، شدت و اندازه ضربه است. برای 
به صدا در آوردن پیانو، یک سری حرکات فیزیکی در پیانو 
انجام می شود که بر اثر آن، مضراب پیانو به سمت سیم 
پیانو پرتاب شده و سیم های آن به ارتعاش در می آید. این 
عمل بر اثر ضربه انگشت نوازنده به کالویه صورت می گیرد. 
هر چه ضربه محکم تر باشد، صدای حاصله از پیانو بلندتر 

خواهد بود و بالعکس. در زمان اجرا، پیانو از خود ارتعاشاتی 
به وجود می آورد که برای کودک بسیار مفید است و در عین 
گرایشی  دارد.)حرکت  پی  در  را  بینایی  تحریکات  حال 

چشم ها، حرکت سر، انتخاب هدف بینایی(.
تحریک لمس تمایزی از طریق اجرای سازهای گیتار و 
...امکان پذیر است. حرکت دادن نوک انگشتان بر روی 
سیم ها برای به ارتعاش در آوردن آنها بسیار مفید است. 
برای  نیز  یا چنگ های کوچک  و  قانون  مانند  سازهایی 
رسیدن به این هدف مناسب به نظر می رسد. این سازها 
افقی و مورب می شوند.  بینایی عمودی،  باعث تقویت 
حرکات ساکادیک. قاشقک های انگشتی که به دو انگشت 
شست و اشاره وصل شده و با برهم زدن آن صدا تولید 
باشد.  را در پی داشته  این تحریکات  می شود می تواند 
حرکت »بشکن« زدن بر روی تنبک، دایره، دایره زنگی با 
پوست، دف نیز در این تحریک موثر است. )تقویت این دو 

انگشت از اهمیت ویژه ای برخور دار است(.
تذکر این نکته ضروری است که کودکان با نوک انگشت 
خود این حرکت را انجام دهند نه با کف دست و یا سطح 
انگشتان خود. منطقه ویژه ای در مغز انسان وجود دارد که 
با تحریکات تماس، بینایی و شنوایی تحریک می شود. این 
اعمال به صورت همزمان بر روی این نورون ها تاثیر دارد.
کودکان با ضربه زدن با کف دست به سطح طبل، درون 
دادهای حسی خود را تحریک کرده و کف دست احساس 
سوزش و کمی درد پیدا می کند. تحریکات سطحی روی 
می کنند.  فعال  را  حسی-پیکری  نورون های  پوست، 
مسیرهای انتقال ناهوشیارانه، اطالعات وابسته به حرکت 
را به مخچه می برد.تمام موارد ذکر شده، با حرکت آمیخته 

است. 
ساز  سیم های  روی  بر  را  خود  انگشتان  که  بیماری 
»قانون« ُسر می دهد، به اجبار باید دست خود،آرنج و و 
مچ دست خود را نیز به حرکت در بیاورد.این مسئله برای 

اجرای سازهای کوبه ای نیز صادق است.
ایجاد درد در موسیقی، فرآیند اجتناب ناپذیری است. 
هنگامی که شما یکی از سیم های گیتار )خصوصا سیم های 
بم و کلفت(را با نوک انگشت خود نگه دارید، انگشت شما، 
فشار زیادی را تحمل می کند. هر چه سیم کوتاه تر شود، 
فشار بر انگشت بیشتر می شود و در پی آن درد بیشتری 
احساس می شود. حرکت انگشتان بر روی سیم های گیتار 
و یا هر گونه ساز زهی و یا کالویه دار مانند پیانو به صورت 
ُسر خوردن روی سیم یا کالویه ها که در موسیقی با عنوان 
»گلیساندو« مطرح می شود، باعث اصتکاک زیادی شده 
و حرارت تولید می کند. در سیم های بم ساز این حرارت 
زیادتر بوده و حتی باعث سوزش سر انگشت می شود. 
انجام این حرکت بر روی سازهای کالویه دار مانند پیانو، 

بیشتر احساس درد را منتقل می کند.
را  آهنگ ها  ساده ترین  بتواند  اینکه  برای  کودک  یک 
بنوازد، باید بتواند حرکات ارادی داشته باشد و حرکات 
خود را برنامه ریزی کند و در عین حال بتواند تمام قطعه 
خود را با ریتم و سرعت مشخصی اجرا کند. حال اگر فردی 
است؟  محروم  کار  ادامه  از  نبود  خصوصیات  این  دارای 
مسلما جواب منفی است. یکی از خصوصیات هنر، توانایی 
تطبیق است. هر فردی در هر سطحی و هر گونه معلولیتی 
می تواند نقاشی بکشد و یا تئاتر بازی کند و یا موسیقی 
بنوازد.نکته قابل تامل در همین جاست. در فعالیت های 

از پیش  برنامه  یا گفتار درمانی، طی یک  و  کار درمانی 
تعیین شده، فرد را به سمت جلو سوق می دهند.در هنر 
درمانی نیز چنین است. البته یک تفاوت با دیگر فعالیت ها 
وجود دارد و آن جنبه جذابیت و لذت بخش بودن این 
فعالیت برای کودکان است. از آنجایی که موسیقی با شعر 
و آواز و حرکت پیوند عمیقی دارد و در عین حال می توان 
از موسیقی و ریتم در بازی های مختلف استفاده کرد؛ در 
تجربه و تحقیقات چنین نشان داده شده است که موسیقی 
کمک زیادی به تحریک ارادی و در عین حال برنامه ریزی 

حرکتی دارد. 
بسیاری از سازها برای به صدا در آمدن، باید حرکت 
داده شوند؛ که این فعالیت ها باعث تحریک حرکت چشم 
می شود )حس عمقی(، در عین حال چون کودک به ساز 
این عمل  و  بینایی شده  انتخاب هدف  خیره می شود، 

می تواند در همپوشی دو چشم موثر باشد.
مورب)حرکت  حرکت  افقی،  عمودی،حرکت  حرکت 

ساکادیک( نیز در موسیقی بر روی سازهای مختلف قابل 
ویژه  ای  خصوصیت  دارای  سازی  هر  است  دسترسی 
برای اجراست که می تواند برای تقویت این حرکات مورد 
استفاده قرار بگیرد. به طور مثال ویلن سل برای حرکت 
عمودی و »فلوت« برای حرکت در خط وسط بسیار مفید 
است. تشویق کودکان در اجرای سازها نیز برای تحریک 

حرکات ساکادیک ارادی می تواند بکار رود.
به صدا در آوردن هر سازی، به صورت مستقیم، منوط 
به ارتباط بین بدن و فضا است. برای اجرای یک طبل فرد 
باید به صورت خواسته یا نا خواسته بین دست ها و صفحه 
طبل و حرکت دست ارتباطی برقرار کند.این خاصیت در 

مورد حرکات ریتمیک نیز صادق است.
زایلوفون،  مانند  خاصی  موسیقی  وسایل  از  استفاده 
احتیاج به توجه دیداری دارد، نواختن بسیاری ازسازها 
کار  تمرکز دیداری  بر روی  فعالیت ها، مستقیما  بقیه  و 

می کند.

20 شیء تاریخی تحویل 
میراث فرهنگی خراسان 

مدیر پایگاه میراث فرهنگی رباط شرف: 

نمایشگاه عکس از مرمت رباط 
شرف برگزار شد

مدیر پایگاه میراث فرهنگی رباط شرف: 

نمایشگاه عکس از مرمت رباط 
شرف برگزار شد

موسیقی درمانی و قابلیت های انسان
نگاهی محققانه به اثرات سازنده موسیقی بر ذهن و بدن 

»فیض حضور« و حضور شاعران خراسانی
دوازدهمین شب شعر »فیض حضور« در تاالر شهر مشهد برگزار شد

فراخوان دومین نمایشگاه عکس ساالنه کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد منتشر شد. عالقه مندان می توانند عکس های خود را تا 1۶ 

فروردین ماه 1٣٩٧ از طریق سایت کانون به آدرس www.kanoonaks.org/contest ارسال نمایند. این نمایشگاه در دو بخش آزاد و جنبی )با 

محوریت کودک و آموزش( برگزار می گردد. داوری آثار  توسط هیئت داوری متشکل از ابراهیم بهرامی، محمدرضا چایفروش، سحر سقا، کیارنگ 

عالئی و حمیدرضا گیالنی فر انجام و اسامی راه یافتگان به این نمایشگاه تا تاریخ ٢0 فروردین ماه اعالم می گردد. دومین نمایشگاه عکس ساالنه 

کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد در نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار و از کتاب عکس آن طی مراسمی رونمایی خواهد شد. الزم به ذکر 

است عواید این نمایشگاه به بنیاد کودک نمایندگی مشهد اهدا خواهد گردید.
چهارشنبه این هفته از ساعت 1٧:٣0الی 1٩ در بزرگداشت  اندیشمند بزرگ معاصر، عالمه سیدجالل الدین آشتیانی

 محمد ضروری
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شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهدمقدس گفت: با توجه به اینکه در طرح 
گرفته  نظر  در  فشرده  شهر  رویکرد  مشهد  جامع 
شده است، سرمایه گذاری باید به سمت بازآفرینی 

بافت های فرسوده سوق داده شود.
با بیان اینکه امروز مشهد  محمدهادی مهدی نیا 
اظهارکرد:  ق��راردارد،  خاصی  و  ویژه  شرایط  در 
همچنین  و  امید  و  تدبیر  دولت  دوب��اره  انتخاب 
پیام  س��ال،   14 از  پس  امید  فهرست  به  اعتماد 

خاص مردم برای تغییر بود.
مردم  خواسته  مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
یا  اجتماعی  مباحث  بر  عالوه  تغییر،  این  برای 
اقتصادی، توسعه و اشتغال است،  فرهنگی، رونق 
باالخص  و  دنیا  اقتصادی  ادبیات  در  امروز  گفت: 
شاخص های  به  شهری  هیچ  شهر،  اقتصاد  ادبیات 
جذب  با  مگر  نمی رسد  پیشرفت  و  توسعه یافتگی 
مشارکت  و  خ��ارج��ی  و  داخ��ل��ی  س��رم��ای��ه گ��ذاری 

توسعه. فرایند  شهروندان در 
با  که  مذاکراتی  طی  کرد:  خاطرنشان  مهدی نیا 
که  آنهایی  چه  شد،  انجام  مختلف  سرمایه گذاران 
تجربه کار در شهر مشهد را داشتند و چه آنهایی که 
این  در  سرمایه گذاری  فرصت های  جذب  تازگی  به 
بستر  فضا،  که  کرد  برآورد  میتوان  شده اند،  شهر 
مشهد  در  سرمایه گذاری  و  تولید  برای  تمایل  و 
سرمایه گذاران  بین  در  که  نگرانی  اما  است،  فراهم 
مواجه،  نحوه  و  مقررات  ضوابط،  به  دارد  وجود 
نبودن  مشخص  و  اداری  بوروکراسی  پاسخگویی، 

بازمی گردد. ذیمدخل  متولی 
کمیسیون  مشکل  ای��ن  حل  ب��رای  اف��زود:  وی 
را  خود  پیام  که  گرفته است  تصمیم  سرمایه گذاری 
از  هم،  آن  برساند  سرمایه گذاران  گوش  به  عمال 
سنوات  که  سرمایه گذارانی  مشکالت  حل  طریق 
گذشته در مشهد مشکل داشته اند؛ بر این اساس، 
ستادی به نام ستاد تسهیل برای ورود به مشکالت 
ایجاد  مشهد  شهرداری  سرمایه گذاری  پروژه های 
به مورد  شده است که در حال حل مشکالت مورد 

پروژه ها و سرمایه گذاران سال های گذشته است.
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
ستاد  ای��ن  راه ان����دازی  اظ��ه��ارک��رد:  مشهد  شهر 

آن  و  میرساند  دیگر  سرمایه گذاران  به  را  پیغامی 
اینکه مدیریت شهری و شورای شهر فرش قرمزی 
است؛  کرده  پهن  سرمایه گذاران  این  ورود  برای 
چه  و  شهرداری  مشارکتی  پروژه های  ب��رای  چه 

شهر. پروژه های 
اتفاقات  با  که  کرد  اظهارامیدواری  مهدی نیا 
حضور  چشمگیر  رشد  شاهد  داده،  روی  خوب 

سرمایه گذاران  در سال آینده باشیم.
با  ش��ه��ری  م��دی��ری��ت  م���واج���ه  ن��ح��وه  وی 
ایشان  امروز  مشکل  مهمترین  را  سرمایه گذاران 
با  را  زمینی  قطعه  مثال  عنوان  به  گفت:  و  دانست 
سرمایه گذار، معامله می کنیم و پس از گذشت چند 
مسائل  تغییر  با  است  عملیاتی  کار  زمان  که  ماه 
مواجه  پایانکار  صدور  مقررات  و  ضوابط  مالی، 
از  را  پروژه  است  ممکن  موضوع  این  که  می شویم 

بیندازد. توجیه 
شدن  متضرر  موجب  را  اق��دام  ای��ن  مهدی نیا 
عنوان  شهر  شدن  متضرر  اصل  در  و  سرمایه گذار 
بی اعتمادی  نهایت  در  شدن  متضرر  افزود:  و  کرد 
به شیوه صحیح  اگر  و  ایجاد می کند  را  سرمایه گذار 

برخورد نشود و سرمایه گذار مورد رنجش قرار گیرد 
بسیار  کار  بعد،  نوبت  در  آن  دوب��اره  جذب  برای 

دشواری خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از سرمایه گذاران در 
هستند  سرمایه گردان  بلکه  نبوده  سرمایه دار  اصل 
صورت  به  آن را  دیگران  سرمایه  از  استفاده  با  که 
داشت  توجه  باید  می کنند؛  پروژه ها  وارد  گردشی 
که اگر این افراد جذب نشوند به تبع آن افرادی که 
هم  داده اند  قرار  ایشان  اختیار  در  را  خود  سرمایه 

از دست می روند.
تدوین  نیازمند  موضوع  ای��ن  گفت:  مهدی نیا 
طرحی جامع و کامل از سوی مدیریت شهری و چه 
بسا کشوری است که باید بدانند توسعه بدون جذب 
به  نمی افتد؛  اتفاق  خصوصی  بخش  سرمایه گذار 
کار شورای پنجم  ابتدای  عنوان مثال مصوبه ای در 
مبنی بر کمک به پروژه های بند »د« )پروژه هایی که 
بیش از 10 هزار متر مربع مساحت دارند( صادر شد 
که طبق قانون اگر تخلفی در بخشی از پروژه اتفاق 
است  پروژه  کل  پلمپ  به  موظف  شهرداری  بیفتد 
همان  فقط  که  شد  برآن  بنا  جدید  مصوبه  در  اما 

بخشی که تخلف در آن صورت پذیرفته است مورد 
اعمال قانون شود، نه اینکه کل پروژه پلمپ شده و 
حیات آن از بین برود و همچنین عوامل، کارکنان و 

شاغالن در آن بیکار شوند.
پنجم  شورای  حمایتی  مصوبات  ادامه  در  وی 
دومین  ک��رد:  تصریح  سرمایه گذاری،  ح��وزه  از 
مصوبه نیز به این صورت است که برای پروژه های 
مترمربع  2هزار  از  بیش  با  هایی  )پروژه  »ج«  گروه 
شود  ایجاد  شهرداری  در  واحدی  »د«  و  مساحت( 
از  متمایز  پروژه ها  این  با  سیستم  برخورد  نحوه  که 
ستاد  در  ویژه  طور  به  مقیاس  کوچک  پروژه های 
نظارت  آنها  بر  به  شکل خاص  بتوان  که  افتد  اتفاق 
را  آن  بتوان  مشکالت  بروز  صورت  در  هم  و  داشت 
جداگانه برطرف کرد؛ امید است این واحد در سال 

بهره برداری برسد. به  آینده 
صاحبنظران  تحلیل  اینکه  بیان  با  مهدی نیا 
طبق  ک��ش��ور  اق��ت��ص��ادی  ن��ش��ری��ات  و  م��ج��الت  و 
می دهد  نشان  مسکن  ح��وزه  در  گذشته  سنوات 
به  سال  پنج  تا  سه  بین  معموال  رکود  سال های  که 
نخسین  آمار  به  توجه  با  گفت:  می انجامد،  طول 
بازه  تاکنون   1335 س��ال  در  کشور  سرشماری 
های  رونق  بعد  و  داشته ایم  را  رکود  سینوسی  های 
به  بسته  معموال  شرایط  این  که  ساله ای  دو  یکی 
مسئله  این  اگر  است؛  بوده  مردم  نزد  سرمایه های 
نشود  مهار  درستی  به  در کشتی  گوی  یک  مثابه  به 
و  شود  کشتی  بدنه  در  آسیب  باعث  است  ممکن 
از  حجم  این  منشأ  سر  که  است  این  بیانگر  شواهد 
تعاونی ها  و  اعتباری  مالی  مؤسسات  به  نقدینگی 
حال  در  سود  میزان  کاهش  به  توجه  با  بانک ها  و 

خارج شدن است.
نظر  ب��ه  بنا  گفت:  مشهد  شهر  ش���ورای  عضو 
خود  اوج  نقطه  به  ارز  بازار  رکود  اگر  کارشناسان 
سرازیر  مسکن  ب��ازار  به  سرمایه ها  ای��ن  برسد 
سال  اول  نیمه  در  که  معتقدند  نیز  و  می شوند 
رونق  و  مسکن  بازار  به  سرمایه  ورود  شاهد   1397
مسئله  این  اتفاق  ص��ورت  در  ب��ود؛  خواهیم  آن 
مدیریت شهری باید آمادگی حجم تقاضاها در این 
مبحث را داشته باشد و بتواند طرحی ارائه دهد که 

کند. تأمین  را  رضایتمندی بخش مسکن 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهدمقدس:

سرمایه گذاری باید به سمت بازآفرینی بافت های فرسوده شهری سوق داده شود
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شمار  ب��ی  ه��ای  ظرفیت  ب��ا  رض���وی  خ��راس��ان 
قابل  تعداد  میزبان  هرساله  رسم  به  خود  گردشگری 
توجهی از هموطنان بود که برای گذراندن ایام نوروز 
به نقاط مختلف آن سفر کردند. طبق معمول مشهد 
نبود.  مقصد  تنها  اما  بود  استان  در  اصلی  مقصد 
13میلیون  از  بیش  امسال  دهد  می  نشان  آمارها 
تماشای  به  و  اند  کرده  سفر  رضوی  خراسان  به  نفر 
زیبایی های استان نشسته اند. در ادامه آمارهایی از 

سفرهای نوروزی را مرور خواهیم کرد.
95 درصد سفرها در خراسان رضوی از جاده

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان 
رضوی گفت: در طول 20 روز اجرای طرح راهداری 
و  ورود  از  جاده  سهم  استان  این  در  امسال  نوروزی 

رفت و آمد مسافران نوروزی 95 درصد بوده است.
افزود: ظرف این مدت آمار مسافر  ابراهیم نصری 
و  حمل  ناوگان  بخش  در  رضوی  خراسان  به  ورودی 
نقل عمومی جاده ای 1،9 درصد کاهش یافت اما آمار 

وسایل نقلیه شخصی 12.9 درصد افزایش داشت.
یک  امسال  ن��وروز  اساس  این  بر  داد:  ادام��ه  وی 
با  رضوی  خراسان  در  نفر   3۶8 و  هزار   79 و  میلیون 
نقل عمومی جاده ای و 10میلیون و  و  ناوگان حمل 
سفر  شخصی  نقلیه  وسایل  با  نفر   495 و  هزار   430

کردند.
مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان 
 13 تا  گذشته  اسفند   23 از  گفت:  همچنین  رضوی 
تردد  و980  هزار   ۶54 و  میلیون  جاری20  فروردین 
زمانی  بازه  این  در  شد.  انجام  استان  های  جاده  در 
شاهد افزایش 14 درصدی تردد خودروهای ورودی 
در جاده های خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه 
در  تردد  آمار  بیشترین  افزود:  وی  بودیم.  پارسال 
مربوط  این مدت  در  هه جاده های خراسان رضوی 
به روز دوشنبه ششم فرودین با 18۶ هزار تردد بود. 
جاده های مشهد - چناران، چناران - مشهد و آزادراه 
ملک آباد - مشهد و جاده های امام قلی - باجگیران، 
باجگیران - امام قلی و کیلومتر 20 کالت - مشهد به 

ترتیب دارای بیشترین و کمترین تردد بودند.
بیش از 3.6 میلیون اقامت در خراسان رضوی 

ثبت شد
خراسان  سفر  خدمات  ستاد  دبیرخانه  مسئول 
رضوی گفت: از 25 اسفند پارسال تا سیزدهمین روز 
فروردین ماه جاری سه میلیون و ۶4۶ هزار و 375 نفر 

اقامت نوروزی در این استان ثبت شد.
تعداد 452 هزار  این  از  افزود:  سید جعفر زراعتی 
هتل  در  نفر   872 و  هزار   344 هتلها،  در  نفر   2۶9 و 
و  مهمانپذیرها  در  نفر   43 و  هزار   434 آپارتمانها، 
348 هزار و 253 نفر در خانه های مسافر دارای مجوز 

اقامت گزیدند.
در  نفر   82 و  هزار   307 همچنین  کرد:  اظهار  وی 
کمپها، 294 هزار و 437 نفر در مدارس و یک میلیون 
و 220 هزار و 4۶9 نفر در میهمانسراها و سایر اماکن 

اقامتی موقت این استان اسکان یافتند.
بوم  اقامتگاه   22 در  نیز  افراد  این  بقیه  گفت:  وی 

گردی استان ساکن شدند.
فقره   398 و  هزار   ۶ مدت  این  در  اف��زود:  زراعتی 
توسط  استان  گردشگری  تاسیسات  بر  نظارت 

بازرسان و ناظران انجام شد.
16 هزار تخلف سرعت در جاده های خراسان 

رضوی ثبت شد
نقل  و  و حمل  راهداری  اداره کل  راهداری  معاون 
جاده ای خراسان رضوی گفت: از 23 اسفند پارسال 
سرعت  تخلف   133 و  هزار   1۶ فروردین   13 پایان  تا 

توسط سامانه های ثبت تخلف این اداره ثبت شد.
علیرضا خجسته افزود: بیشترین تخلف سرعت در 
تعطیالت نوروزی به ترتیب در روزهای 24 اسفند با 
با هزار و 48 تخلف و  هزار و 17۶ تخلف، 29 اسفند 

13 فروردین با هزار و چهار تخلف روی داده است.
به طور متوسط  میزان تخلف  این  کرد:  اظهار  وی 

در حدود یک دهم ترددهای ثبت شده بوده است.
وی گفت: طی مدت مزبور 20 میلیون و ۶58 هزار 
تردد در سامانه های ثبت تردد این استان ثبت شد 
که بزرگراه مشهد - چناران، آزاد راه مشهد - باغچه و 
جاده مشهد - شاندیز به ترتیب بیشترین رفت و آمد 

خودرویی را داشت.
سامانه   52 وسیله  به  ترددها  این  افزود:  خجسته 
که مجهز به بیش از 120 دوربین است در تمام جاده 

های این استان ثبت شده است.
رضوی  خراسان  در  نوروز  ایام  بنزین  مصرف 

12درصد افزایش داشت
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی گفت: از 28 اسفند پارسال تا پایان 
13 فروردین ماه جاری 73 میلیون و 711 هزار لیتر 
به  نسبت  که  شد  مصرف  منطقه  این  در  بنزین  انواع 

مدت مشابه پارسال 12 درصد افزایش داشت.
علی اصغر اصغری افزود: از این مقدار 47 میلیون 
لیتر در مشهد به مصرف رسید که نسبت به تعطیالت 

نوروزی پارسال 11 درصد افزایش داشت.
وی اظهار کرد: از 28 اسفند پارسال تا پایان چهارم 
فروردین ماه امسال که دور نخست تعطیالت نوروزی 
بود 30میلیون لیتر بنزین در خراسان رضوی مصرف 
شد و از 11 تا 13 فروردین ماه جاری نیز 14 میلیون و 
173 هزار لیتر بنزین در این منطقه به مصرف رسید.
پنجم  از  منطقه  این  در  بنزین  مصرف  گفت:  وی 
تا پایان دهم فروردین امسال نیز 29 میلیون و 538 

هزار لیتر بوده است.
طبیعی  های  عرصه  از  طبیعتگرد  هزار   10

خراسان رضوی دیدن کردند
محیط  حفاظت  کل  اداره  نظارت  و  پایش  معاون 
طبیعی  های  عرصه  گفت:  رضوی  خراسان  زیست 

هزار   10 از  بیش  پذیرای  نوروز  ایام  در  استان  این 
طبیعتگرد بود.

محمد عرفانی افزود: پنج هزار نفر از این تعداد در 
پارک ملی تندوره ایام نوروزی خود را سپری کردند.

وی اظهار کرد: به منظور مقابله با تخریب طبیعت 
محیط  حفاظت  یگان  ماموران  روزی  شبانه  پایش 
این  در  و  بوده  برقرار  به صورت جدی  استان  زیست 
به کار  بان به صورت شبانه روزی  راستا 110 محیط 

گرفته شدند.
های  عرصه  در  خودرویی  گشت  فقره   ۶5 به  وی 
موتوری  گشت  فقره   40 گفت:  و  کرد  اشاره  طبیعی 

یگان حفاظت و 80 فقره گشت پیاده نیز انجام شد.
عرفانی افزود: توزیع کیسه های جمع آوری زباله 
چهره  به  چهره  های  آموزش  و  گردان  طبیعت  بین 
کاهش  منظور  به  بانان  محیط  و  کارشناسان  توسط 
و  گرفته  صورت  ایام  درای��ن  زیست  محیط  تخریب 
توصیه های عمومی زیست محیطی به صورت پارچه 
های  شهر  ورودی  مبادی  در  متعدد  های  نوشته 

مختلف استان الصاق شد.
وی اظهار کرد: در این ایام فقط یک مورد تخریب 
طبیعت در منطقه خواف مشاهده شد که متخلف به 

مرجع قضایی معرفی گردید.
و  سبزوار  چناران،  شهرستان  سه  در  گفت:  وی 
سرخس نیز 10 متخلف شکار و صید توسط ماموران 
ن��وروزی  ای��ام  طی  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
تخلف  پرونده  چهار  راستا  دراین  که  شدند  دستگیر 

تشکیل شد.
عرفانی افزود: در این ارتباط 28 قطعه بلدرچین و 

یک قبضه سالح غیر مجاز کشف شد.
به  زائر  هزار   300 و  میلیون   2 از  بیش  تشرف 

بقاع متبرکه خراسان رضوی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 
 2 از  بیش  فروردین   13 روز  پایان  تا  طرح  ابتدای  از 
میلیون و 300  هزار زائر به بقاع متبرکه استان مشرف 
شدند که 4 درصد از این زائران، زائر خارجی هستند.
احمدزاده  محمد  المسلمین  و  االس��الم  حجت 
بیان کرد:  طرح آرامش بهاری در 129 بقعه متبرکه 

برگزاری  حال  در  فروردین   15 تا  رضوی  خراسان 
است.

 13 روز  پایان  تا   9۶ ماه  اسفند   25 از   افزود:  وی 
فروردین  97 بیش از  2 میلیون و 300  هزار زائر به 
این  درصد   4 که   شدند  مشرف  استان  متبرکه  بقاع 

زائران، خارجی هستند.
 15 تا  بهاری  آرام��ش  ط��رح  اینکه  بیان  با  وی   
این  در  خوشبختانه  گفت:  شود،  می  اجرا  فروردین 
های  برنامه  از  خوبی  بسیار  استقبال  زائ��ران  طرح 

فرهنگی، خدمات رفاهی و پذیرایی داشته اند.
رضوی  خراسان  خیریه  ام��ور  و  اوق��اف  کل  مدیر 
اظهار کرد: از 25 اسفند تا 13 فروردین    2۶3 هزار 
و 35  زائر در واحدهای اقامتی برخی بقاع متبرکه و 

حسینیه های استان اسکان یافتند.
آرامش  طرح  فرهنگی  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
اقامه  گفت:  رضوی  خراسان  متبرکه  بقاع  در  بهاری 
نماز جماعت، سخنرانی، مراسم تحویل سال، خیمه 
مشاوره  کودک،  غرفه  وقف،  مشاوره  معرفت،  های 
فرهنگی،  های  نمایشگاه  خانوادگی،  و  اعتقادی 
ای،  دقیقه  یک  فیلم  و  عکس  مسابقه  ب��رگ��زاری 
برگزاری برنامه های مناسبتی، از جمله برنامه هایی 
است که در قالب طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه 
احمدزاده  المسلمین  و  االس��الم  حجت  شد.  اجرا 
از  بیش  را  معرفت  خیمه  از  بازدیدکنندگان  تعداد 
معرفت  خیمه  در  گفت:  و  کرد  عنوان  نفر  هزار   438
خدماتی چون مشاوره وقف، غرفه کودک، سخنرانی، 
بقاع متبرکه  زائران  به  اعتقادی  و  مشاوره خانوادگی 

ارائه می شود.
خانواده،  مشاوره   581 و  ه��زار   49 اف��زود:  وی 
جماعت  نماز  اقامه  نوبت   2482   ،  ... و  اعتقادی 
و  3هزار و 200   مسابقه فرهنگی در بقاع متبرکه و 

امامزادگان اجرا شده است.
مدیرکل اوقاف استان با بیان اینکه  20هزار و  ۶9  
شدند؛  مند  بهره  سالمت  ایستگاه  خدمات  از  زائر 
طرح  برنامه  از  نیز  کودک    584 و  هزار   31۶ گفت:  
آرامش بهاری اوقاف که در قالب خیمه معرفت برنامه 

ریزی شده استفاده کردند.

آمارهایی از سفرهای نوروزی به استان؛

خراسان رضوی نوروز خود را چگونه گذراند؟
اخبار شهرستانخبر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس:
برخورداری از نشاط شهروندی، حق 

شهروندان است

مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
گفت: حق برخورداری از نشاط شهروندی و داشتن 
که  دارد  قرار  افراد  در رأس حقوق  زندگی سالم  یک 

بایستی به آن توجه ویژه شود.
حمیدرضا موحدی زاده با تشریح مسائلی پیرامون 
و  شهروندان  میان  رابطه  و  شهروندی  فرهنگ 
مدیریت شهری پرداخت و افزود: فرهنگ شهروندی 
در واقع به نحوه ارتباط افراد با قوانین و کارکردهای 

زندگی شهری برمی گردد.
وی با بیان اینکه زندگی در شهرها از 2 منظر قابل 
بررسی بوده که به صورت روابط رفت و برگشتی قابل 
تعریف است، گفت: از یک منظر میتوان به تکالیفی 
که  نگریست  شده،  داده  قرار  شهروندان  عهده  بر  که 
در قالب های متفاوتی مانند رعایت قوانین ترافیکی، 
پرداخت عوارض و حفاظت از زیرساخت های شهری 
حقوق  به  باید  نیز  دیگر  منظر  از  و  می شود  دیده 

شهروندان اشاره ای داشت.
موحدی زاده تصریح کرد: در کنار تکالیف، حقوقی 
بینی  پیش  قوانین  در  و  تعریف  شهروندان  برای  هم 
و  شهروندی  نشاط  از  ب��رخ��ورداری  حق  شده اند؛ 
قرار  افراد  حقوق  رأس  در  سالم  زندگی  یک  داشتن 
مدیریت  و  شود  ویژه  توجه  آن  به  بایستی  که  دارد 
نگه  زنده  مردم  دل  در  را  امید  بتواند  باید  شهری 

دارد.
وی افزود: از این رو مدیران شهری باید با عملکرد 
پنجم  شورای  موفقیت  به  که  آن هایی  به  خود  خوب 
در جلب رضایت و مشارکت شهروندان امید داشتند، 
اگر  که  داشت  توجه  باید  بدهند؛  صمیمانه ای  پاسخ 
آید،  وجود  به  مردم  باورهای  در  دیدگی  آسیب  یک 
به آسانی گذشته  برای مدیران شهری  شاید فعالیت 
نباشد و برای ارتقای فرهنگ شهروندی، مردم ابتدا 
شناخت  که  یابند  دست  آگاهی  از  درجه ای  به  باید 

خوبی از حقوق خود پیدا کنند.
مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
دور،  چندان  نه  س��ال ه��ای  در  ک��رد:  خاطرنشان 
اکنون  اما  است  گرفتنی  حق،  که  بود  این  بر  اعتقاد 
تعابیر هوشمندانه تری به کار برده می شود که حق را 
آموختنی و یاد گرفتنی قلمداد می کند و معتقد است 
وصول  نخست  گام  شهروندی،  حقوق  آموختن  که 
آنها  زیرا  میگیریم؟  وکیل  چرا  می رود.  شمار  به  آن 
مسیری  چه  از  که  میدانند  و  آگاهند  افراد  حقوق  به 

می توان به هدف رسید.
به  خ��ود  ه��ای  صحبت  ادام���ه  در  م��وح��دی زاده 
چگونگی نقش مردم در بهبود زیرساخت های شهری 
اشاره داشت و در این خصوص گفت: تعامل دو سویه 
بین مدیران شهری و مردم است که می توان شهری 
مقابل  در  شهروندان  اگر  بیاورد؛  ارمغان  به  را  آباد 
می کنند  دریافت  شهرداری  سوی  از  که  خدماتی 
اقدام  نیز  خود  مالیات  و  عوارض  پرداخت  به  نسبت 
کنند، آن گاه می توان زیرساخت های شهری را برای 

بهبود زندگی مردم ارتقا بخشید.
خ��ودگ��ردان  ش��ه��رداری ه��ا  اینکه  ب��ی��ان  ب��ا  وی 
سوی  از  بودجه ای  هیچ  شهر،  اداره  برای  و  هستند 
رو  ای��ن  از  اظهارکرد:  نمی کنند،  دریافت  دول��ت 
درآمدهای  و  شهری  عوارض  به  متکی  شهرداری ها 
پرداخت  فرهنگ  هرچه  بنابراین  هستند؛  پایدار 
شود،  گرفته  جدی تر  شهروندان  سوی  از  ع��وارض 
خواهیم  شهر  در  بیشتری  زیرساخت های  شاهد 
نیز آموزه هایی در این  البته در تعالیم دینی ما  بود. 
خصوص دیده می شود و مردم اگر بدانند که وضعیت 
زندگی شان رو به بهبود است، برای پرداخت مالیات 
مردم  یعنی  می شوند.  قدم  پیش  خود  ع��وارض  و 
و  فرهنگی  معنوی،  فیزیکی،  تغییرات  و  آبادانی 
کاهش  آنان  انگیزه  تا  کنند  حس  باید  را  اجتماعی 

پیدا نکند.
دستگاه  دیگر  و  شهرداری ها  بین  روابط  چگونگی 
زندگی  های  شاخص  ارتقاء  هدف  با  اجرایی  های 
موحدی زاده  که  بود  موضوعاتی  دیگر  از  شهروندی 
زمینه  این  در  و  پرداخت  آن  به  خود  مصاحبه  در 
وجود  شهری  یکپارچه  مدیریت  متاسفانه  گفت: 
که  دارد  وج��ود  مسیر  ای��ن  در  موانعی  و  ن���دارد 
یکپارچه سازی  به  تن  دولتی،  دستگاه های  برخی 
ارائه می شود،  نمی دهند؛ خدماتی که به شهروندان 
باید در بستر شهرداری طراحی و برنامه ریزی شوند 

و شهر نباید چند متولی داشته باشد.
یافته  توسعه  کشورهای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
امنیت،  و  پلیس  فاضالب،  و  آب  همچون  مسائلی 
در  دیگر  خدمات  از  بسیاری  و  سبز  فضای  آموزش، 
بسته خدمات شهری تعریف می شوند و دستگاه های 
ارائ��ه  ب��رای  هماهنگ  مدیریت  یک  باید  اجرایی 
فعالیت های  و  باشند  داشته  شهروندان  به  خدمات 
کردن  عمل  جزیره ای  زیرا  نکنند  خنثی  را  یکدیگر 
نیز ممکن  از پیش نمی برد و موازی کاری ها  کاری را 

است به اتالف منابع و تداخل وظایف بیانجامد.
و  مردم  که  سوال  این  به  پاسخ  در  موحدی زاده 
برای  می توانند  را  اقداماتی  چه  شهری  مدیریت 
یکی  اظهارکرد:  دهند،  انجام  زیست  محیط  حفظ 
را  شهروندان  مشارکت  که  حوزه هایی  مهمترین  از 
سرانه  است؛  زیست  محیط  از  حفاظت  می طلبد، 
فضای سبز مردم کشورهای در حال توسعه همچون 
سرانه  که  است  مترمربع   24 تا   20 بین  خودمان 

فضای سبز مشهد نه خوب بوده و نه بد.
افزود: معتقدم در محاسبه سرانه فضای سبز  وی 
نبوده اند  مشهد شاخص ها چندان روشن و مشخص 
کاشته  گیاهی  بوته های  و  درخت ها  تراکم  به  باید  و 
واقعی فضای سبز مشهد  نیز توجه کرد. سرانه  شده 
بین8 تا 12 مترمربع است و به نظر می رسد که نحوه 
صورت  دقیق تر  ق��دری  باید  سرانه  ای��ن  محاسبه 

بگیرد.

38 گردشگر خارجی از مرز سرخس 
وارد ایران شدند

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: 38 گردشگر خارجی 
تاریخی  و  دیدنی  مناطق  از  قطار  با  است  ق��رار  که 
کشورمان بازدید کنند عصر امروز 14 فروردین از طریق 
مرز جاده ای سرخس در شمال شرق خراسان رضوی 

وارد مشهد شدند.

از  گردشگران  این  افزود:  مهر  ضیایی  محمدهادی 
کشورهای ایتالیا، آمریکا، کانادا، استرالیا، پرو و مالزی 
نقاط  از  بازدید  از  امشب وارد مشهد شده و فردا پس 
در  گردشگری خود  مسیر  به  قطار  با  این شهر  دیدنی 

ایران ادامه می دهند.
نیز  مسافران  این  گردشگری  قطار  داد:  ادامه  وی 
امشب با 10 واگن از مرز سرخس وارد ایران خواهد شد 
و فردا عصر گردشگران را برای بازدید از مناطق دیدنی 
و  شیراز  یزد،  کرمان،  طبس،  شهرهای  به  کشورمان 

تهران خواهد برد.
مدیرکل راه آهن خراسان همچنین گفت: لوکوموتیو 
این قطار گردشگری توسط راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران تامین شده است. 20 فروردین ماه این سفر ریلی 
در تهران پایان خواهد یافت و گروه گردشگران از طریق 
پایتخت کشور را ترک کرده و گروه دیگری از گردشگران 
با همین قطار مسیر ریلی مذکور را به سمت مشهد طی 

خواهند کرد.

530 هزار گردشگر نوروزی به نیشابور 
سفر کردند

نوروز  تعطیالت  ای��ام  در  گفت:  نیشابور  فرماندار 
امسال 530 هزار گردشگر در سفر به این شهرستان از 
اماکن فرهنگی، تاریخی، زیارتی و گردشگری نیشابور 
مشابه  مدت  به  نسبت  درص��د   53 که  کردند  بازدید 

پارسال افزایش داشت.
گردشگر   100 مدت  این  در  اف��زود:  شیبانی  سعید 
خارجی از اروپا و شرق آسیا و 2 هزار زائر از کشورهای 
شدند.  نیشابور  وارد  نیز  یمن  و  لبنان  عراق،  کویت، 
مجموعه قدمگاه رضوی با 218 هزار نفر زائر و مسافر 

بیشترین تعداد بازدیدکننده را به خود اختصاص داد.
نفر،  تعداد 43 هزار  با  آرامگاه خیام  ادامه داد:  وی 
آرامگاه عطار 34 هزار  نفر،  امامزاده محروق 38 هزار 
و  دهکده  و  نفر  25هزار  شادیاخ  باستانی  سایت  نفر، 
مسجدچوبی نیشابور با 22 هزار بازدیدکننده بیشترین 

تعداد مسافران و گردشگران را پذیرفتند.
تعداد  ام��س��ال  ن���وروز  گفت:  نیشابور  ف��رم��ان��دار 
نظیر  نیشابور  ییالقی  و  گردشگری  اماکن  گردشگران 
شهرهای درود، خرو، بار و روستاهای هدف گردشگری 
مانند بوژان و دیزباد نیز به 150 هزار نفر رسید. آمار 
زائران بقاع متبرکه قدمگاه و امامزاده محروق نیز 25۶ 

هزار بودند.
از  مسافر   500 و  هزار   47 ایام  این  در  اف��زود:  وی 
طریق پایانه مسافربری و راه آهن وارد نیشابور شدند. 
میزان اقامت گردشگران نوروزی در این شهرستان در 
ایام نوروز 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش یافت.
در  ایام  این  طی  نفر  هزار   47 داد:  ادام��ه  شیبانی 
از  که  یافتند  اسکان  نیشابور  کمپهای  و   اقامتی  مراکز 
این تعداد 13 هزار نفر در مدارس و بیش از 2 هزار نفر 
خانه  و  بومگردی  اقامتگاه  میهمانپذیرها،  هتلها،  در 
مسافرها و پنج هزار نفر در زائرسراها و میهمانسراهای 

ادارات اقامت داشتند.
دس��ت��اورده��ای  نمایشگاه  گفت:  همچنین  وی 
نوروزگاه،  جشن  شادیاخ،  باستانشناسی  کاوشهای 
نخستین رالی خانوادگی اتوموبیلرانی از توس تا خیام، 
استقرار راهنمایان گردشگری مسلط به زبان خارجی 
توزیع 42 هزار  و  تاریخی و چاپ  و  در مراکز فرهنگی 
ایجاد  و کتابچه راهنمای گردشگری،  بروشور  و  نقشه 
کمپ استقبال از مسافران در ورودی شهر، اجرای هر 
راه  و  نمای خیام  افالک  نوروزی در محل  روزه جشن 
اندازی اتوبوس گردشگری و اتوبوس خاطره ها گوشه 
ای از فعالیتهای انجام شده در این ایام جهت رفاه حال 
مسافران و جلب رضایت گردشگران در نیشابور بودند.

17 هزار نفر از جاذبه های تایباد دیدن 
کردند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
نورزی  تعطیالت  ابتدای  از  گفت:  تایباد  گردشگری 
مسافر  هزار   17 جاری  فروردین   13 پایان  تا  امسال 
این  گردشگری  و  تاریخی  های  جاذبه  از  گردشگر  و 

شهرستان دیدن کرده اند.
بازدید  بیشترین  افزود:  محمدی  تاج  عبدالرحیم 
گردشگران و مسافران نوروزی از بنای تاریخی و مزار 
ابوبکر تایبادی، بنای تاریخی رباط  موالنا زین الدین 
عباس آباد، موزه مردمشناسی، جاذبه های طبیعی و 
به  این آمار نسبت  بود.  تایباد  جاذبه های دست ساز 

مدت مشابه پارسال 10 درصد بیشتر است.
و  مسافران  اقامت  درص��دی  هفت  افزایش  از  وی 
گردشگران نیز در تایباد خبر و ادامه داد: در این مدت 
و  م��دارس  هتل،  در  ن��وروزی  گردشگر  و  مسافر   380

اماکن اقامتی این شهرستان اسکان یافتند.
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در  را  خود  اصلی  هدف  ایرانی  ورزشکاران  از  خیلی 
سال ۹۷ حضور موفق در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ قرار 
بزرگترین  المپیک  از  بعد  آسیایی  بازی های  داده اند. 
4  سال  که هر  است  ایران  ورزش  برای  ورزشی  رویداد 
ایجاد  ورزشکاران  میان  در  را  انگیزه  و  شور  یک بار 

می کند.
بزرگترین فستیوال ورزشی در آسیا  اواخر مردادماه 
ک��اروان  و  می خورد  استارت  اندونزی  جاکارتای  در 
به این رقابت ها اعزام می شود.  با 330 ورزشکار  ایران 
دست  از  را  خود  چهارمی  جایگاه  ایران  قبلی  دوره  در 
داد، اما این بار با برنامه ریزی صورت گرفته، مسئوالن 
و  ژاپن  چین،  از  بعد  تا  هستند  امیدوار  کشور  ورزش 
کره جنوبی در جایگاه چهارمی آسیا از نظر مدال آوری 

قرار بگیریم.
ورزشی  تیم های  موفق  حضور  ب��رای  برنامه ریزی 
رضا  انتخاب  با  و  شده  آغاز  قبل  مدت ها  از  مختلف 
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  به عنوان  صالحی امیری 
تدوین این برنامه به صورت جدی تر مدنظر قرار گرفت. 
برای خیلی از ورزشکاران به ویژه در رشته های انفرادی 
از  رقابت ها  این  در  مدال  کسب  و  آسیایی  بازی های 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و طالیی شدن در 

این مسابقات یک افتخار بزرگ به شمار می رود.
رشته هایی چون کشتی، وزنه برداری و تکواندو مثل 
این مسابقات  در  اصلی  امیدهای  قبلی جزو  دوره های 
بازی های  طالی  مدال های  اکثر  تا  می آیند  حساب  به 
برای  اندونزی  در  که  نتیجه ای  کنند.  درو  را  آسیایی 
در  بسزایی  تأثیر  قطعا  می خورد،  رقم  ای��ران  ورزش 
مسعود  همچون  کشور  ورزش  م��دی��ران  سرنوشت 
رئیس  صالحی امیری  رضا  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر 

کمیته ملی المپیک هم خواهد داشت.
و  نقره   18 طال،   21 با  قبلی  دوره  در  ایران  ک��اروان 
با  ایستاد و قطعا در  سال 2018  برنز در رده پنجم   18
توجه به افزایش تعداد ورزشکاران اعزامی توقع مردم 
و رسانه ها هم از کاروان ایران بیشتر از قبل خواهد بود.

در دوره قبل این رقابت ها که در اینچئون کره جنوبی 
از 21 طالی کسب شده توسط ورزشکاران  برگزار شد 
ایرانی 18 طال سهم آقایان، دو طال سهم بانوان ایران و 

یک طالی تیمی در والیبال نصیب ایران شد که از این 
تعداد ۶ مدال طال در کشتی و 4 طال در تکواندو کسب 
شده که این دو رشته بیشترین سهم را در کسب عنوان 
نجمه  و  کاراته  در  عباسعلی  حمیده  داشتند.  نخست 
خدمتی هم تنها بانوان طالیی ایران در دوره قبل این 

رقابت ها بودند.

اصلی  امید  بگذاریم،  کنار  را  تیمی  رشته های  اگر 
کاروان ایران به رشته های انفرادی است تا با مدال های 
این  در  بیاورند.  ارمغان  به  را  چهارمی  رده  پرتعداد 
میان دوومیدانی هم یکی از رشته های پرامید به شمار 
می رود. احسان حدادی که سابقه ۳ دوره کسب مدال 
طال در این رقابت ها را دارد، تمرینات خود را با مربی 
در  قهرمانی اش  چهارمین  تا  می کند  دنبال  آمریکایی 
بازی های آسیایی را جشن بگیرد. حسن تفتیان دونده 
رکوردهای  گذشته  سال  اواخر  سال  در  که  خراسانی 
خوبی را در رقابت های مختلف از خود به جای گذاشت 
به مقام پنجمی رقابت های جهانی دست  و همچنین 
پیدا کرد نیز چنین هدفی را دنبال می کند و امیدوار به 
طالیی شدن است. نفرات دیگری مثل علی ثمری در 
هم  هفتگانه  در  توکلی  سپیده  همچنین  و  وزنه  پرتاب 

جزو امیدهای ایران برای کسب مدال هستند.
باالست.  هم  قایقرانی  پرمدال  رشته  از  انتظارات 
را  مدال   9 رقابت ها  این  گذشته  دوره  در  که  رشته ای 
برای ایران به ارمغان آورده است. یک طال، دو نقره و ۶ 
برنز حاصل کار ورزشکاران در دوره قبلی این رقابت ها 

بوده و محسن شادی که در ۲ دوره قبلی طالیی شده، 
بار دیگر دست به پارو شده تا بتواند قایقرانی ایران را 
در اندونزی طالیی کند. در بخش زنان هم مهسا جاور 

از امیدهای اصلی کسب مدال محسوب می شود.
بازی های  در  مدال آوری  به  همگی  رزمی  رشته های 
قهرمان های  که  بگیر  ووشو  از  می کنند.  فکر  آسیایی 
گذشته  سال  و  دارد  مردان  و  زنان  بخش  در  آماده ای 
افت  که  تکواندو  تا  شد  جهان  قهرمان  بار  اولین  برای 
با سرمربی جدید خود یعنی  و  مقطعی را سپری کرده 
فریبرز عسگری برای این رقابت ها آماده می شود. این 
رشته نیز در دوره قبلی 7 مدال بدست آورده است که 4 
طال، 2 نقره و تنها یک برنز بدست آورد. کاراته، بوکس 
و جودو را هم باید به این جمع اضافه کنیم که هر کدام 
می توانند پرچم ایران را در بازی های آسیایی به اهتزاز 

دربیاورند.
کشتی هم مثل همیشه امید اول مدال آوری کاروان 
دوره  از  را  رنگارنگ  مدال   12 که  جایی  است.  ایران 
قبلی به یادگار گذاشته که شامل ۶ مدال طال، یک نقره 
و 5 برنز است و آزادکاران و فرنگی کاران خوب می دانند 
به  و  دارند  طال  مدال  کسب  انتظار  آنها  از  فقط  مردم 
هم  قبلی  دوره ه��ای  در  نمی شوند.  راضی  آن  از  کمتر 
گوش  و  شده  ب��رآورده  کشتی  از  انتظارات  اکثر  البته 
کاروان  طالی  مدال های  از  باالیی  سهم  شکسته ها 

ایران داشتند.
وزنه برداری جزو دیگر رشته های پرامید خواهد بود 
شد.  جهان  قهرمان  بار  اولین  برای   ۲۰۱۷ سال  در  که 
مرادی،  سهراب  رستمی،  کیانوش  همچون  نفراتی 
بهداد سلیمی که  و  علی هاشمی، سعید علی حسینی 
در سطح جهان هم جزو مدعیان هستند، در آسیا امید 

به کسب مدال طال دارند.
مثل  رشته هایی  در  هم  ستاره هایی  تک  البته 
و  کمان  با  تیراندازی  سواری،  دوچرخه  شمشیربازی،  
چند رشته دیگر حضور دارند که می توانند کاروان ایران 

را طالیی کنند. 
قبلی  دوره  در  که  است  اهمیت  با  نیز  نکته  این  ذکر 
این رقابت ها تیم بسکتبال ایران توانست با راهیابی به 

دیدار پایانی مدال نقره این بازی ها را از آن خود کند. 

کوتاه از ورزش استان

باویلچر  چهارمین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال 
جانبازان و معلولین اعزامی به مسابقات جهانی آلمان 
و پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ فروردین 
ماه در تهران برگزار می شود. در این اردو حسن عبدی 
خواهند  حضور  مشهدی  ورزشکار  دو  صدقی  سعید  و 

داشت.

از  است  ق��رار  نوجوانان  ملی  تیم  تدارکاتی  ارودی 
شانزدهم فروردین ماه به میزبانی هیئت فوتبال استان 
سرمربی  چمنیان  عباس  نظر  زیر  و  رضوی  خراسان 
روزه   ۱۰ اردو  این  در  برگزار  شود.  ملی  تیم  مشهدی 
اعالم  بر اساس  نیز حضور دارند.  بازیکن خراسانی  دو 
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان فرزان مالکی نژاد و 

عرفان کدخدایی در این اردو شرکت می کنند.

رقابت های تنیس قهرمانی تیمی زیر ۱۲ سال غرب آسیا 
به میزبانی لبنان برگزار شد، نمایندگان کشورمان در بخش 
دختران با کسب عنوان نائب قهرمانی و قهرمانی در بخش 
پسران جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب 
کردند. تیم ملی تنیس دختران کشورمان با پیروزی در برابر 
تیم های سوریه و عراق به همراه تیم لبنان جواز حضور در 
مسابقات قهرمانی زیر ۱۲ سال آسیا که مهر ماه در قزاقستان 
برگزار می شود را بدست آورد. تیم ملی دختران را ماندگار 
فرزامی، ملیسا مهرانی، مهرانه ظهوریان به مربیگری فریبا 
سفیدباف را تشکیل دادند و سرپرستی این تیم بر عهده 

فرشاد صفتی بود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نخسین بار درتاریخ داوری 
ایران از سه خانم داور بین المللی فوتسال کشورمان جهت 
قضاوت در مسابقات فوتسال بانوان جام ملت های آسیا 
دعوت به عمل آورد. این مسابقات در اردیبهشت ماه سال 
جاری در کشور تایلند برگزار می شود، مریم پورجعفریان از 
خراسان رضوی، گالره ناظمی و زری فتحی سه داور دعوت 

شده به این رقابت ها هستند.

خراسانی  کشتی گیر   ۱۴ دعوت  از  کشتی  هیئت  رئیس 
واجد شرایط در مسابقات انتخابی تیم های ملی آزاد و فرنگی 
بزرگساالن خبر داد و گفت: اسامی نفرات واجد شرایط برای 
و  آزاد  کشتی  ملی  تیم های  انتخابی  مسابقات  در  شرکت 
فرنگی بزرگساالن از سوی فدراسیون کشتی اعالم شد، در 
این بین ۱۴ کشتی گیر خراسانی که در مسابقات مختلف سال 

گذشته حائز مقام برتر شدند، نیز حضور دارند. 
سید مسعود ریاضی افزود: در رشته آزاد، سعید صفائیان و 
امید خدابخش در وزن ۵۷ کیلوگرم و هاشم مختاری، شعیب 
سلیمانی، محمد متقی نیا، اسماعیل محمودی، امیر ارسالن 
تاتاری، اسماعیل نجاتیان و احمد میرزاپور به ترتیب در اوزان 

۶5، ۷۰، ۷۴، ۸۶، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم حضور دارند.
وی اظهار کرد: در رشته فرنگی نیز مسلم نادری خادم، 
امید قادری و محمد حسین حسینی به ترتیب در اوزان 55 

، ۶۳ و ۷۲ کیلوگرم حضور دارند.
رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: رضا 
قنبرزاده و علی ابراهیمی نیز که وزن های ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم 
مسابقات کشتی پهلوانی مقام برتر را نیز کسب کردند هم در 

اسامی واجد شرایط رشته آزاد هم قرار دارند.
انتخابی  رقابت های  اول  مرحله  کرد:  تصریح  ریاضی 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن برای شرکت 
در بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان 

طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه برگزار خواهد شد.

نتایجی که در دربی های گذشته استقالل  به  با توجه 
هردو  که  باخت هایی  و  برد  و  خورده  رقم  پرسپولیس  و 
مسابقه  این  آورده اند،  دست  به  پایتخت  پرطرفدار  تیم 
کرده  حفظ  را  فوتبال  ه��واداران  بین  در  خود  اهمیت 
دربی  که  بار  هر  سرخابی  طرفداران  رو  این  از  است. 
برگزار می شود با هیجان باالیی به تماشای این مسابقه 

می نشینند و انتظار برد تیم محبوبشان را می کشند.
حاال در شرایطی که استقالل و پرسپولیس از نظر فنی 
ماه های  نتایج مطلوبی در  و  دارند  شرایط خیلی خوبی 
 97 سال  در  است  ممکن  آورده ان��د،  دست  به  گذشته 
اینکه  از  بعد  برگزاری تعداد دربی شکسته شود.  رکورد 
حاال  و  کرد  مسجل  را  خود  قهرمانی  تقریبا  پرسپولیس 
با کسب جام فقط یک امتیاز فاصله دارد، استقالل نیز 
خیلی خوب در جدول رده بندی باال آمده و هر دو تیم در 
شرایط کنونی توانسته اند به مرحله بعدی لیگ قهرمانان 

آسیا برسند.
استقالل و پرسپولیس که در اوج بودنشان، همواره به 
سود فوتبال ایران است، این روزها جذابیت و تب فوتبال 
را نزد هواداران خود باال برده اند و حاال قرعه ها می تواند 
طوری بیرون بیاید که این دو تیم ۶ مسابقه در طول سال 

97 بازی هم برگزار کنند.
دربی  دو  برگزاری  شاهد  سال  هر  در  طبیعی  طور  به 

اگر  هم  امسال  و  هستیم  پرسپولیس  و  استقالل  میان 
طبق قرعه بازی در هفته پایانی هر نیم فصل نباشد، در 
چارچوب رقابت های لیگ هجدهم هم این بازی برگزار 

می شود.
در  پرسپولیس  قهرمانی  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
لیگ و احتمال باالی قهرمانی استقالل در جام حذفی 
یک دربی دیگر  اضافه خواهد شد که به بازی سوپرجام 
میان  که  گذشته  سال  از  فوتبال  سوپرجام  می گردد.  بر 
مسئوالن  گفته  به  بنا  شد،  برگزار  پرسپولیس  و  نفت 

سازمان لیگ هر ساله برگزار می شود که در سال 97 اگر 
استقالل جام حذفی را بگیرد، دربی است و شاهد یک 
نبرد هیجان انگیز میان استقالل و پرسپولیس خواهیم 

بود که باید برنده هم داشته باشد.
با اینکه استقالل و پرسپولیس در مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یکدیگر روبه رو نمی شوند 
اما اگر این دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود کنند، 
آسیا  اینبار در  برگزاری دو دربی دیگر  می توانیم شاهد 
باشیم. از آنجایی که بازی های مرحله یک چهارم نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا با قرعه کشی مشخص می شوند و 4 
تیمی که از غرب آسیا به این مرحله می رسند به قید قرعه 
می توانند حریفان خود را بشناسند احتمال اینکه دربی 
پایتخت را در این مرحله شاهد باشیم، زیاد است و اگر 
این اتفاق رخ دهد، دو دربی رفت و برگشت را می بینیم.

میان  هم  دیگر  مسابقه  یک  دارد  احتمال  همچنین 
استقالل و پرسپولیس در جام حذفی سال آینده برگزار 
شود. با توجه به اینکه در هر مرحله حذفی قرعه کشی 
رویارویی  احتمال  نیز  آنجا  می شود  انجام  تیم ها  میان 
مسابقه  یک  شاید  و  نیست  کم  پرسپولیس  و  استقالل 

دیگر هم میان سرخابی ها هم در آن بخش ببینیم.
بر این اساس احتمال دارد دو دربی در لیگ برتر، یک 
دربی سوپرجام، یک دربی در حذفی و دو دربی در لیگ 
قهرمانان آسیا را در سال 97 شاهد باشیم که در صورت 
تحقق این امر یک رکورد بی نظیر در تاریخ فوتبال از نظر 

برگزاری تعداد دربی پایتخت ثبت خواهد شد.
 احتماالت برگزاری دربی در سال 97

دربی سوپرجام میان قهرمان لیگ و قهرمان حذفی
دو دربی رفت و برگشت در لیگ هجدهم

دربی در جام حذفی سال آینده
دو دربی رفت و برگشت در یک چهارم یا نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا

 اواخر مردادماه بزرگترین فستیوال 
ورزشی در آسیا در جاکارتای 

اندونزی استارت می خورد و کاروان 
ایران با ٣٣٠ ورزشکار به این 

رقابت ها اعزام می شود

سالمت

را  به فردی  هر ویتامینی در بدن ما نقش منحصر 
شما  که  زمانی  و  می  کند  بازی  کلی  سالمت  هدف  با 
دچار کمبود ویتامین باشید بدنتان به تالش بیشتری 
برای انجام کارهای ساده نیاز دارد که این مساله خود 
موجب خستگی، بیماری و مشکالت دیگر در سالمت 
پر  را  شما  الزم  ویتامین  های  جذب  و  می  شود  شما 
به لحاظ جسمی در وضعیت مناسبی  و  انرژی کرده 

قرار می  دهد.
ویتامین  های خانواده B برای انرژی بدن و عملکرد 
 B ویتامین  مثال  برای  هستند  ض��روری  بسیار  آن 
complex برای جلوگیری از خستگی و احساس ضعف 

مناسب است و انرژی را در همه جای بدن به صورت 
به  همچنین   B ویتامین  می کند.  پخش  هماهنگ 
همزمان  که  حالی  در  می  کند  کمک  هم  وزن  کاهش 

شما را فعال و پر انرژی می  کند.
ویتامین B1 )تیامین(

تقویت  را  شما  بدن  ایمنی  سیستم  ویتامین  این 
شما  مغز  عصبی  دهنده  انتقال  بافت  های  به  و  کرده 
دیگر  و  حافظه  توانایی  نتیجه  در  و  می  کند  کمک 
رشد  می  یابد.  بهبود  شما  شناختی  توانایی  های 
رگ های خونی و سالمت پوست و همچنین سوخت 
وابسته  تیامین  مناسبی  مقادیر  به  بدن  بهتر  ساز  و 
است. که با سوخت و ساز بهتر بدن انرژی بیشتری در 

اختیار آن برای انجام کارهای مختلف قرار می گیرد.
ویتامین B2  )ریبوفالوین(

این ویتامین کمک می کند تا فرایندهای شیمیایی 
مختلف در بدنتان تبدیل به انرژی شود و از اکسیژن 
بدن هم برای این کار استفاده می  کند و به سلول  ها در 
عملکرد بهتر کمک می  کند. این ویتامین همچنین به 

آرام شدن درد مفاصل کمک می  کند.
ویتامین B3 )نیاسین(

این ویتامین به کنترل کلسترول خون کمک می کند 
که این مساله می  تواند موجب مشکالت قلبی عروقی 
همچنین  دهد.  کاهش  را  شما  انرژی  سطح  و  شده 
خانواده  از  دیگر  ویتامین های  همراه  به  نیاسین 
کمک  بدن  در  ان��رژی  تولید  بهبود  به  ب  ویتامین 

می کند.
ویتامین B5)پانتوتنیک اسید(

این ویتامین هم به افزایش انرژی بدن شما کمک 
کرده و سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند و در 
به  ایمنی بدن  با تقویت  باشید  بیمار  صورتی که شما 

بهبود سریعتر شما کمک می کند.
ویتامین B6 ) پریدوکسین(

این ویتامین به سالمت عروق بدن و سیستم گردش 
خون کمک می  کند و همه می  دانیم که بدون گردش 
صحیح خون در بدن ما داشتن انرژی و فعالیت غیر 
را  الزم  اکسیژن  نمی توانند  سلول ها  و  است  ممکن 

جذب کنند.
ویتامین B7 )بیوتین(

تبدیل  انرژی  به  را  پروتئین  و  چربی  ویتامین  این 
می کند و نقش موثری در تبدیل مواد غذایی به انرژی 

بازی می  کند.
ویتامین B9 )فولیک اسید(

این ویتامین هم از رگ های خونی مراقبت می  کند 
و نقش موثری در شکل گیری سلول  های خونی بازی 
می  کند که این سلول  های خونی اکسیژن را در سراسر 
ضروری  بدن  انرژی  حفظ  برای  و  کرده  حمل  بدن 

هستند.
ویتامین B12 ) سیناکلوبامین(

سلول  های  از  اسید  فولیک  با  همراه  ویتامین  این 
ویتامین  این  همچنین  می کنند  مراقبت  بدن  خونی 
به  آن  تبدیل  و  غذایی  مواد  جذب  در  موثری  نقش 

انرژی دارد.

کردیم  اشاره   B خانواده  از  که  را  ویتامینی  نوع   8
تنها نیاز بدن شما نیستند و شما برای داشتن انرژی 

بیشتر به مکمل  های غذایی بیشتری نیاز دارید.
آهن

آهن برای تولید هموگلوبین در بدن الزم است زیرا 
هموگلوبین همراه با خود اکسیژن را به نقاط مختلف 
بدن می برد و به همین دلیل کمبود آهن سطح انرژی 

شما را پایین می آورد.
منیزیوم

منیزیوم در واقع به تقویت استخوان  ها و توانمندی 
با انرژی بخشی بیشتر به آنها  استخوان  های ضعیف 

کمک می  کند.
روی

نیاز  مقدار کمی روی در رژیم  های روزانه ما مورد 
است، زیرا به بدن برای تولید پروتئین کمک می کند 
و این موضوع به رشد موها، سالمت پوست، ناخن  ها 

و تقویت عضالت بدن کمک می کند.
رژیم سالم غذایی

مکمل های غذایی به تنهایی انرژی مورد نیاز بدن 
ما را تامین نمی کنند و باید برای داشتن رژیم غذایی 
سالم از همه گروه های غذایی اعم از کربوهیدرات ها، 
روزانه مان  برنامه  در   ... و  مغذی  مواد  پروتئین، 

استفاده کنیم.
منابع غذایی ویتامین ها:

خصوص  به  می کنیم   مصرف  که  غذایی  مواد  در 
ویتامین ها  از  زیادی  مقادیر  هم  سبزیجات  و  میوه 
منابع  زیر  غذایی  م��واد  مثال  ب��رای  دارن��د،  وج��ود 

سرشاری از ویتامین B هستند.
زمینی،  سیب  آفتابگردان،  دانه  موز،  اسفناج، 
مارچوبه،  ع��دس،  چ��رب،  کم  گوشت  هندوانه، 
آب  شیر،  جگر،  مرغ،  تخم  بروکلی،  کلم  جعفری، 

گوجه ، نخود، لوبیا سبز.
مکمل های  و  ویتامین  مصرف  کنار  در  بنابراین 
و  روی  منیزیوم،  آهن،   ،B ویتامین   مثل  مختلفی 
... نباید از تاثیر رژیم های غذایی سالم غافل شویم.

مسابقه رالی مشهد نیشابور جام پاسداشت مشاهیر و مفاخر 
استان )توس تا خیام( صبح جمعه 10 فروردین 1397 از محل 

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسى آغاز شد. 
این رالی در مسافت حدود ۱۹۰ کیلومتر با میانگین تقریبى 
سرعت ۵۸ کیلومتر و  با زمانی حدود 4 ساعت با تعداد 55 
تیم شرکت کننده در دو  گروه همگانى و  کالسیک برگزار شد 
که تعداد ۱۵ خودرو  کالسیک و ۴۰ خودرو همگانى در این 
رقابت شرکت کردند و  تعداد شرکت کنندگان در مسابقه حدود 
۱۵۰ نفر بود. جهت برگزاری تعداد ۱۰ خودرو  شامل ۲۰ نفر و 
گروه مارشال های داوری نیز در قالب ۱۲ تیم اجرایی شامل ۸ 
تیم مستقر و 4 تیم سیار در مجموع حدود ۳۰ نفر در برگزاری 

مسابقه همکاری داشتند.
مسیر این مسابقه از آرامگاه فردوسی به سمت بلوار شاهنامه 
و سپس جاده قوچان میثاق، نمایشگاه، بلوار وکیل آباد، میدان 

پارک، بلوار کالنتری، بزرگراه باغچه، ملک آباد حدود ۱۵ دقیقه 
استراحت و سپس ادامه مسیر به سمت نیشابور و در فخر داوود 

۲۰ دقیقه استراحت و پایان مسابقه مقبره حکیم خیام  بود.
پس از اتمام مسابقه  شرکت کنندگان و  کادر برگزاری پس از 
اقامه نماز، بر مزار خیام حاضر شدند و  پس از اجرای برنامه هاى 
آئینى با موسیقى محلی نیشابور و  صرف نهار، مجدد کلیه 
شرکت کنندگان با بازدید مقبره عطار و دهکده چوبی و اماکن 
دیگر تاریخی نیشابور و  در نهایت ساعت ۱۸ جلسه اختتامیه در 
محل موزه رباط تاریخى در میدان خیام نیشابور برگزار شد که 

نتایج این مسابقه به شرح ذیل اعالم شد:
کالس همگانى

1- ابوالفضل علیزاده )راننده( آرش هروى)نقشه خوان( با 
شماره مسابقه 130 با پوئن 2-

)نقشه  عبادیان  محمدرضا  )راننده(  جمالى  حسن   -2

خوان( شماره مسابقه 136 با پوئن 4-
3- فائزه محمودیان )راننده( سپیده جبارى )نقشه خوان( با 

شماره مسابقه 140 با پوئن10-
با  خوان(  )نقشه  علیزاده  شوکت  )راننده(  4-رضاعلیزاده 

شماره مسابقه 139 با پوئن13-
5- مسعود دبیرى )راننده( على محمدنژاد )نقشه خوان( با 

شماره مسابقه 134 با پوئن 16-
5- فاطمه قلى پور )راننده( آرمیتا آرامى)نقشه خوان( با 

شماره مسابقه 124 با پوئن 16-
6- فرهاد نیکبخت )راننده( سیدمهدى میرى )نقشه خوان( 

با شماره مسابقه 133 با پوئن 19-
7- حمید ناقدى نیا )راننده( گلناز ریاحى )نقشه خوان( با 

شماره مسابقه 138 با پوئن 21-
7- حسین احسانى فر )راننده( کاظم فاتح )نقشه خوان( با 

شماره مسابقه 125 با پوئن 21-
)نقشه  عباسى  طیبه  )راننده(  سالمت  سیداحسان   -7

خوان( با شماره مسابقه 128 با پوئن 21-
کالس کالسیك

)نقشه  نیا  بهروز  زهرا  )راننده(  السادات  هژبر  علیرضا   -1
خوان( باشماره مسابقه 112 و با پوئن 27-

2- شاهین صفرزاده )راننده( سوسن الیق )نقشه خوان( با 
شماره مسابقه 106 با پوئن 28-

3- اشکان صبورى )راننده( آزاده شهرستانى )نقشه خوان( 
با شماره مسابقه 114 با پوئن 49-

4- رضا وحیدیان )راننده( یونس قاینى )نقشه خوان( با 
شماره مسابقه 121 با پوئن منفى 61-

4- حسن جعفرى)راننده( مهین شفیعى )نقشه خوان( با 
شماره مسابقه 115 با پوئن منفى 61-

مدال های آسیایی در انتظار قهرمانان ایران
با نزدیک شدن به رقابت های آسیایی جاکارتا قهرمانان خود را آماده می کنند

انتظار برای 6 دربی سرخابی در سال 97

پایان رالی توس- خیام

کدام ویتامین ها به شما انرژی 
می  دهند؟

مکمل های دیگر غذایی برای 
انرژی بخشی

مشهدی ها در اردوی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر

مشهد میزبان اردوی تیم ملی فوتبال 
نوجوانان

آینده سازان تنیس ایران جواز حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب 

کردند

قضاوت داور بین المللی فوتسال مشهد 
در جام ملت های آسیا

۱۴ کشتی گیر خراسانی در انتخابی تیم 
ملی بزرگساالن



برای هر کانال توزیع، رساندن محصوالت و خدمات به دست مشتریان مقیاس 
این  که  مستقیم  فروش  شرکت های  است.  مستقیم  فروش  موفقیت  تعیین  اصلی 
امر را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند، بر روی کیفیت محصوالت یا خدماتی 

که ارائه می دهند متمرکز هستند.
جذب مشتری

شاید  مستقیم،  فروش  درب��اره  نادرست  و  غیرموثق  اطالعات  تمام  میان  از 
 - دارند  حوزه  این  با  نزدیکی  ارتباط  که  عده ای  توسط  حتی   - آنها  پرتکرارترین 
تعریف فروش مستقیم به عنوان یک صنعت است. در اکثر لغتنامه ها واژه صنعت 
دسته بندی  که  اقتصادی  تشکیالت  از  مجموعه ای  است:  شده  تعریف  اینگونه 
یا مکمل های غذایی،  از پوست  یا خدمات مانند حفاظت  از محصوالت  مشترکی 
را  صنایع  این  از  بخشی  تنها  مستقیم  فروش  های  شرکت  می دهند.  ارائ��ه  را 
از  را  این، شرکت هایی هم هستند که محصوالت  بر  اما عالوه  تشکیل می دهند، 
از طریق تجارت  طریق فروشندگان عمده، در مغازه های سنتی و  عمده فروشی 
فروش  بنابراین،  می دهند.  ارائ��ه  مشتری  به  دیگر  های  شیوه  یا  الکترونیک 
خدمات  و  محصوالت  توزیع  به  اقدام  شرکت ها  از  برخی  که  است  کانالی  مستقیم 

از طریق آن می کنند.
یک  عنوان  به  نه  مستقیم  فروش  مطالعه  با  چیست؟  در  تمایز  این  اهمیت  اما 
صنعت بلکه به عنوان کانالی برای توزیع، کار برای به اشتراک گذاشتن ویژگی های 

بنیادی مشترک ساده تر می شود.

"فروش  محرک  عامل  سه  به  ریزبینانه تری  نگاه  دریچه  این  از  تا  داریم،  بنا 
این  بیاندازیم  خدمات  و  محصوالت  توزیع  برای  مجزا  کانالی  عنوان  به  مستقیم" 
به  افراد  این  حفظ  و  فروش  سازمان  تشکیل  مشتریان،  جذب   : شامل  عوامل 
که  مولفه هایی  بهبود  با  نیروی فروش مستقل، هستند.  فعال یک  اعضای  عنوان 
فروش مستقیم را در قیاس با سایر کانال های توزیع موثرتر می سازد، ما می توانیم 
به دو هدف برسیم: شناسایی اقداماتی که می تواند رشد پایدار شرکت ها را بهبود 
ارائه  بازار  در  مستقیم  فروش  منحصربفرد  ارزش  از  گسترده تری  فهم  و  ببخشد 

دهد.
فروش  شرکت های  بازاریابی  کلیدی  عوامل  و  وبسایت ها  روی  شروع،  برای 
این کشور تجربه می کنند،  بازارهای  را در  مستقیم آمریکایی که سریعترین رشد 
بررسی انجام شد. این عمل یک بینش کلی از تکنیک هایی که شرکت های فروش 
برای  به عنوان چارچوبی  و  ارائه کرد  امروزی استفاده می کنند  مستقیم پیش گام 
انجام گفت وگوهای تفصیلی با مدیران اجرایی، محققان و دیگر رهبران شرکت ها 

عمل کرد.
استراتژی اول جذب مشتری: کیفیت ارائه کنید

برای هر کانال توزیع، رساندن محصوالت و خدمات به دست مشتریان مقیاس 
اصلی تعیین موفقیت فروش مستقیم است. شرکت های فروش مستقیم که این امر را 
به بهترین نحو ممکن انجام می دهند، بر روی کیفیت محصوالت یا خدماتی که ارائه 
می دهند متمرکز هستند. به عنوان مثال "تیم نشنال" مستقر در فلوریدا عضویت 

در طرح های تخفیف دو ساالنه یا مادام العمر را برای طیف وسیعی از محصوالت 
 38 خالص  سود  افزایش  می دهد.  ارائه  مبلمان  تا  الکترونیکی  لوازم  از  خدمات  و 
درصدی این شرکت از رقم 399 میلیون دالر در سال 2014 میالدی به 549 میلیون 
در سال 2015 باعث شد این مجموعه بین 5 شرکت فروش مستقیم توسعه سریع 
"آندرس فوررو"، نایب رئیس این شرکت، اولویت  فعال در بازار آمریکا قرار گیرد. 
اصلی این مجموعه نظارت بر عملکرد صحیح تامین کنندگان خدمات این شرکت 
است. فوررو می گوید تیم نشنال همواره نحوه استفاده مشتریان از امکانات عضویت 
که  و دسته ای  کند  را شناسایی  کنندگان محبوب  تامین  تا  دارد  نظر  را تحت  خود 
جذابیت چندانی برای مشتریان ندارند، جهت افزایش سودآوری جایگزین تامین 
کنندگان دیگر شوند. این شرکت همچنین در زمینه به روز رسانی سیستم های خود 
سرمایه گذاری کرده تا مشتریان بتوانند به راحتی از طریق گوشی های همراه خود 

به حساب کاربری شان دسترسی پیدا کنند.
به گفته فوررو، ما همیشه توجه ویژه ای به کیفیت محصوالتی که ارائه می دهیم 

داریم. این نیرویی است که ما را سر پا نگه داشته است.
استراتژی دوم جذب مشتری: ارزش هایتان وسیله ای برای ارتباط است

با  گیری  ارتباط  اما  است،  مهم  بسیار  باکیفیت  خدمات  یا  محصول  داشتن 
وظیفه  بنابراین،  دارد.  زیادی  اهمیت  نیز  موضوع  این  اثبات  برای  مشتریان 
پروفسور  سلیمان"،  "مایکل  بود.  خواهد  حیاتی  زنجیره  این  در  فروش  نیروی 
کیفیت  که  ایده  این  انتقال  می گوید  فیالدلفیا،  ژوسف  سن  دانشگاه  در  بازاریابی 

محصول مورد نظر هم تراز یا برتر از نمونه های مشابه در بازار است کلید موفقیت 
خواهد بود. زمانی که فروشندگان بر روی نقاط ضعف محصوالت دیگر و توقعات 
مشتریان متمرکز شوند، می توانند با ارائه راهکار مناسب کیفیت زندگی را بهبود 

بخشند.
شرکت ها چگونه می توانند به این مهم دست یابند؟ می توان با استفاده هدفمند 
وبالگ نویسان  و  صاحب نظران  به  را  نظر  مورد  محصول  اجتماعی  شبکه های  از 
دارند.  آنالین  شبکه های  به  ویژه ای  توجه  امروزی  مشتریان  سپرد.  پرطرفدار 
افراد  این  باشند؛  دیگری  گزینه  می توانند  مد  زمینه  در  فعال  وبالگ نویسان 
محصوالت  غول  برخوردارند.  باالیی  نفوذ  از  اما  ندارند  تعلق  خاصی  صنعت  به 
مصرفی "شرکت پروکتر و گمبل" با اهمیت دادن به دغدغه مادران در شبکه های 

اجتماعی موفق شد به فروش باالیی در زمینه پوشک های "پمپرز" دست یابد.
با  مشتریان  ارتباط گیری  نقطه  دومین  یا  اولین  عموما  شرکت ها  وب سایت 
محصولی خاص با هدف افزایش آگاهی نسبت به آن است. با در نظر داشتن این 
غیرقابل  محور  مشتری  و  باکیفیت  وب سایتی  حفظ  و  تاسیس  اهمیت  موضوع، 
در  کننده  مصرف  و  خانواده  علوم  کالج  پروفسور  کود"،  "براندا  دکتر  است.  انکار 
به  توانم  می  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مشتریان  گوید  می  جورجیا،  دانشگاه 
بودن  شفاف  بود.  خواهند  شفافیت  دنبال  به  باشم؟  داشته  اعتماد  شرکت  فالن 

فرستادن پالس های مثبت است.
محصوالت و ارسال رایگان کاال انگیزه مضاعفی را برای خرید ایجاد می کند.
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در آخرین روزهای زمستان 96 با مسعود قربانی یکی از لیدرهای 
موفق بازاریابی شبکه ای کشور گفت و گویی صمیمانه داشتیم. او 
که کارشناسی ارشد MBA  از دانشگاه شهید بهشتی را دارد همراه 
با همسرش خانم کیمیا ابراهیمی در سطوح باالی بازاریابی شبکه 
ای شرکت بادران فعالیت می کنند و رقم های باالیی دریافت می 
کنند. در این مصاحبه از تجربیات و نظراتش استفاده کردیم که در 

ادامه می خوانید.
چه  با  و  سالی  چه  از  بفرمایید  و  کنید  شروع  خودتان  از 

انگیزه ای وارد حوزه ی بازاریابی شبکه ای شدید ؟
من 32 سال دارم و از سن بیست سالگی وارد عرصه ی فروش 
واژه  با  بار  اولین  برای  که  بیست سال داشتم   . تیم سازی شدم  و 
و حوزه ی  تیم سازی و شبکه ی فروش آشنا شدم. در آن زمان 
برخوردار  فروش  ی  شبکه  از  مختلفی  های  شرکت  و  موسسات 
بودند اعم از شرکت های بیمه و پخش انواع کاالها که این مهم با 
تیم فروش رخ می داد و داشتن تیم بهتر فروش برابر بود با فروش 
بیشتر . در گذشته در بخش قطعات خودرو کار می کردم و موفق 
کردم.  می  فعالیت  افزایی  هم  و  تیمی  کار  فکر  طرز  با  زیرا  بودم 
نگرفته  صورت  زیادی  کار  تیمی  کارهای  روی  ایران  در  متاسفانه 
است و در این زمینه ضعف داریم. البته امروز شاهد پیشرفت های 
زیادی در بخش فروش و تیم سازی هستیم . زمانی که وارد این 

بخش شدم دریافتم که فعالیت تیمی یعنی کار بهتر و پول بیشتر.
چرا در میان شرکت های بازاریابی ، بادران را انتخاب کردید ؟

از  پس  زیرا  بود.  بادران  شد  پیشنهاد  من  به  که  شرکتی  اولین 
بررسی متوجه شدم اولین شرکتی که در این زمینه نیز مجوز گرفته 
همین شرکت بوده است. از آنجایی که من همیشه ایده آل گرا بوده 
این مجموعه  تا در  باشم  این مجموعه  از  ام  می خواستم عضوی 
را  بتوانم سطح شرکت  از تجربیاتم  استفاده  با  و  باشم  بهترین  نیز 

ارتقا بدهم. 
کار تیمی چه فواید دارد؟

سرعت بخشیدن به کار، مهم نیست که توانایی و هوش شما چقدر 
است، اگر با دیگران کار کنید، مشاهده خواهید کرد که خیلی زودتر 
به نتیجه می رسید و کارها با سرعت بیشتری انجام خواهند گرفت. 
از اعضای گروه خود بگیرید،  را  برای آنکه بیشترین تعهد و تالش 
را  کارها  دهید.  تطبیق  آنان  اهداف  با  را  خود  اهداف  کنید  سعی 
افزایش  شود.  برابر  هم  با  زیانتان  و  سود  که  دهید  ترتیب  طوری 
عملکرد، شایستگی ها و لیاقت های اصلی شما در چیست؟ بااینکه 
ممکن است شما فردی بسیار بامهارت و کاردان باشید، ممکن است 
بعضی کارها را سایرین بتوانند بهتر از شما انجام دهند. راهبردهایی 
خالقیت  اما  نمایید،  مشخص  را  مسئولیت  سطوح  و  کنید  تعیین 
دیگران را محدود نکنید. خاطرتان باشد که همیشه نتیجه ی کار 

است که اهمیت دارد نه روند انجام کار!
ایجاد اعتماد و ارتباط، اگر به دیگران اعتماد کنید، آنها هم به 
ارتباطات  در  طالیی  قانون  همان  این  کرد.  خواهند  اعتماد  شما 
شرکت است. به همکاران یا کارمندان خود نشان دهید که به آنها 
و کیفیت کارشان ایمان دارید. اعتماد اولین قدم در ایجاد رابطه 
است و شما را قادر خواهد ساخت که آگاهی بیشتری از روند انجام 

کارها پیدا کنید.
همیشه  هستید،  جوان  متخصصی  وقتی  دیگران،  از  آموختن 
کسی وجود دارد که از شما پیرتر و باتجربه تر باشد. همانطور که 

در کودکی نیاز داشتید تا کسی به شما الفبا را بیاموزد، در زندگی 
بهره  دیگران  های  آموزش  و  تجربیات  از  توانید  می  نیز  کاریتان 
ببرید. زندگی فرایند یادگیری است و ایجاد مهارتهای جدید می 

تواند پنجره ای از فرصت های جدید به رویتان بگشاید.
کاهش استرس، تالش برای تحت کنترل درآوردن همه چیز می 
تواند نتایج منفی بر سالمتی و قدرت ذهنی شما به بار آورد. همه 
اختصاص  خود  استراحت  برای  را  زمانی  تا  دارند  نیاز  انسانها  ی 
اگر  کاهش دهند.  این ساعات  در  را  استرس خود  میزان  تا  دهند 
می  را  بیشتری  زمان  مطمئنًا  بخواهید  کمک  دیگران  از  کارها  در 
توانید استراحت کنید و فشار و استرس کمتری متحمل خواهید 
بر آنچه پیش روی  باید  شد. تمرکز بر هدف اصلی، توجه خود را 
مسئولیت  مهمترین  از  یکی  ریزی  برنامه  کنید.  متمرکز  شماست 
های یک مدیر یا یک کارمند عالی رتبه شرکت است. برای برنامه 
ریزی کارها و وظایف ماه ها یا حتی سالهای آینده، داشتن تمرکز 
و  جزئی  مسائل  مشغول  را  خود  اگر  دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت 
کنید، ممکن است فرصت های مهمی  افتاده زمان حال  پا  پیش 
که در آینده در پیش رویتان قرار خواهد گرفت را از دست بدهید. 
در  تعاون،  و  همکاری  با  و  دریابید  را  دیگران  با  کردن  کار  ارزش 
و  دوستان  دانش  و  کمک  از  بردن  بهره  با  کنید.  پیشرفت  کارها 

همکاران، دستاوردهای چشمگیری در انتظارتان خواهد بود .
تحلیل شما از افزایش تمایل به بازاریابی شبکه ای چیست ؟ 
از  برخی  و  باشد  می  تحول  حال  در  کشور  در  اشتغال  وضعیت 
مشاغل حذف و مشاغل دیگری جایگزین می شوند و این مشاغل 
تلویزیونی  تبلیغات  اکثر  گذشته  در  باشد.  می  اینترنتی  عمدتا 

امروزه شرکت های حوزه ی  ولی  قرار داشت  ها  بانک  انحصار  در 
فناوری توانسته اند گوی رقابت را از بانک ها بربایند. امروزه گرایش 
مردم به شغل های نوین از جمله بازاریابی شبکه ای افزایش یافته 
است. شرکت ها نیز آموزش های رایگانی را در این حوزه در اختیار 
مردم قرار می دهند. زمانی که طرز فکری در انسان ها شکل می 
گیرد، آنها را تغییر می دهد. تنها راز موفقیت در این حوزه دوام 
وزیر  نزد  بادران  مدیران  همراه  به  که  ای  جلسه  در  است.  آوردن 
ایجاد  "برای  گفت  و  زد  من  ی  شانه  بر  دستی  ایشان   ، بودیم  کار 
می  افتخار  شما  به  ای  شبکه  بازاریابی  طریق  از  شغل  میزان  این 
کنم".  به نظرم وقتی که تنها یک اپلیکیشنی مانند اسنپ می تواند 
اقتصاد ایران، زندگی مردم را تا این حد تغییر دهد ، باید با موج 
تا  اینترنت هستند  با  تغییرات همراه شد. مردم ما عالقه مند کار 
بتوانند انرژی و زمان کمتری مصرف کنند.  بازاریابی شبکه ای نیز 
یکی از پرچم داران این حوزه است. یکی از شعارهای ما این است 
که "خودت را باال بکش تا به دیگران کمک کنی " . قطعا ما باید به 
آگاهی برسیم تا بتوانیم اتفاق متفاوتی را خلق کنیم از این رو باید 

مولفه ها و  ورودی هایمان را تغییر دهیم. 
چطور یک شرکت می تواند تا این حد تاثیر گذار باشد و چه 

تاثیری بر اقتصاد می تواند داشته باشد؟ 
ایرانی گره  با کاالی  بادران توانسته است منافع مردم را  شرکت 
بزند زیرا افراد از این راه درآمد زایی می کنند. آموزش های بیشتر 
برای کاالهای داخلی باعث هویت بخشی به آن و در نتیجه فروش 
بیشتر آنها شده است. ما در حال کار بر روی ارج نهادن و شخصیت 
به واسطه  آینده   و در چهار سال  ایرانی هستیم  به کاالی  بخشی 

ی بازاریابی شبکه ای نیز سهم بسیار زیادی را در فروش کاالهای 
بازاریابی  داشت.  خواهیم  ای  شبکه  بازاریابی  طریق  از  داخلی 
شبکه ای برخالف مشاغل سنتی از انتهای پروسه ی تولید شروع 
می کند و به تولید کننده اطمینان می دهد که تمامی کاالهای آن 
به فروش خواهد رفت.  بسیاری از بخش های تولیدی درصدی از 
شرکت  فروش  ما  هدف  اولین  کنند.  می  دریافت  را  فروش  بخش 
ایرانی است زیرا  فرایند گردش پول و ثبت سفارش را تسریع می 
کار خواهند شد. فروش  به  نیز مشغول  بیشتری  کارگرهای  و  کند 
کل شرکت بادران از کاالهای ایرانی دو میلیارد تومان ، سال دوم 
نه میلیارد، سال سوم  بیست میلیارد بوده است و امسال نیز باالی 
بیست و پنج میلیارد تومان نیز فروش خواهد داشت . گستره ی 
شوینده  و  بهداشتی  وسایل  از  است  متنوع  بسیار  ایرانی  کاالهای 

تا چای و غیره. 

یکی از شاخه های بازاریابی شبکه ای به زنان خانه دار اختصاص 
می یابد. زیرا این افراد هزینه ای برای مکان فروش نمی کنند یا 
افراد  کردن  پرزنت  ی  مسئله  در   . کنند  می  خرید  سایت  از  حتی 
تاثیر گذار می توانند دعوت خوبی داشته باشند. این هدف نیز با 
جمع  با  آید.  می  بدست  مطالعه  و  آموزش  طریق  از  تجربه  کسب 

آوری اطالعات بیشتر می توان تاثیر گذاری بیشتری داشت. 
آینده ی بازاریابی شبکه ای را در ایران چگونه می بینید ؟ 

سال 97 ، سال بسیار درخشانی برای بازاریابی شبکه ای خواهد 
درباره  جدیدی  اجرایی  های   نامه  آیین  گذشته  سال  در  زیرا  بود 
شده  ابالغ  ها  شرکت  برای  ها  کارخانه  فروش  درصد   ، تولید  ی 
برای  نیز دریچه ی جدیدی  این شرکت  است. سال هفتم حیات 
این حوزه خواهد بود.  هم چنین مجموعه ی بادران از تیمی سی 
نفره بازرسی زبده برخورداراست  تا بر این پروسه ی عرضه و تقاضا 

نظارت داشته باشند تا شرکت از مسیر اصلی دور نشود. 
و سخن آخر.

توصیه ی من به مسئوالن این است که به جوانان اعتماد کنند 
و آموزش  تربیت  تغییرات است و در حال   این حوزه ،حوزه ی   .
ایرانی  جوانان  است.  استراتژیست  مدیرهای  و  مربی  رایگان  

قابلیت کارهای بزرگ زیادی هستند. 

در گفت و گو با مسعود قربانی از لیدرهای موفق بازاریابی شبکه ای مطرح شد:

سال 97 ، سال درخشانی برای بازاریابی شبکه ای خواهد بود

کلیدهای موفقیت در فروش مستقیم
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امروزه گرایش مردم به شغل های نوین از 
جمله بازاریابی شبکه ای افزایش یافته است. 

شرکت ها نیز آموزش های رایگانی را در این 
حوزه در اختیار مردم قرار می دهند. زمانی 
که طرز فکری در انسان ها شکل می گیرد، 
آنها را تغییر می دهد. تنها راز موفقیت در 

این حوزه دوام آوردن است. در جلسه ای که 
به همراه مدیران بادران نزد وزیر کار بودیم ، 
ایشان دستی بر شانه ی من زد و گفت "برای 

ایجاد این میزان شغل از طریق بازاریابی 
شبکه ای به شما افتخار می کنم".  


