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تحلیل روز

گزارش ویژه

ورزش

میخواهیم بمانیم
نگاهی به بازی امروز تیم های پدیده و پرسپولیس

مروری بر سیر چرخش رئیس جمهور سابق 

فتنه احمدی نژاد 

به مناسبت روز جهانی بهداشت؛

جـایت خـالی است!

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران را بی گمان باید یکی از عجیب ترین پدیده های سیاست 
دانست، شخصی که برای رسیدن به اهدافش حاضر است دست به هر کاری بزند.

او به خیال خود پروژه  احمدی نژاد برای سال ۹۶ گویی به خود قول داده بود که سنگ تمام بگذارد. 
بازگشت به پاستور را در سر می پروراند و وقتی که از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شد، پروژه های 

دیگری را مهندسی کرد تا بتواند چهره اصلی اش را به نمایش بگذارد.

عمدتا ما فکر می کنیم که سالمتی به معنای بیمار نبودن و وابستگی به قرص های رنگی است، همین که 
به جای خوابیدن روی تخت های بیمارستان، روی تخت های گرم و نرم خودمان می خوابیم و زندگیمان به 
واسطه ای برای ادامه حیات نیاز ندارد و به هیچ دستگاهی متصل نیستیم، یعنی سالمت هستیم. این ها در 
حالی است که بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن 

نیست بل که »تندرستی نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و...
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»صبح امروز« از دعوای سیاسی در ماجرای موسسات مالی غیرمجاز گزارش می دهد؛

پاسخگوی اصلی 
دولت است یا قوه قضائیه؟
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اشک ها و لبخندها؛ سوژه های 
ناب عکاسی

آنفلوانزای پرندگان در 
خراسان رضوی مهار شده است

تقی زاده خامسی پیشنهاد 
شهرداری تهران را نمی پذیرد

مهم  دی��داری  پرسپولیس  و  پدیده  دوتیم  دی��دار 
پدیده  که  جایی  می شود.  محسوب  دوتیم  هر  برای 
رفت  خواهد  میدان  به  خانه  در  حیثیت  اع��اده  برای 
است.  خانگی  بازی  این  از  امتیاز  کسب  دنبال  به  و 
تیم های  مقابل  در  داده  نشان  همیشه  هم  مهاجری 
تهرانی استقالل و پرسپولیس دست و پا بسته نیست. 
در سوی دیگر پرسپولیس نیز به دنبال تکرار قهرمانی 
نیاز  آن  کردن  برای مسجل  امتیاز  به یک  تنها  و  است 
بابت  این  از  را  خود  ه��واداران  و  خود  خیال  تا  دارد 
راحت کند، اما تاکنون نتوانسته به این مهم جامه عمل 
بپوشاند. امتیاز حساسی که می توانست در دربی رقم 
فرصت  می توانست  که  هم  سایپا  بازی  نشد.  و  بخورد 
اظهار  پدیده ای ها  قهرمانی  به  رسیدن  برای  دیگری 
نظرهای جالبی راجع به این بازی داشتند که در ادامه 

می خوانید... 6
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فتنه احمدی نژاد 
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 علی روغنگران

بی  را  ایران  پیشین  جمهور  رئیس  نژاد،  احمدی  محمود 
گمان باید یکی از عجیب ترین پدیده های سیاست دانست، 
شخصی که برای رسیدن به اهدافش حاضر است دست به هر 

کاری بزند.
احمدی نژاد برای سال ۹۶ گویی به خود قول داده بود که 
سنگ تمام بگذارد. او به خیال خود پروژه بازگشت به پاستور 
نگهبان رد  از سوی شورای  که  و وقتی  را در سر می پروراند 
صالحیت شد، پروژه های دیگری را مهندسی کرد تا بتواند 

چهره اصلی اش را به نمایش بگذارد.
خبر  با  سابق  جمهور  رئیس  واقعی  چهره  شدن  نمایان 
انتخابات  در  حضور  عدم  برای  او  به  انقالب  رهبری  توصیه 
ریاست جمهوری، رقم خورد. از آن زمان به بعد همه منتظر 
والیتمداری  عدم  مورد  در  تاکنون  که  آنچه  ببینند  تا  بودند 
محمود احمدی نژاد مطرح می شود درست است یا نه؟ آیا 
محمود احمدی نژاد در تبعیت از فرمان رهبری به هیچ عنوان 
خود را آماده رقابت سیاسی نمی کند؟ اما بهار ۹۶ و آغاز ثبت 
نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، محمود 
احمدی نژاد با یارانش راهی میدان فاطمی شدند تا همه را 
مات و مبهوت تصمیم سازی خود سازند. او در معیت بقایی و 
مشایی وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شد و شناسنامه اش 
را از جیب بغل کت خود درآورد تا برای سومین بار سودای 

ریاست جمهوری اش را اعالم کند و حریف بطلبد.
 رد صالحیت احمدی نژاد و بقایی و آغاز دوران سرکشی 

احمدی نژاد بهار ۹۶ را می خواست با حضورش در انتخابات 
آغاز کند. او در حالی به همراه بقایی اعالم کاندیداتوری کرد، 
که پس از توصیه رهبری به عدم کاندیداتوری اش در انتخابات 
در نامه ای خطاب به ایشان عنوان کرده بود: »ضمن تشکر 
از بیانات مهم حضرت عالی در جلسه درس خارج فقه مورخ 
پنجم مهرماه جاری )۹۵(، به استحضار می رسانم که در عمل 
در  حضور  برای  برنامه ای  انقالب،  بزرگوار  رهبر  منویات  به 

عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم.«
آماده  را  خود  و  کرد  وعده  خلف  نژاد  احمدی  حال  این  با 
رقابت سیاسی ساخت و همین اقدام سیلی از انتقادات را به 
از قبل  تر  او را خالی  اقدامی که اطراف  او روانه کرد.  سمت 
کرد و طیف همراهان و هوادارانش را با ریزشی دیگربار همراه 
افرادی مانند مهدی کوچک زاده که همواره  ساخت. حتی 
سنگ او را به سینه می زدند وقتی در برابر این سرکشی رئیس 
دولت های نهم و دهم قرار گرفتند که هیچ رنگی و بویی از 
اقدام  این  و  ندانستند  والیتمداری نداشت، سکوت را جایز 
او را تقبیح کردند. البته او برای این اقدامش عذر آورد و آن 
را همراهی با حمید بقایی خواند: »مقام معظم رهبری به من 
سفارش کردند که در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکنم، 
من به قول اخالقی ام پایبندم و حضور و ثبت نام در انتخابات 

صرفًا برای حمایت از برادر عزیزم آقای بقایی است«.
های  صالحیت  اح��راز  در  نگهبان  ش��ورای  ح��ال،  این  با 
را  بقایی  و  نژاد  احمدی  نام  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
برای  آغ��ازی  اتفاق  همین  تا  کرد  حذف  نامزدها  لیست  از 
کلید خوردن سایر پروژه های او باشد. هرچند او و بقایی در 
بیانیه ای اعالم کردند در این انتخابات از هیچ نامزدی حمایت 
نمی کنند اما نوشتن نام احمدی نژاد بر روی برگه رای حمید 
بقایی و نشان دادن آن به دوربین ها بخوبی گواه این بود که در 

روزهای آینده باید به استقبال اتفاقات دیگری رفت.
 تخلفات بقایی و آماده سازی محفل انتقاد از دستگاه قضا

تابستان ۹۶ هم برای محمود احمدی نژاد با قصه ای پر غصه 
آغاز شد. او پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، در 
۱۸ تیرماه با بازداشت یار همیشگی اش روبه رو شد تا پروژه 

اجرایی  معاون  بقایی  حمید  کند.  مدیریت  را  جدیدی  ای 
احمدی نژاد در دولت دهم، به دلیل آنچه »تصرف غیرمجاز، 
مسئوالن  سوی  از  دولتی«  معامالت  در  تبانی  و  اختالس 
قضایی اعالم شد بازداشت و با وثیقه ۵۰ میلیاردی مواجه شد.
او که قادر به تامین این میزان وثیقه نبود با حضور در اوین 
اعتصاب غذای خود را آغاز کرد تا پس از چند روز به دلیل 
وخامت حال، راهی بیمارستان شود. محمود احمدی نژاد در 
حمایت از او عزم بیمارستان کرد و البته از ورودش ممانعت به 
عمل آمد تا در دفتر خود پذیرای حمید بقایی پس از آزادی 
از زندان باشد. او اینبار برای آزادی رفیق چندین ساله اش 
برای  را  محفل  گوسفند  کردن  قربانی  با  و  کرد  بندی  آذین 
دستگاه  از  مشایی  رحیم  اسفندیار  و  او  تیز  و  تند  انتقادات 
باز هم  بقایی  بود که  قضایی مهیا ساخت. در همان محفل 
توهین هایی نثار قوه قضاییه کرد و با کف و سوت حلقه چند 

نفره استقبال کنندگانش مواجه شد.
برای احمدی  این سال  تابستان  اتفاق دیگری هم در  اما 
نژاد رخ داد. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در 
گفت وگو با روزنامه اعتماد برای اولین بار از احکام صادره برای 
رئیس جمهور سابق گفت و اعالم کرد: »هفت حکم قطعی 
قضایی علیه  محمود احمدی نژاد، صادر شده که همگی در 
حال اجرا هستند. بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، 
۵ پرونده نفتی و ۲  پرونده غیرنفتی است که به مجلس هم 

اعالم شده است. «
بست نشینی و افشاگری

و  بیست  در  بقایی  حمید  اتهامات  به  رسیدگی  جلسات 
پنجمین روز از مهرماه سال ۹۶ آغاز شد. بقایی در اعتراض 
به برگزاری دادگاه بصورت غیرعلنی ترجیح را بر عدم شرکت 
درخواست  و  نگاری  نامه  بار  ازچند  پس  و  دانست  آن  در 
محوریت  با  را  جدیدی  تصمیم  علنی،  بصورت  آن  برگزاری 
اکبر  علی  همراه  به  بقایی  کرد.  اتخاذ  نژاد  احمدی  محمود 
جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و حبیب ا... 
جز خراسانی که ذی حسابی نهاد ریاست جمهوری را برعهده 
داشت با بدرقه رئیس دولت های نهم و دهم راهی شهر ری 

شد.
تصاویر و فیلم هایی از خداحافظی این سه نفر با احمدی نژاد 
پیش از حرکت به سمت حرم شاه عبدالعظیم)ع(، از سوی 
این بست  نژاد که در  بهار منتشر شد. احمدی  کانال دولت 
نشینی نقش اصلی را ایفا می کرد، به همراه رحیم مشایی 
دوبار به دیدار یاران بست نشینش رفت تا نشان دهد که آنان 

را همچنان زیر پر و بال خود گرفته است.
اما اقدام جنجالی دیگر محمود احمدی نژاد در پاسخ به 
آملی الریجانی رئیس دستگاه قضا در آخرین روز پاییز همین 
سال انجام شد. او در پیامی ویدئویی با اعالم ضرب العجل 
۴۸ ساعته به آملی الریجانی، اعالم کرد تا اسناد مربوط به 
محکومیت خودش و همکارانش را در حمایت از بابک زنجانی 
منتشر کند و در غیر این صورت در خصوص عملکرد هشت 
ساله رئیس دستگاه قضا افشاگری خواهد کرد. اما آنچه که 
پس از پایان یافتن این ضرب العجل رخ داد، رنگی از افشاگری 
نداشت و احمدی نژاد تنها به همان صحبت های همیشگی 

اش اتکا کرد.
بازداشت بقایی و مشایی

برای  پیداست  بهارش  از  نکوست  که  سالی  المثل  ضرب 
محمود احمدی نژاد خیلی خوب معنا پیدا کرد. او آغاز سال 
۹۶ را با رد صالحیت خود و حمید بقایی آغاز کرد و این سال 
را با بازداشت بقایی و مشایی به پایان رساند. بقایی پس از 
تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
ابالغ حکم صادره، روز سه شنبه ۲۲ اسفند  و قطعیت آن و 
۱۳۹۶ جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و 
چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شد. 
اسفندیار رحیم مشایی هم تنها چند روز پس از اجرای حکم 

حبس بقایی روانه زندان شد. او از آن روز که در اعتراض به 
اجرای حکم بقایی جلوی سفارت انگلستان در تهران حضور 
یافت و حکم حبس ۱۵ ساله او را در یک اقدام اعتراضی به 
 ۲۶ روز  در  برد.  می  بسر  زن��دان  در  همچنان  کشید،  آتش 
اسفندماه وکیل مشایی در گفت و گو با رسانه ها گفت: موکلم 
بقایی در مقابل  آقای  برای  به علت آتش زدن حکم صادره 
سفارت انگلستان، توسط مأموران امنیتی و در مقابل منزلش 

بازداشت شد.
نامه های سرگشاده به رهبری و درخواست های عجیب 

و غریب
هم  نگاری  نامه  سال  سابق  جمهور  رئیس  برای   ۹۶ سال 
سرگشاده  های  نامه  آنکه  از  پس  نژاد  احمدی  محمود  بود. 
خود را خطاب به ملت ایران می نوشت اینبار تصمیم به تغییر 
مخاطب خود را گرفت. نخستین نامه سرگشاده او به رهبری 
انقالب در همان روزهای پیش از آغاز بست نشینی نگارش 

شد.
احمدی نژاد در این نامه بلند باال باز هم کینه خود از برادران 
الریجانی بخصوص رئیس قوه قضاییه را نمایان کرد و گفت: 
»امروز متاسفانه عده ای اقلیت محض ، به هر ترتیب ممکن، 
خود را حق مطلق، مالک و صاحب انحصاری کشور و انقالب و 
ارباب مردم و دارای حق قطعی حاکمیت دانسته و توده های 
مردم را رعیت می پندارند و اصرار دارند که اراده، فهم و نظر 
آنان ولو علیه نظر عمومی و منافع ملی به هر شکل ممکن و 
حتی با اعمال زور و فشار به اجرا در آید. به بهانه های مختلف 
و با برخوردهای خشن، راه بر هر نوع نقد و اعتراض و آزادی 
بیان بسته شده و گروهی اندک و چند خانواده مشخص تالش 
به  انقالِب ملت را  از  تا قدرت و مناصب اصلی برآمده  دارند 
طور انحصاری در خدمت خود و تثبیت حاکمیت جناح ها و 

باندهای ثروت و قدرت به کار گیرند.«
دیگر  ای  نامه  در  داند  می  ایران  ملت  زبان  را  خود  که  او 
خطاب به رهبری انقالب در ۳۰ بهمن ماه ۹۶ نه تنها عداوت 
خود را با دستگاه قضا برای چندمین بار به نمایش گذاشت 
بلکه سایر قوا و نهادهای حاکم در ایران را هم مورد عنایت 
او  کرد.  مطرح  را  غریبی  و  عجیب  های  خواسته  و  داد  قرار 
آزاد  و  فوری  برگزاری   « گفت:  خود  پیشنهاد  نخستین  در 
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی، البته 
نظامی  نهادهای  دخالت  و  نگهبان  شورای  مهندسی  بدون 
ضرورت  یک  انتخاب،  برای  مردم  گذاردن  آزاد  و  امنیتی  و 
فوری است.« او در دومین پیشنهاد خود در این نامه عنوان 
ادامه  در  و  قضاییه  قوه  رئیس  فوری  تغییر  »خواستار  کرد: 
خواهان انتصاب فردی با ویژگی های مندرج در قانون اساسی 
و همچنین تعیین و معرفی مرجع مستقل و مورد قبول مردم 
برای رسیدگی به شکایات مردم از این دستگاه و احقاق حقوق 

و اعاده حیثیت از مظلومین است.«
نامه سوم احمدی نژاد به رهبری انقالب اما به موضوعات 
اقتصادی و فرهنگی اختصاص داشت که در یک هفته مانده 
به پایان سال ۹۶ از سوی کانال تلگرامی دولت بهار منتشر 
شد. احمدی نژاد در این نامه موارد زیادی را برای اصالح امور 

کشور در
زمینه های اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد.

است،  مشهود  نژاد  احمدی  محمود  اقدامات  در  که  آنچه 
حمایت بی چون و چرای او از حلقه اطرافیانش است. او که 
در دوران ریاست جمهوری اش هم اطرافیانش را خط قرمز 
خود کرده بود بعد از خروج از پاستور هم در حمایت از آنها کم 
نگذاشت. حمایتی که برخی آن را سحر، برخی والیت گریزی 

و برخی دیگر آن را فتنه احمدی نژاد می نامند.
حاال اما در سال 97 او تمام وقتش را بر روی این موضوع 
صرف می کند که به مردم بگوید وضعیت بقایی در پی اعتصاب 
غذا در زندان وخیم است. موضوعی که به نظر خودش می 

تواند او و یارانش را نزد افکار عمومی مظلوم جلوه دهد.

مجلس بان

عضو هیئت رئیسه مجلس:
سیاست ترامپ در دوشیدن آل سعود تا زمان 

فقر آنها  ادامه دارد
با  سعودی  شاهزاده  است  معتقد  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
بن  قدرت  و  آمد  کار  روی  آمریکا  سیاست های  پیشبرد  هدف 

سلمان زاییده حمایت آمریکا و اسرائیل است.
عربستان  تهدید  به  اشاره  با  هاشمی،  قاضی زاده  امیرحسین 
ازسوی ترامپ به پرداخت پول بیشتر برای حضور نظامی آمریکا 
در منطقه گفت: ترامپ تا زمانی که عربستان پولی برای دادن به 
آنها داشته باشد آنها را خواهد دوشید. نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه دوشیدن 
عربستان تا زمانی که این کشور به فقر بیفتد ادامه خواهد داشت، 
عنوان کرد: زمانی که دارایی های سعودی تمام شود آمریکا آنها را 
با مشکالت داخلی و خارجی رها خواهد کرد. وی در ادامه سران 
سعودی را دولتمردان احمق و وابسته ای دانست که به راحتی 
منابع ملت های مسلمان را در اختیار آمریکایی ها قرار می دهند 
و اظهار داشت: در شرایطی که کشوری منابع خود را دو دستی 
تقدیم آمریکا می کند و ترامپ از این سیاست در حال نتیجه گیری 

است چرا باید سیاست خود را تغییر دهد.
شاهزاده  سلمان  بن  محمد  داد:  ادامه  هاشمی  زاده  قاضی 
سعودی با این هدف روی کار آمد که سیاست های آمریکایی را 

اجرا کند لذا قدرت آنها زاییده حمایت اسرائیل و آمریکا است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان در خصوص 
علت تهدید عربستان در فضای رسانه ای خاطرنشان کرد: فشار 
به گونه هر دو  باید  خارجی روی آمریکا وجود دارد و واشنگتن 
رو الزم است  این  از  ببرد  را پیش  و هویج خود  سیاست چماق 

گاهی افکار عمومی را فریب دهد.

نماینده مردم تربت جام مطرح کرد:
استراتژی آمریکا ماندن یا خروج از برجام؟!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: 
مجدد  مذاکره  تا  است  ایران  به  فشار  افزایش  آمریکا  استراتژی 

محقق شود و در صورت امتناع ایران از برجام خارج می شود.
احتمالی  خ��روج  خصوص  در  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
آمریکا از برجام، گفت: بازی آمریکا در ِقبال برجام بازی دو سر 
باخت است، آمریکا در شرایطی که اجماع عمومی علیه ایران را 
از دست داده و تحریم های سازمان ملل علیه ایران هم از دست 
خود  علیه  اجماعی  با  شود  خارج  یا  بماند  برجام  در  چه  رفته، 

مواجه است.
شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
با  الزم  همکاری  نیز  بین المللی  فضای  کرد:  تصریح  اسالمی، 
آمریکا برای افزایش فشار علیه جمهوری اسالمی را نخواهد کرد، 
بنابراین آمریکا در آینده نزدیک شاهد باخت خود در ِقبال برجام 

خواهد بود.
منطقی،  اقدام  به  قائل  تاکنون  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
دقیق، کارشناسی شده و منطبق بر اصول و منافع منطقه و سطح 
بین المللی بوده است، از همین رو هیچ قدرت و کشوری ایران را 
در مظان اتهام قرار نداده و جمهوری اسالمی را سرزنش نمی کند. 
اما آمریکایی ها وارد فرایندی شدند که رو به سراشیبی سقوط 

است.
این حال رفتار کشوری  با  رحیمی جهان آبادی معتقد است: 
چون آمریکا را زمانی می توان پیش بینی کرد که بر تصمیم گیری 
و رفتار آنها منطق حاکم باشد، متاسفانه از زمانی که ترامپ در 
رأس قدرت آمریکا قرار گرفته، نشان داده که هیچ مبنای عقالنی 
بر رفتارها و تصمیمات آنها وجود ندارد.  این رفتار غیرمنطقی و 
هیئت  عضو  می کند.  جلوگیری  آینده  پیش بینی  از  غیرعقالنی 
رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: از سوی دیگر دلیلی هم ندارد که ایران مجدد به پای میز 
مذاکره با آمریکا بنشیند، کشوری که به هیچ اصل بدهی )وفای به 
عهد( در حقوق بین الملل پایبند نیستند. در واقع مذاکره با چنین 
کشوری وقت تلف کردن است لذا ایران باید به تقویت بنیه دفاعی، 
توان اقتصادی و بهبود روابط با کشورهایی که قائل به زیاده خواهی 

نیستند، بپردازد.
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خبر خبر

صادرات از گمرک دوغارون 34 درصد 
افزایش یافت

مدیرکل گمرک دوغارون گفت: یک میلیون و 877 
هزار و ۵4۵ تن انواع کاال طی پارسال از این گمرک 
به  نسبت  که  شد  صادر  افغانستان  کشور  به  مرزی 
مدت زمان مشابه سال ماقبل 34 درصد بیشتر شده 

است.
پنجشنبه  روز  گرد  کوه  محمد  ایرنا،  گ��زارش  به 
و  میلیارد  یک  را  صادراتی  کاالهای  ارزش  افزود: 
۵10 میلیون دالر است. این مقدار صادرات از نظر 
ارزش نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 23 درصد 

افزایش داشت. 
وی ادامه داد: همچنین پارسال یک میلیون و 93 
هزار و 70 تن انواع کاال به ارزش سه میلیارد و ۵92 
میلیون دالر از طریق گمرک دوغارون به افغانستان 
ترانزیت شد که از نظر ارزش 28 درصد بیشتر شده 

است. 
صادراتی  اقالم  مهترین  دوغارون  گمرک  مدیرکل 
مواد  و  بار  تره  و  میوه  ساختمانی،  مصالح  انواع  را 
غذایی ذکر و بیان کرد: روزانه 3۵0 دستگاه کامیون 
ترانزیت  و  صادرات  بارگیری،  گمرک  این  طریق  از 
می دهد.  انجام  را  افغانستان  کشور  به  کاال  ان��واع 
نیز  دیگر  12دستگاه  و  خالی  کامیون  دستگاه   3۵0
دوغ��ارون  گمرک  وارد  افغانستان  از  بار  همراه  به 

می شوند.
از  ص��ادرات��ی  ک��االه��ای  درص��د   90 گفت:  وی 
دومین  ه��رات  شهر  مقصد  به  دوغ��ارون  گمرک 
مجموع  در  و  منتقل  افغانستان  اقتصادی  بازار 
کشور  ب��ازاره��ای  نیاز  م��ورد  کاالهای  سوم  یک 
تامین  دوغارون  مرزی  گمرک  طریق  از  همسایه 

می شود.

پرونده فرش دستباف خراسان رضوی 
در 11ماهه سال 96 اعالم شد؛

صادرات 505 هزار دالری
و  معدن  صنعت،  س��ازم��ان  ف��رش  اداره  رئیس 
سال  ماهه   11 طی  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت 
ارزش  به  دستباف  فرش  کیلوگرم   8۵18 گذشته 
از  از ۵0۵ هزار دالر، معادل 17 میلیارد ریال  بیش 

گمرکات استان صادر شد.
شامل  صادرات  میزان  این  افزود:  کاظمی  سعید 
اندازه ها  در  که  است  قالیچه  و  دستباف  فرش  انواع 
و طرح های مختلف، عمدتا توسط قالیبافان استان 

تولید شده است.
قطر،  بحرین،  ام��ارات،  کشورهای  اف��زود:  وی 
استرالیا، کانادا، کویت عمده ترین مقاصد صادراتی 

فرش دستباف استان هستند.
حجم  گفت  باید  همچنین  کرد:  تصریح  کاظمی 
خروجی  مبادی  دیگر  از  استان  تولیدات  از  زیادی 

کشور نیز صادر می شود.

سرپرست حوزه اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی خبر داد:

سرمایه گذاری 585میلیون دالری 
خارجی ها در استان

استانداری خراسان  اقتصادی   سرپرست حوزه 
 ۵۸۵ گذاری  برای سرمایه  ریزی  برنامه  از  رضوی 
خبر  استان  این  در  خارجی ها  دالری  میلیون 

داد.
شب  چهارشنبه  رسولیان  علی  مهر،  گزارش   به 
و  ساختمانی  بزرگ  شرکت  مدیران  با  دی��دار  در 
گذاری  سرمایه  از  افزود:حمایت  چین  آهن  راه 
رضوی  خراسان  اولویت های  جمله  از  خارجی 
است و در این راستا اقدامات الزم به انجام رسیده 

است.
وی افزود: در همین راستا مجوز 34 طرح سرمایه 
با مبلغ 585 میلیون دالر در سال 9٦ گرفته  گذاری 
شده و در تمامی فرایندهای انجام کار از زمان اخذ 
مجوز ، اجرا و بهره برداری در کنار سرمایه گذاران 

خواهیم بود.
گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
خراسان  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  استانداری 
سرمایه  بخش  در  مناسبی  ظرفیت های  رضوی 
در  اقتصادی  و  بنایی  زیر  مهم  پروژهای  گذاری 
قطار  و  راه آه��ن  راه��س��ازی،  آب،  انتقال  ح��وزه 
عالقه  که  دارد  فاضالب   تصفیه  فوالد،  شهری، 
عرصه  این  به  می توانند  خارجی  و  داخلی  مندان 

یابند. ورود 

امام جمعه مشهد:

مردم کاالی خارجی نخرند و نفروشند
به گزارش alamolhoda.com، آیت ا... علم الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه 
این هفته 17 فروردین ماه مشهد مقدس در حرم امام رضا )علیه السالم(، با اشاره به 
برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مسجد گوهرشاد و دیگر مساجد شهر و کشور، اظهار 
کرد: بهترین عبادت پروردگار، اعتکاف معتکفین انجام گرفت و در تمام کشور در همه 
مساجد این اعتکاف، یک مانور دلدادگی به خدا برای دلدادگان به ذات مقدس حق 
بود، خداوند متعال از همه عزیزان قبول کند و از برادران و خواهران و عزیزانی هم که 
خدمتگزار معتکفین بودند به عنوان خادم خدا و خادم عبادت پروردگار، ان شاءا... 

ذات مقدس پروردگار بپذیرد.
مردم کاالی خارجی نخرند و نفروشند

وی، تحقق شعار سال را در دو حوزه مردم و مسؤوالن تفکیک و اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری، شعار سال را معین کردند حمایت از کاالی ایرانی، حمایت از کاالی 
با دو کیفیت جدی  این حمایت  اقتصاد مقاومتی است،  از مؤلفه های  ایرانی، یکی 
گرفته می شود، یکی به وسیله شما مردم، کاالی خارجی نخرید، در دکان های خود 
کاالی خارجی نفروشید، این در معامالت خرد است، این تصمیم را بگیرید، درست 
است اآلن ممکن است برخی کاال های داخلی ما از نظر کیفیت کمتر و پایین تر باشد 
اما بایستید و مقاومت کنید، نتیجه مقاومت شما در اجتناب خرید کاالی خارجی و 
بسته شدن دروازه کشور و این بازار 80 میلیونی به روی کاالی خارجی، باعث می شود 
بیکارهای ما به کار و اشتغال دست پیدا کنند، این کار را بکنید، این دستور رهبر و 
معتقدید،  اسالمی  نظام  و  بقیه ا...  اسالم،  به  مردم  شما  است؛  زمان  امام  حجت 
فرزندانتان را می دهید، بیاید کاالی خارجی نخرید و در دکان های خود هم نفروشید، 

این در عرصه اقتصاد و معامالت خرد.
کشور با بازار کاالی خارجی کردن، خالف دستور رهبری است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به وظیفه مسؤوالن و دولت در تحقق شعار سال 
اشاره کرد و گفت: یک سلسله معامالت کالن هست که یا مسؤول و متولی اش دولت 
است یا بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند که در حقیقت آنان باید دستور رهبری را 
عمل کنند و حمایت از کاالی ایرانی کرده و کاالی خارجی وارد نکنند؛ با قراردادهایی 
از قرارداد اقتصادی  با دیگر کشورها به عنوان رابطه اقتصادی می بندید و هرچه  که 
بازار کاالی خارجی می شود،  اینجا  و  اینجا می آید  به  آنان  و کاالی  یک طرفه است 

خالف دستور رهبری است.
ایشان اضافه کرد: دو سه شب پیش در اخبار گفتند مسئله قطعات یدکی اتومبیل که 
به وسیله کارگر ایرانی ساخته می شود، اخیراً با یک دستگاه قطعه سازی خارج کشور 
قرارداد بستند، آقای متصدی در اخبار گفت اگر این قرارداد بخواهد اجرا شود، قدم 
اولش ۵۵0 کارگر فناور در این کشور بیکار می شوند، حمایت از کاالی داخلی فقط باید 
مردم بخرند؟ بلوز و پارچه خارجی نخرند یا شما مسؤوالن هم باید گوش دهید این 
حرف را، چرا با بیرون قرارداد بستید؟ چطور بازار 80 میلیونی را زیر پای خارجی ها 
می اندازید و بعد از این طرف کاری می کنید که ۵۵0 کارگر در آن واحد بیکار شوند؟ 
رهبر، رهبر این مملکت است، هم رهبر دولت و هم رهبر ملت است، تمام مدیریت ها 
و مسؤولیت های شما چه در مجلس و چه در دولت بدون تنفیذ رهبر حرام است و 
مشروعیت ندارد. آیت ا... علم الهدی تأکید کرد: این درست نیست مردم ما مقید به 
اجرای فرمان رهبری، جنس مرغوب خارجی، پارچه مرغوب خارجی نخرند، به کاالی 
ایرانی اکتفا کنند، از این طرف مسؤوالن این نظام که مسؤولیتشان تحت رهبری رهبر 
هست، قراردادهایی ببندند که یک پارچه ثروت مملکت برود خارج و کشور بشود بازار 

مصرفی خارج، چرا این قراردادها؟
چرا مشکالت را گردن رهبری می اندازید؟

وی با بیان این که انداختن ناتوانی ها به گردن رهبری، کار درستی نیست، تصریح 
کرد: این هم که اآلن رسم شده، تا به اآلن نسخه نجات بخش این مملکت مال رهبری 
بوده، از این طرف برخالف فرمان رهبر عمل می کنند، به نتیجه نمی رسند و به شکست 
منتهی می شود، شکست را فرافکنی می کنند، گوشه و کنار زمزمه می کنند تا به گردن 
رهبر بیندازند؛ مشکالت اقتصادی مال کیست؟ این مشکالت را رهبر ایجاد کرد؟ رهبر 
که 4 سال است می گوید اقتصاد مقاومتی و عمل نمی کنید، اقتصاد مقاومتی را عمل 
کردید و دچار مشکل شدید یا ترک کردید و دچار مشکل شدید، اگر عمل نکردید و 
دچار مشکل شدید، پس این مشکالت به رهبری ارتباطی ندارد، چرا مشکالت را 
گردن رهبری می اندازید؟ امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به فرافکنی های مسؤوالن 
نسبت به مشکالت کشور، افزود: هر قدمی می خواهند بردارند، اضطرار پیدا می کنند، 
رهبری  گردن  به  است،  قبلی شان  مطالب  و  حرف ها  خالف  نمی توانند،  خودشان 
می اندازند؛ از چهار سال پیش در همین مکان مقدس و از همین تربیون، مسئله فیلتر 
شبکه های خارجی را مطرح کردم، در مقابل این همه حمله کردید، اهانت کردید و بد و 
بیراه گفتید، بعد از چهار سال خودتان به این نتیجه رسیدید تمام مفاسد این مملکت، 
همه ناامنی های این کشور، اشکاالت اقتصادی و مفاسد فرهنگی و اخالقی به خاطر 
این شبکه اجتماعی خارجی است، حاال به این نتیجه رسیدید که فیلتر کنید، حاال 
می خواهید به گردن رهبری بیندازید که می خواهید فیلتر کنید؟ خودتان به این نتیجه 

رسیدید.

موضوع موسسات مالی غیر مجاز و سپرده گذاران 
آن ها در سال های اخیر به سرتیتر اخبار تبدیل شد 
با سیاست گره خورده است  اقتصاد  و در کشوری که 
سیاسی  برداشت های  نیز  مساله  این  از  انتظار  طبق 

فراوانی شد.
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  تعدادی 
از  سوال  طرح   97 سال  ماه های  آخرین  از  اسالمی 
رئیس جمهور در خصوص »وضعیت موسسات مالی 
به  مجبور  روحانی  تا  رساندند  امضا  به  را  غیرمجاز« 
پاسخگویی در خانه ملت شود. اما عدم اعالم وصول 
سوال در هیئت رئیسه و حواشی پیش آمده به اهرمی 

برای فشار بر روسای قوه مقننه و مجریه شد.
االس��الم  حجت  م��اه  اسفند  پایانی  روزه��ای  در 
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  نماینده  پژمانفر، 
اسالمی به عنوان یکی از حامیان و طراحان سوال از 
رئیس جمهور پس از تحصن در مجلس و در اعتراض 
مجلس  صحن  در  ریسه  هیئت  همکاری  ع��دم  به 
جمهور  رئیس  از  سوال  دو  ماه  یک  عرض  در  گفت: 
به هیئت رئیسه تحویل داده شد، اما بر خالف آیین 
نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه آن را اعالم وصول 

نکرد.
این  به  بار  چند  »بنده  گفت:  پاسخ  در  الریجانی 
موضوع پاسخ دادم که اکنون دوباره توضیح می دهم. 
ما جلسه علنی را با رئیس بانک مرکزی برگزار کردیم 
که مسیر طی شده برای حل مشکل سپرده گذاران را 
توضیح داد. بعد از آن هر هفته قوای سه گانه جلساتی 

را برگزار کردند تا این مشکل به راه حلی برسد.«
وی افزود: »در ابتدا خواستیم که قوه قضاییه اموال 
موسسات را به فروش برساند که گفتند برای این کار 
بود.  طوالنی  پروسه  این  شود.  تشکیل  دادگاه  باید 
در  اول  دهند  اجازه  که  خواستیم  کمک  رهبری  از 
مورد افراد با سپرده های زیر 100 میلیون و بعد 200 
میلیون تعیین تکلیف شود و برای مبالغ باالتر بعد از 
آن تامین اعتبار صورت گیرد. در نهایت این مساله با 

هماهنگی همه قوا و لطف رهبری به اینجا رسید.«
دادم  که  توضیحاتی  با  »بنده  داد:  ادامه  الریجانی 
به  و  پذیرفته  امضاکننده  نمایندگان  که  کردم  فکر 
مورد  در  گرفتم.  پس  را  امضاهایشان  دلیل  همین 
بدانید  اما  کنید  پیگیری  دارید  اصرار  اگر  دوم  سوال 
خود دوستانتان پیگیر نکردند این یعنی بدنه مجلس 
نخواست که سوال به جریان بیفتد.« این اعتراض و 
را  موسسات  موضوع  از  جدیدی  جنبه های  پاسخ ها 

روشن کرد. 
ماجرای سوال دوم از رئیس جمهور چه بود؟

با  از این که اولین سوال درباره رئیس جمهور  بعد 
مجلس  نمایندگان  توسط  امضاها  شدن  گرفته  پس 
از حدنصاب خارج شد، تعدادی از نمایندگان سوال 
حول  که  کردند  مطرح  جمهور  رئیس  از  را  دوم��ی 
اقدامات دولت در ۵محور مبارزه با قاچاق کاال، ارز، 
تنظیم  اقتصادی  رکود  و  بانکی  تحریم های  بیکاری، 
را  اول  سوال  مشابه  سرنوشتی  هم  سوال  این  شد. 
جمع  دوباره  ادعا  و  امضاها  گرفتن  پس  با  که  داشت 

کردن امضاها مورد پیگیری قرار گرفت.
عضو   96 ماه  اسفند  روز  آخرین  در  که  جایی  تا 
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  مجلس  رئیسه  هیئت 
از رئیس جمهور  درباره آخرین وضعیت طرح سوال 
از رئیس جمهور در خصوص  امضاهای سوال  گفت: 
حدنصاب  از  ابتدا  غیرمجاز  مالی  موسسات  وضعیت 
ادبیات  ولی  مضمون  همان  با  مجدد  باز  اما  افتاد 

متفاوت دوباره به جریان افتاد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر 
فرضیه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
از  جمهور  رئیس  از  دوم  سوال  افتادن  نصاب  حد  از 
سوی امضا کنندگان مورد تایید نیست. برای راستی 
آزمایی این موضوع کمیته ای در حال بررسی موضوع 
است. کمیته مذکور کار خود را آغاز کرده و از نظر ما 

این سوال از حد نصاب امضاها افتاده است.
اعتراضات دی ماه به خاطر عدم سوال از رئیس 

جمهور بود؟
شورای  مجلس  در  رشت  نماینده  جمعه،  روز  در   
درباره  پژمانفر  پیگیری های  و  صحبت ها  به  اسالمی 

طرح سوال از رئیس جمهور پاسخ داد.

در  ایمن آبادی  زاده  جعفر  عصرایران،  گزارش  به 
نماینده مشهد و کالت در مجلس  این که  به  واکنش 
سوال  طرح  عدم  به  را   96 سال  اعتراضات  »ریشه 
گفت:  است«  زده  گره  مجلس  در  جمهور  رئیس  از 
جمهوری  رئیس  از  سؤال  مدعی  که  آقایانی  همین 
هر  از  قبل  کاش  هستند،  غیرمجاز  مؤسسات  بابت 
وابسته  مؤسسات  این  که  می گفتند  و  می آمدند  چیز 
و  نفوذ  نوع  چه  با  اشخاصی  چه  بودند؟  کجاها  به 
و  دولت  کدام  در  داشتند؟  قرار  آنها  پشت  جایگاهی 
این مؤسسات مثل  بود که  تحت حمایت چه کسانی 

قارچ شروع به رشد کردند؟
چرا مشهد، بهشت موسسات غیر مجاز شد؟

اضافه  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  نماینده 
موضوع  می خواهند  فقط  و  نمی گویند  را  اینها  کرد: 
اما ما  بازپرداخت سپرده ها تقلیل دهند.  به بحث  را 
بازپرداخت ها،  از پیش کشیدن بحث  می گوییم قبل 
از  را  سپرده ها  این  کسانی  چه  دهید  توضیح  بیایید 

اتفاقًا  بردند؟  کجا  نهایتًا  و  کردند  جمع  مردم  میان 
مشهد هم پایتخت و بهشت مؤسسات غیرمجاز بود. 

است،  مشهد  نماینده  که  آقایی  کرد:  تاکید  وی 
چه  آنجا  در  دهد  توضیح  چیز  هر  از  اول  است  بهتر 
مثل  مؤسساتی  که  بوده  حاکم  اقتصادی  مناسبات 
گرفته اند؟  شکل  پدیده  مثل  مجموعه هایی  یا  میزان 
ریشه درصد باالیی از این مؤسسات در مشهد بوده. 
آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان 

نمی تواند در این رابطه توضیح دهد؟
نماینده درگز در مجلس:

قوه قضائیه پاسخگو باشد

عبدا...  با  گفت وگویی  جنجال ها  این  کشاکش  در 
اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  نماینده  حاتمیان 

ترتیب دادیم تا دیدگاه او را جویا شویم.
در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  درگ��ز  نماینده 

اشاره  مورد  موارد  از  یکی  امروز«  »صبح  با  گفت وگو 
در صحبت های رئیس مجلس را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: موسسات مالی غیرمجاز و منحله موضوعی 
است که باید از ابعاد گوناگون به آن نگریست و اولین 
این موسسات  از  افراد  که وقتی  این است  بعد قضیه 
طلبکار هستند، مرجع اصلی پاسخگویی قوه قضائیه 

است.
عبدا... حاتمیان با تاکید بر این نکته که »موسسات 
مالی غیر مجاز میراث دولت های احمدی نژاد است«، 
اضافه کرد: یکی از نمایندگان در مجلس با حمله به 
بانک مرکزی و طرح این موضوع که چرا بانک مرکزی 
به این موسسات مجوز داده است، با زبانی طلبکارانه 
دولت  که  حالی  در  ق��رارداد  هجوم  م��ورد  را  دول��ت 
روحانی و مجلس نهایت سعی خود را برای حل این 
میراث نامبارک به کار بستند. اما متاسفانه در کشور 
ما زبان تقدیر وجود ندارد. بنده خودم یکی از کسانی 
هستم که علی رغم پیگیری برای حل مشکل سپرده 

گذاران در مظان بیشترین توهین ها قرار گرفتم.
وی تاکید کرد: این اصل را در نظر داشته باشید که 
قضاییه  قوه  در  باید  باشد  طلبکار  فردی  از  کسی  اگر 
مطرح کند نه اینکه به دولت فحاشی کند. وقتی قوه 
کشیده  درازا  به  پرونده  یا  نیست  پاسخگو  قضاییه 

می شود نباید به دیگران توهین کرد.
مغفول  که  جنبه ای  دومین  کرد:  اضافه  حاتمیان 
و  زمین  پول،  مالی  موسسات  که  است  این  مانده 
طریق  این  از  باید  قضاییه  قوه  و  داشتند  ساختمان 

پول مردم را تامین کند. 
حال  در  است:  معتقد  مجلس  در  درگز  نماینده 
می کنند  تحریک  را  مردم  دول��ت،  مخالفین  حاضر 
از  مطالبات  الباقی  پرداخت  به  مجبور  مجریه  قوه  تا 
حاشیه  و  شود  کشور  جاری  و  عمومی  بودجه  محل 
مالی  موسسات  پرونده  مقصرین  اموال  برای  امنی 
و  افراد در داخل  این  ایجاد شود و سرمایه  غیرمجاز 

خارج کشور حفظ شود.
دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد

وی با اشاره به این که بخش عمده ای از سپرده های 
شده  پرداخت  تومان  200میلیون  سقف  تا  م��ردم 
در  مرکزی  بانک  و  کرد: عملکرد دولت  اضافه  است، 
تحقق این امر، قابل تقدیر است و قوه قضائیه نیز باید 
از حالت نفعالنه خود خارج شود تا بقیه سپرده های 
که  می کنم  تاکید  بازهم  من  شود.  پرداخت  مردم 
داشته  مرکزی  بانک  در  پشتوانه هایی  موسسات  این 
به  زودتر  را هر چه  این مساله  باید  قوه قضائیه  و  اند 

سرانجام برساند.
که مساله  این  بر  تاکید  با  نماینده درگز در مجلس 
بسیاری  ریشه  می تواند  غیرمجاز  مالی  موسسات 
در  کرد:  تشریح  باشد،  کشور  در  دیگر  مشکالت  از 
شرایط نابسامان اقتصادی تنها راه پیگیری مشکالت 
در  شویم.  وارد  آن  صحیح  کانال  از  که  است  این 
شرایط فعلی برای حل بسیاری از مشکالت به دولت 
که  نمی گیریم  نظر  در  را  نکته  این  و  می آوریم  فشار 
پروژه های  افتتاح  و  تکمیل  از  مانع  مضاعف  بارمالی 
عمرانی در کشور می شود. برای مثال اگر تونل درگز، 
یا فالن پروژه پتروشیمی و یا نوسازی صنعت هوایی 
تعویق  به  بودجه،  کمبود  خاطر  به  دولت  را  کشور 
بیاندازد، چه کسی بار تبعات آن را به عهده می گیرد.
منتظر  باید  تنها  ش��ده  گفته  نکات  به  باتوجه 
واکنش ها و اقدامات بعدی بود تا شاید گره از کار همه 
امروز«  »صبح  روزنامه  شود.  گشوده  سپرده گذاران 
آمادگی دارد تا در ادامه پیگیری های خود در موضوع 
پیگیری های  و  مالی غیرمجاز« دیدگاه ها  »موسسات 
مختلف  دستگاه های  و  افراد  توسط  گرفته  صورت 
این موضوع و  بیشتر  تر شدن هر چه  برای روشن  را 

کمک به رفع آن منتشر نماید.

»صبح امروز« از دعوای سیاسی در ماجرای موسسات مالی غیرمجاز گزارش می دهد؛

پاسخگوی اصلی دولت است یا قوه قضائیه؟

حاتمیان: یکی از نمایندگان در مجلس با 
حمله به بانک مرکزی و طرح این موضوع 

که چرا بانک مرکزی به این موسسات 
مجوز داده است، با زبانی طلبکارانه دولت 

را مورد هجوم قرارداد در حالی که دولت 
روحانی و مجلس نهایت سعی خود را برای 

حل این میراث نامبارک به کار بستند. 
اما متاسفانه در کشور ما زبان تقدیر 

وجود ندارد. بنده خودم یکی از کسانی 
هستم که علی رغم پیگیری برای حل 

مشکل سپرده گذاران در مظان بیشترین 
توهین ها قرار گرفتم.

جعفرزاده ایمن آبادی: فقط می خواهند 
موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده ها 

تقلیل دهند. اما ما می گوییم قبل از 
پیش کشیدن بحث بازپرداخت ها، بیایید 

توضیح دهید چه کسانی این سپرده ها 
را از میان مردم جمع کردند و نهایتًا کجا 

بردند؟ اتفاقًا مشهد هم پایتخت و بهشت 
مؤسسات غیرمجاز بود. 

مجلس بان
نماینده تربت حیدریه در مجلس:

یک بار برای همیشه تکلیف 
حمایت از خودروسازان داخلی 

را روشن کنیم

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: یک بار برای همیشه تکلیف 

حمایت از خودروسازان داخلی را روشن کنیم.
سعیدباستانی درباره اولویت هایی که کمیسیون 
باشد،  داشته  نظر  در  باید   ۹۷ سال  در  متبوعش 
و  کنیم  حمایت  خودروساز ها  از  است  الزم  افزود: 

بعد از آن واردات آزاد باشد.
با  نباید  واردات��ی  خودرو های  کرد:  اضافه  وی 
برسند  مردم  دست  به  باال  واردات  ع��وارض  این 
نمی توانند  که  ندارند  گناهی  هیچ  مردم  که  چرا 
اینکه  دلیل  این  به  کنند  استفاده  خوب  خ��ودرو 
همیشه گفته شده است که عده بسیار زیادی بیکار 

می شوند.
اشاره  با  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
خودروسازی ها  تعطیلی  با  که  اف��رادی  اینکه  به 
کارکنان خودروسازی ها  و  کارگران  بیکار می شوند 
خودروساز  از  اگر  افزود:  هستند،  سازان  قطعه  و 
تعطیل  ساز  قطعه  و  خودروساز  نشود،  حمایت 

می شود.
از  از مجلس سوم حمایت  اینکه  به  با اشاره  وی 
خودرسازی ها شروع شده و تاکنون ۳۰ سال است 
شد:  متذکر  می کنیم،  حمایت  خودروسازان  از  که 
باید  خودروسازی ها  شده  تعیین  سقف  اساس  بر 
به روزرسانی  و  تقویت  کوچک سازی،  خودرو ها 
جدید  شرایط  با  مطابق  هم  قطعه سازان  و  شوند 
قطعه با کیفیت بسازند تا مردم خودرو با کیفیت و 

ایمن سوار شوند.
کمیسیون  در  باید  اینکه  بر  تاکید  با  باستانی 
تکلیف  همیشه  ب��رای  ب��ار  یک  معادن  و  صنایع 
قرار  اگر  کرد:  اظهار  کنیم،  را روشن  خودروسازان 
از  بعد  باید  گیرد،  صورت  آنان  از  حمایتی  است 
این بسته حمایتی قطع و واردات  یک مدت مقرر 
با  ما  خودرو های  تا  شود  آزاد  خارجی  خودرو های 

خودرو های خارجی رقابت کنند.
اینکه  به  اشاره  با  تربت حیدریه  مردم  نماینده 
در سال ۹۷ باید از ظرفیت های صنعت برق هم به 
ایران در حوزه  کرد:  تصریح  استفاده شود،  خوبی 
در  برق  صنعت  مهندسی  خدمات  و  توزیع  تولید، 
این  از ظرفیت  باید  و  دارد  را  برتر  رتبه  خاورمیانه 

بخش برای افزایش صادرات استفاده کنیم.
وزارت  از  چاپ  صنعت  انتزاع  اینکه  بیان  با  وی 
از اولویت هایی است  فرهنگ و ارشاد اسالمی هم 
به  باید  گفت:  می کنیم،  دنبال   ۹۷ سال  برای  که 
مزایای  از  و  شود  نگاه  صنعت  یک  عنوان  به  چاپ 
صنعتی بودن استفاده کند و به همین دلیل دنبال 
آن هستیم که صنعت چاپ ذیل وزارت صنعت قرار 

گیرد.
صنایع  ظرفیت  باید  اینکه  بر  تاکید  با  باستانی 
و  م��س  ف���والد،  ت��ول��ی��دات  حجم  ب��ه  را  معدنی 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  برسانیم،  آلومینیوم 
در  باید  و  نیست  فراهم  حوزه  این  زیرساخت های 
صنایع  پتانسیل  افزایش  برای  گذاری  ریل  جهت 

معدنی استفاده کنیم.

قطار هدفمندی 
به ریل خودش باز می گردد

از  بخشی  مصوبه ای  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
قانون هدفمندی یارانه  ها را به ریل خودش بازگرداند
از  گرچه   ،96 سال  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
نداشت،  شاخصی  مصوبات  چندان  کمیت،  حیث 
اما در سال گذشته شاهد تصمیمات مهمی از سوی 

بهارستان نشینان بودیم. 
مجوزها،  برخی  آنها  جمله  از  تسنیم،  گزارش  به 
متفاوت  اجرای  در  دولت  برای  مصوبات  و  تکالیف 

قانون هدفمندی یارانه  ها در سال 97 است.
تصمیم یارانه ای متفاوت مجلس در سال 97 

چیست؟
مجلس  متفاوت  مصوبات  و  تصمیمات  از  یکی 
حوزه  در   ،97 سال  در  دوازده��م  دولت  برای  دهم 
اجرای قانون هدفمندی یارانه  ها، این است که قرار 
به  یارانه  ها  هدفمندی  از  حاصل  درآمدهای  شده 
خزانه داری کل کشور واریز شود؛ شاید در اینجا این 
متفاوتی  تصمیم  مجلس  چرا  که  شود  مطرح  سؤال 
یارانه ها  هدفمندی  درآمدهای  واری��ز  محل  برای 

اتخاذ کرده است.
قانون هدفمندی یارانه ها از سال 1389 و با مصوبه 

مجلس شورای اسالمی اجرا شد که براساس آن مقرر 
گردید تا سهم تولید، اشتغال و بهداشت و سالمت نیز 
از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها نادیده گرفته 
نشده و بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون 
شود،  فوق الذکر  امور  صرف  یارانه ها،  هدفمندی 
هدفمندی  قانون  اخیر،  سال های  در  دولت ها  اما 
یارانه ها را ناقص اجرا کرده اند، به طوری که به اذعان 
سال ها،  این  در  کارشناسان،  و  مجلس  نمایندگان 
درآمدهای  محل  از  سالمت  و  اشتغال  تولید،  سهم 

هدفمندی یارانه  ها پرداخت نشده است.
هدفمندی  قانون  ناقص  اجرای  و  موانع،  از  یکی 
این  اج��رای  از  حاصل  درآمدهای  واری��ز  یارانه  ها، 

یارانه  ها عنوان  به حساب سازمان هدفمندی  قانون 
شده است که نمایندگان مجلس با مصوبه ای، اجرای 

این قانون را کامل کردند.
جریان  در  و  گذشته  سال  در  بهارستان نشینان 
بررسی الیحه بودجه 97، مقرر کردند که درآمد های 
حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در سال 
از  پس  و  واری��ز  کشور  کل  خ��زان��ه داری  نزد  ج��اری، 
تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه هزینه شود.

مصوبه جدید مجلس چگونه اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها را کامل کرد؟

اسالمی  ش��ورای  مجلس  جدید  مصوبه  طبق 
پولی  یارانه  ها،  هدفمندی  قانون  اجرای  درب��اره 

حامل  های  و  گاز  برق،  آب،  مصرف  برای  مردم  که 
حساب  به  مستقیمًا  می کنند،  پرداخت  ان��رژی 
در  رقم  این  می شود،  واریز  کشور  کل  خزانه داری 
نه  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   63 گذشته،  سال 
خزانه  وارد  نه  و  می آمد  دولت  عمومی  بودجه  در 
شرکت های  اختیار  در  فقط  و  می شد  کشور  کل 
هدفمندی  سازمان  و  نفت  وزارت  زیرمجموعه 
یارانه ها قرار می گرفت که با این روش سهم تولید، 
با  اما  بود،  شده  گرفته  نادیده  سالمت  و  اشتغال 
هدفمندی  قانون  اجرای  مجلس،  جدید  مصوبه 
یارانه  ها که 7 سال از ریل خودش خارج شده بود، 

بازمی گردد. به ریل 
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گاهی دست تقدیر هنرمندان را در جایگاهی بس رفیع قرار 
می دهد. این روزها همه با چشمی باز به دنبال سوژه های 
ناب از دور و بر خویش و انعکاس و ثبت لحظه ها بر بوم و 
شاتر عکاسی هستند. حاال فرض کن عکاس حرم باشی و 
آن همه سوژه در کنارت که هر روز با روز دیگرت فرق می کند. 
عکاس حرم امام رضا )ع(بودن  از آن خوشبختی هایی است 
که کمتر سراغ هنرمندان می رود. مسعود نوذری عکاس 
هنرمند حرم امام رضا )ع ( را بیش از بیست و پنج سال است 
که می شناسم. خوشرو و آرام و متین و در آرشیوش بسیار 
عکس های ناب از حرم و زائرینش وجود  دارد. چه شب ها که 
بر بام حرم در سکوتی نشسته و منتظر لحظه های ناب بوده 
است. چه لحظه هایی با شفایافتگان که همراه نشده و اشک 
از گونه اش سرازیر نگشته است. بسیار فرهیخته و کم حرف 

است و جواب مرا برای مصاحبه با متانت قبول کرد. 
قاب های  اس��ت.  رض��وی  هنرمند  یک  ن��وذری  مسعود 
از  بسیاری  که  چرا  ایم  دیده  را  او  هنرهای  از  بیشماری 
تصاویری که از بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( در دسترس 
ناب  و  نفیس  تصاویر  اوست.  دوربین  لنز  از  اثری  ماست 
متعددی که با دیدنش مدهوش آن می شویم به گفته خودش 
همان لحظه هایی است که از دریچه دوربینش به زیارت رفته 
و اتفاقا دست پر هم بر می گردد؛ وقتی که لطف و عنایت آقا 
شامل حالش شده و باعث شده هنرش مانا شود. مسعود 
بر این، کفشدار حرم رضوی هم هست. در  نوذری عالوه 
هنگام تعویض ضریح مطهر با فاصله خیلی کمی در نزدیکی 
مضجع شریف آقا علی ابن موسی الرضا)ع( بوده و همه این 
داشته هایش را مدیون دعای خیر پدر و مادر و بزرگترهاست. 

با او گفت وگویی داشتم که می خوانید.
مشغول  عکاسی  به  را  خود  عمر  از  زیادی  سالهای   •
بوده اید؛ مختصری از خودتان و از سوابق حضورتان در 

دنیای عکاسی بگویید.
در سال 1348 در شهر تهران و در خانواده ای مذهبی به 
دنیا آمدم، تا پنجم دبستان در تهران بودم و سپس همراه 
حرفه   ۱۳۶۴ سال  از  کردیم.  مهاجرت  مشهد  به  خانواده 
قدس  روزنامه  در   ۱۳۷۵ سال  و  ک��ردم  ش��روع  را  عکاسی 
استخدام شدم. سال 1378 به آستان قدس رضوی و حرم 
مطهر منتقل شدم. حدود 32 سال است که در زمینه عکاسی 
فعالیت می کنم و با کمال افتخار باید عرض کنم که حدود ۲۳ 
سال از این ۳۲ سال را در خدمت آستان قدس رضوی بودم 
و به عنوان عکاس در حرم مطهر خدمت کرده ام. خداوند 
متعال و امام رضا)ع( را شاکرم که از سال ۷۸ نیز ملبس به 

لباس خادمی شده ام و کفشدار حرم مطهر هستم.
• در بیشتر مکان ها عکسی از درب طالی حرم مطهر 
را دیده ام، بارها خودم مدهوش دیدار آن عکس شدم، 
را  آن  شده  پیچیدگی  دچار  کارم  ادارات  در  که  گاهی 
واسطه توسل دانستم، بیشتر اوقات هم حس نهفته 
در آن را یافته ام، لطفا شما هم از لحظه ثبت این تصویر 

بگویید.

مطهر  حرم  از  زیادی  عکس های  که  داشتم  توفیق  من 
بگیرم، اما از جمله عکس هایی که زیاد مورد توجه قرار گرفت 
عکس »درب طالی دارلسرور« بود. در سال ۹۳ توفیق حضور 
در مراسم غبارروبی مضجع منور رضوی را داشتم، در کنار 
درب منتظر ورود تولیت فقید آستان قدس رضوی حضرت 
آیت ا... واعظ طبسی و آغاز مراسم بودیم که نمای درب با 
آینه کاری اطراف و همچنین درب طالی پایین پای حضرت 
نظرم را جلب کرد، زیبایی خیره کننده آینه کاری ها و رقص 
نور در آن ها، جال و شکوه طال کاری درب برای لحظاتی مرا 
مبهوت خود کرد، دقایقی بیشتر تا آغاز مراسم غبارروبی 
زمان باقی نمانده بود که با عجله عکسی از این منظره زیبا و 

ملکوتی گرفتم.
از آن روز مدتی گذشت، روزی به بنده اطالع دادند که قرار 
است نمایشگاه عکسی با موضوع حرم برپا شود و از من ۴۰ 
تصویر از حرم مطهر خواسته شد؛ ۳۹ عکس را انتخاب کردم 
اما هرچه در آرشیو تصاویر جستجو می کردیم نمیتوانستم 
چهلمین عکس را انتخاب کنم، این آخرین عکس نسبتا 
زمان زیادی از من گرفت، به هرتصویری که نگاه می کردم 
راضی نمی شدم. تا اینکه در نهایت عکس »درب دارالسرور« 
مورد  عکس  آن 39  شاید  گفتم  خودم  با  کرد،  انتخاب  را 
استقبال قرار بگیرند اما بعید است این آخرین عکس نظرها 

را به خود جلب کند.
انتظارم عکس »درب دارالسرور«  در نمایشگاه برخالف 
بازدید کنندگان قرار گرفت و شاهد  بسیار مورد استقبال 
بازخوردهای بسیار جالبی از سوی آن ها نسبت به این تصویر 
بودم؛ دلنوشته و دست نوشته های بسیار زیادی را پیرامون 
این عکس دریافت کردم که حقیقتا خارج از انتظارم بود. 
امروز همان عکسی که به عنوان آخرین عکس انتخاب کردم 
به ۲۵ کشور جهان ارسال شده و در بسیاری از نمایشگاه ها، 
مساجد، فرودگاه ها و مکان های مختلفی به صورت تابلو در 
معرض دید عموم قرار گرفته است. بعد از آن بارها خواستم 

دوباره همان شات را به تصویر بکشم اما موفق نشدم. آنجا 
بود که فهمیدم اگر نظر حضرت برجلوه اثری باشد هیچ عاملی 
مانع نخواهد بود. امروز که بیش از دو دهه از خدمتگزاری ام 
در بارگاه قدس رضوی می گذرد و با جلوه هایی که در این 
صحن و سرای ملکوتی دیده ام با تمام وجود به این حقیقت 
معتقد هستم که  حتی آن شاخه گلی که بر روی ضریح مطهر 
هست، قطعا با اذن و عنایت حضرت رضا)ع( توفیق حضور را 

یافته.
• از تجارب جذابتان در عکاسی داخل حرم بگویید و این 
که چرا اصال عکاسی در حرم مطهر امام رضا)ع( جالب 

توجه است؟
اقیانوس پیچیدگی و جذابیت معماری حرم مطهر فوق 
العاده گسترده است. به نحوی که انسان وقتی به عنوان یک 
زائر صرف وارد حرم می شود شاید متوجه برخی از آنان نشود، 
اما هنگامی که از ویزور دوربین به این معماری خیره کننده 
نگاه می کنی و بر روی نقش و نگارهای آن دقت می کنی وارد 
دنیایی می شوی که هر نما از آن دنیا حرف برای گفتن دارد. 
ضمن اینکه احساسات زائران و تصاویر زیبای اشک های 
زائران در حال دعا و نیایش نیز از بهترین سوژه های عکاسی 
تمام  در  حضور  توفیق  همچنین  اس��ت.  مطهر  حرم  در 
آیین های حرم مطهر از جمله غبارروبی وخطبه خوانی ها، 
حضور در مراسم تعویض ضریح مطهر و حضور همه ساله در 
سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری خود سوژه های 

جذاب و بی نظیر فراوانی برای عکاسی دارند.
• عکاسی آن هم در چنین مکان خارق العاده ای عالوه 
بر شور و احساسی که دارد حتما دانشگاه خوبی برای 
تربیت آدمی نیز هست؛ از درس های زندگی که عکاسی 

به شما آموخت بگویید.
یک عکاس همیشه از لحظه های زندگی به سادگی عبور 
زیرا  بهتر می بیند،  را  اطراف خود  زیبایی های  و  نمی کند 
آموخته که هر موضوع ساده ای می تواند یک شاهکار هنری 

باشد. هنر عکاسی به انسان می آموزد که می تواند چیزهایی 
را دید و دانست که دیگران هر چند در کنار آن ها هستند، اما 

نمی بینند و نمی دانند.
• عکاسی دنیای رمزآلودی هم دارد؛ رازهای عکاسی 

رضوی چیست؟
رمز عکاسی رضوی طلب روزی کردن از خود صاحب سفره 
است. تا از امام رئوف طلب روزی نکنی سوژه خوب هم گیر 
نمی آید. امام رضا)ع( به تمام خادمان و زائرانش عنایت دارد 
و هر کدام را از در رأفت تحفه ای می دهد. رأفت حضرت برای 
عکاسان هم سوژه، زاویه و نور مناسب است که خود امام 

مهربانی ها روزی می کند.
• آیا تا بحال لحظه ای رؤیایی یا معجزه آسایی را در حرم 

ثبت کرده اید؟
بارها معجزه را در حرم احساس کردم و با چشم دیده ام، 
این حرم ملک پاسبان رخ داده و تصویر  بارها در  معجزه 
این  اینکه خدمت در  شفایافتگان هم ثبت است. ضمن 
آستان آنچنان تأثیری در زندگی آدمی می گذارد که دست 
کمی از معجزه ندارد. من آن چیزهایی را که به دست آوردنش 
در زندگیم جزو محاالت بوده به لطف خدای متعال وعنایت 

حضرت رضا)ع( به دست آوردم.

• آیا عکاسان دیگر هم می توانند از حرم عکس بگیرند؟
از  ن��ام��ه ای  معرفی  که  هنرمندانی  و  دیگر  عکاسان 
خبرگزاری ها و مراکز دولتی داشته باشند  منوط به دستور و 
نظر معاونت محترم ارتباط و رسانه ای آستان قدس رضوی 

میسر است و گرنه به  عکاسان مستقل اجازه داده نمی شود.
• حرف آخر؟ 

به تمام کسانی که عکاسی معنوی انجام می دهند، توصیه 
می کنم که باید خودشان را از لحاظ معنوی تقویت کنند 
و هرچه سطح معنویتشان باالتر برود در انجام کار معنوی 

موفق تر خواهند بود.

کتاب

پتر هاندکه )1942( یکی از بزرگ ترین نویسندگاِن 
و  اتریشی  نویسنده ی  این  است.  آلمانی زبان  ادبیاِت 
برنده ی جایزه ی فرانتس کافکا در ساِل 2009 را یکی 
ادبیاِت آلمانی زبان می دانند و  از آوانگاردهای بزرگ 
رمان هایش هم در ساختار، هم در انتخاِب موضوع از 

بداعت برخوردارند. 
 1967 ساِل  را  دوره گرد  فروشنده ی  رماِن  هاندکه 
پلیسی  ژانِر  قواعِد  براساِس  که  رمانی  کرد،  منتشر 
اما  شده  نوشته  چندلر  ریموند  آثار  از  استقبال  در  و 
داستاِن  رمان  می کند.  حرکت  مذکور  ژانر  از  فراتر 
یک فروشنده است که شاهِد جنایت است، مردی که 
می تواند ببیند و برای همین در هر لحظه و تکه ای از 
متن مخاطب با رازها و رمزهایی که او به آن ها اشاره 

می کند همراه می شود مگر کلید حِل معما را بیابد. 
است  قرار  که  مهیج  البته  و  درخشان  رمان  یک 
خواننده ی خود را غافلگیر کند... هاندکه نویسنده ی 
باِل فرشتگان است که  زیِر  برلین  فیلم نامه ی مشهوِر 
ویم وندرس آن را کارگردانی کرد. همچنین داستاِن 
ترس دروازه بان از ضربه ی پنالتی. پیش از این رماِن 
آلمانی  از  اقبالی  آرزو  ترجمه ی  با  نیز  او  از  محاکمه 
رمان  این  درِک  حال  و  بود  شده  منتشر  فارسی  به 
جهاِن  از  دیگری  وجِه  با  را  نویسنده  این  مخاطباِن 
نیز  فاشیسم  ح��وزه ی  در  هاندکه  می کند.  آشنا  او 
مطالعات و آثار مهمی دارد که جوایز معتبری را هم 

نصیب او کرده است.
به  پیترهانکه  نوشته  گرد«  دوره  »فروشنده  رمان 
تازگی با ترجمه آرزو اقبالی توسط نشر چشمه با ۱۳۸ 
صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.

یک عکاس همیشه از لحظه های 
زندگی به سادگی عبور نمی کند 

و زیبایی های اطراف خود را بهتر 
می بیند، زیرا آموخته که هر 

موضوع ساده ای می تواند یک 
شاهکار هنری باشد. هنر عکاسی 

به انسان می آموزد که می تواند 
چیزهایی را دید و دانست که 

دیگران هر چند در کنار آن ها 
هستند، اما نمی بینند و نمی دانند

    جواد لگزیان

یادداشت     

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز جمعه با دکتر جعفر 
یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
و عبدا... کوثری، مترجم و شاعر معاصر در مشهد دیدار 

و گفت و گو کرد.
سیدعباس صالحی در دیدار با دکتر یاحقی با اشاره 
به حضور میلیونها زائر داخلی و خارجی در مشهد گفت: 
سفر زائران و پژوهشگران خارجی به مشهد می تواند به 

رونق مراودات فرهنگی بین ملت ها بینجامد. 
وی اظهار کرد: گردشگری مذهبی در مشهد می تواند 
را  ابراهیمی  ادی��ان  و  اسالمی  مذاهب  بین  نزدیکی 
موجب شود و در این میان امام محمد غزالی جذابیت 
ویژه ای برای زائران مسلمان از کشورهای خارجی دارد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر لزوم توسعه 
فضای گردشگری ادبی در مشهد توصیه کرد که توجه به 
این مقوله در کنار گردشگری مذهبی، می تواند بسیار 

جذاب و مفید باشد. 
از  این دیدار گفت: پیش  نیز در  دکتر جعفر یاحقی 
ساخت  برای  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  به  این 
با  که  بود  شده  پیشنهادهایی  مشهد  در  ادب��ی  م��وزه 
توجه به مفاخر بزرگ مدفون در خراسان، می توان از 
آرامگاه  توس،  منطقه  همچون  عظیمی  ظرفیت های 

فردوسی و امام محمد غزالی استفاده کرد. 
دیدار  در  همچنین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
پژوهشگر  ادبیات  و  کوثری، شاعر، مترجم  با عبدا... 
و  متون  قرآن  ترجمه  از  تجلیل  با  التین،  آمریکای 
ادبیات  توسعه  در  مترجمان  ویژه  جایگاه  به  مقدس، 

ملل و نزدیکی ملتها اشاره کرد. 
خود  کوشش  در  نویسنده ای  هر  گفت:  نیز  کوثری 
گوشه های  است  ناچار  مترجم  و  می رسد  زبان  یک  به 

ناپیدای زبان مادری خود را پیدا کند. 
ناچار است  افزود: در برخی آثار عمیق مترجم  وی 
آثار  برای  معادلی  دنبال  به  را  پارسی  زبان  سال  هزار 
عمیق به کاوش بپردازد. الیه های مختلف زبان فارسی 
ضروری  مترجمان  برای  کهن  میراث  این  به  توجه  و 

است. 
سید سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  وزیaر  دیدارها  این  در 

همراهی می کرد.

               سعید بابایی

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با دو استاد ادبیات مشهد 

اشک ها و لبخندها؛ سوژه های ناب عکاسی
گفتوگوباعکاسپیشکسوتحرممطهرامامرضا)ع(کهمعتقداستاماممهربانیهابهعکاسانحرمسوژهمیدهد!...

جدول سودوکو / هیتوری

که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده باشد.
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غالمحسین باغبان  جدول شرح در متن
شمــاره

1

موسسات  و  دانشگاه ها  اتحادیه   رئیس  نایب 
آم��وزش،  سطح  گفت:  غیردولتی  عالی  آم��وزش 
آموزش  و موسسات  دانشگاه ها  فرهنگی  و  پژوهشی 
در  باالتری  کیفیت  خراسان  استان  غیردولتی  عالی 

سال 96 نسبت به سال های گذشته یافته اند.
عملکرد  ب��ه  اش���اره  ب��ا  طیرانی  محمدحسین 
استان در تحقق شعار سال  دانشگاه های غیردولتی 
96؛ "اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال"، عنوان کرد: 
مقاومتی  اقتصاد  استان  غیردولتی  دانشگاه های 
کمبود  وجود  با  و  داده  قرار  خود  سرلوحه  قطعا  را 
موسسات  این  توانسته اند  بودجه   کمبود  و  دانشجو 
را  مقاومتی  اقتصاد  شعار  و  کنند  اداره  خوبی  به  را 
و مصداق اصل 44  آوردند  در  به عمل  کامل  به طور 

قانون اساسی در مورد بخش خصوصی هستند.
دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
استان  غیردولتی  دانشگاه های  و  موسسات  صنفی 
کشور(  غیردولتی  عالی  آموزش   9 )منطقه  خراسان 
موسسات  و  دانشگاه ها  شدن  یکپارچه   96 سال  در 
منظم  تشکیل  و   9 منطقه  غیردولتی  عالی  آموزش 
روسای  شورای  منطقه،  هماهنگی  شورای  جلسات 
مرکزی   شورای  جلسات  در  اعضاء  شرکت  منطقه، 

اتحادیه در تهران بوده است.
موسسات  و  دانشگاه ها  اتحادیه   رئیس  نایب 
آموزش عالی غیردولتی ادامه داد: اتحادیه متشکل 
که  بوده  دولتی  غیر  عالی  آموزش  موسسه   320 از 
است  نفر   17 عضویت  با  مرکزی  شورای  یک  دارای 
اتحادیه  عمومی  مجمع  در  تصمیمات  مهمترین  که 
از  مرکب  منطقه  هماهنگی  شورای  می گردد.  اتخاذ 
که  بوده  روسا  از  علی البدل  عضو   2 و  اصلی  عضو   ۵
شورای  در  و  بررسی  کلی  طور  به  را  منطقه  مسائل 
روسای  از  تن   30 حدود  شرکت  با   9 منطقه  روسای 
دولتی  غیر  عالی  آم��وزش  موسسات  و  دانشگاه ها 

منطقه مسائل را پیگیری می نمایند.
وی تصریح کرد: در حوزه های آموزشی و پژوهشی 
آم��وزش��ی-  ک��ارگ��روه ه��ای  دارای  منطقه  ش���ورای 
موارد  کمیسیون  دانشجویی-  فرهنگی-  پژوهشی- 
حضور  با  منظمی  ت  جلسا  که  است   ... و  خاص 
مسائل  و  داده  تشکیل   9 منطقه  آموزشی  موسسات 

مربوطه را پیگیری می نمایند.
طیرانی تاکید کرد: با نظارت و ارزیابی دقیق وزارت 
دانشگاه  عنوان  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علوم، 
مادر، قطعا کیفیت عملکرد موسسات آموزش عالی 
غیردولتی غیر انتفاعی منطقه 9 ارتقاء خواهد یافت.

گفت:  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
هزار  چهار  ماه  فروردین   1۵ تا  پارسال  اسفند   1۵ از 
رسیدگی  مشهد  حکومتی  تعزیرات  در  پرونده   948 و 
و مختومه شد که تعدادی از آنها پرونده های مفتوح 

پیشین بوده است.
های  پ��رون��ده  تعداد  از  اف���زود:  کریم  حمیدرضا 
رسیدگی شده سه هزار و 97۵ پرونده مربوط به قاچاق 

کاال، بهداشت و درمان، عرضه کاال و خدمات است. 
طی  حکومتی  تعزیرات  سازمان  کرد:  اظهار  وی 
نظارت  متولی  دستگاههای  و  سازمانها  با  مدت  این 
بر بازار، 80 گروه گشت مشترک تشکیل داد که منجر 
به انجام 2 هزار بازرسی با حضور قاضی ویژه تعزیرات 
شد در حالی که طی مدت مشابه پارسال 800 بازرسی 

انجام شد.
وی گفت: در این مدت چهار شعبه ثابت رسیدگی 
به تخلفات در پایانه مسافربری امام رضا )ع(، منطقه 
ثامن، نمایشگاه بین المللی و اداره تعزیرات حکومتی 

و یک شعبه سیار تشکیل شد.
امنیت  امسال  بازرسی  طرحهای  در  افزود:  کریم 
قرار  توجه  مورد  ویژه  صورت  به  بهداشت  و  غذایی 
انجام شده یک هزار مورد  بازرسی  از 2 هزار  گرفت و 

منجر به اخذ تذکر شد.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی از احداث ساختمان 
جدید این ااره کل در شهرک سالمت خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا اسالمی در نشست خبری 
که در اداره کل انتقال خون استان برگزار شد، اظهار کرد: 
یکی از مشکالت عمده اداره کل انتقال خون استان در 
سال های گذشته موضوع ساختمان اجاره ای این اداره 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و  کل بود که 
علوم  دانشگاه  با  را  تفاهم نامه ای  توانستیم  استانداری 
پزشکی مشهد بنویسیم که بر اساس آن دانشگاه قبول 
کرد ۵ هزار متر زمین از اراضی شهرک سالمت را به صورت 
رایگان به اهدای خون واگذار کند که ساختمان جدید این 

اداره کل ظرف 18 ماه در آن مکان ساخته شود.
این  که در  ادامه داد: قطعًا در ساختمان جدیدی  وی 
مکان ساخته خواهد شد نیازهای ساختمان در نظر گرفته 
شده است و قطعًا اگر مابه التفاوتی میان قیمت فروش 
ساختمان سناباد و هزینه ساخت ساختمان جدید وجود 
داشته باشد صرف خرید تجهیزات و امکانات برای انتقال 

خون می شود.
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: هم چنین 
مشهد  در  خون  اهدای  پایگاه   به  پایگاه  یک  زودی  به 
افزوده خواهد شد با همکاری بنیاد سالمت آستان قدس 
رضوی، قائم مقام و تولیت آستان قدس  رضوی ما به 
زودی پایگاه حرم مطهر رضوی را به مساحت 200 متر 
در حاشیه پارکینگ از سمت خیابان شیرازی راه اندازی 

خواهیم کرد.
در  آمار  آخرین  اساس  »بر  این که  به  اش��اره  با  اسالمی 
سال گذشته 184 هزار و 794 اهداکننده به انتقال خون 
خراسان رضوی مراجعه کردند«، اظهار کرد: از 141 هزار 
و 8۵7 نفر از آنها خون گیری انجام شده است . در مجموع 

از 77 درصد کل مراجعه کنندگان خون گیری کرده ایم..
از  مراجعه کنندگان  درص��د   23« این که  بیان  با  وی 
اساس،  این  بر  داد:  ادام��ه  شدند«،  معاف  خون  گیری 
نسبت به سال 9۵ اهدای خون در استان یک درصد رشد 
و خون گیری نیز  3 درصد رشد داشته است. هم چنین 

تعداد مردودین هم 6 درصد کاهش داشته است.
اسالمی تصریح کرد: در سال گذشته میزان اهداکنندگان 
و  به 74ه��زار  و  داشته  افزایش  درصد  خون 4  مستمر 
622 نفر رسیده که ۵3 درصد کل اهداکنندگان را شامل 
می شود و این به معنای آن است که در اهدای خون به 
سمتی می رویم که بیش از نیمی از اهدا کنندگان خون، 
اهداکننده مستمر بوده و در سال 3 تا 4 بار خون می دهند. 
هم چنین در حال حاضر 38 هزار۵20 اهداکننده با سابقه 
شامل  را  اف��راد  درص��د  که 28  داری��م  استان  سطح  در 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم چنین اهداکنندگان بار اولی 20 
درصد اهداکنندگان خون استان را تشکیل می دهند که 

نسبت به سال 9۵ یک درصد رشد داشته است. 
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به تالش 
سمت  به  حرکت  برای  رضوی  خراسان  خون  اه��دای 
بر اساس آمار کسانی  بیان کرد:  اهدای خون مستمر، 
که اهدای خون مستمر دارند برای سالمتی خود ارزش 
از  بار  ما سالی 4-3  قائل هستند. هم چنین  بیش تری 
آن ها خون گرفته و تمام آزمایش ها را بر روی آنان انجام 
به  نسبت  افراد  این  در  خونی  آلودگی های  و  می دهیم 

میانگین جامعه کم تر است.
وی عنوان کرد: از تعداد کل اهداکنندگان خون در سال 
که 94 درصد  بودند  نفر مرد  و ۵93  گذشته، 133 هزار 
اهداکنندگان را شامل می شوند، هم چنین 8264 نفر خانم 
بودند که تنها 6 درصد اهداکنندگان را شامل می شوند؛ 
این نشان می دهد که ما در ترغیب بانوان در اهدای خون 

مشکل داریم.
اسالمی ادامه داد: خانم ها باید اطالع داشته باشند که 
اهدای خون آقا و خانم ندارد و قطعًا پزشکان ما در هنگام 
خون گیری تمام موارد را در نظر می گیرند و اگر اهدای 
خون مشکلی برای فرد اهداکننده ایجاد کند از او خون 

نمی گیرند. 
تولید 3۵0 هزار کیسه فرآورده خونی در استان در سال 96
وی با بیان این که »ظرفیت اسمی خون گیری در استان 
ساالنه 60 هزار کیسه است«، گفت: با این وجود در سال 
هزار  حدود 3۵0  رضوی  خراسان  خون  انتقال  گذشته 
کیسه خون تولید کرده است که با این باالرفتن مصرف، ما 
باید دو مسئله موارد مصرف و هم چنین تمیز بودن خون و 

فرآورده های خونی را مدیریت کنیم. 
به  اش��اره  با  رض��وی  خراسان  خ��ون  انتقال  مدیرکل 
کیفیت باالی خون  در ایران، عنوان کرد: ما تحت سه 
استان  خون  انتقال  خود  نظارت  یکی  هستیم،  پایش 
بر خون گیری است. دیگری نظارتی است که از طریق 
و هم چنین  انجام می شود  انتقال خون کشور  سازمان 
نظارتی کلی بر روند انتقال خون کشور است که از طریق 
کشور آلمان بر روی ما نظارت بین المللی انجام می شود. 
با افتخار اعالم می کنم که در سال گذشته حتی یک مورد 
نداشتیم که از طریق اهدای خون بیماری به فردی منتقل 

شده باشد.
وی بیان کرد: هم چنین نتیجه فعالیت های ما در سال 
گذشته این بود که حتی یک عمل به دلیل کمبود خون لغو 

و یا به تأخیر نیفتاد.
اسالمی خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار، اهدای 
خون در سال گذشته در شهرستان های مشهد و نیشابور 
یک درصد افزایش،  تربت حیدریه و قوچان یک درصد 
 9۵ سال  به  نسبت  کاهش  درصد  دو  گناباد  و  کاهش  
سال  در  سبزوار  در  خون  اه��دای  میزان  داشته است. 

گذشته معادل سال 9۵ بوده است.
سال  در  گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
گذشته در شهرستان مشهد 121 هزار و 288 اهداکننده 
نفر  و 122  هزار  از 90  تعداد  این  از  که  کردند  مراجعه 
خون گیری شده است که نسبت به سال 9۵ یک درصد 
افزایش مراجعه کننده و 4 درصد افزایش خون گیری را 

نشان می دهد.
وی با اشاره به آمار اهدای خون در ایام نوروز در سطح 
استان، گفت: تا روز 12 فروردین ماه، 4391 نفر برای 
نفر  این تعداد 3496  از  اهدای خون مراجعه کردند که 

خون گیری انجام شده است.
اسالمی عنوان کرد: مجموع تولیدات خون و فرآورده های 
و  و ۵31 کیسه خون  خونی در سال گذشته 3۵0 هزار 
فرآورده بوده که نسبت به سال 9۵، افزایش  4 درصدی 

داشته است. 

بیمار  معنای  به  سالمتی  که  می کنیم  فکر  ما  عمدتا 
که  همین  است،  رنگی  قرص های  به  وابستگی  و  نبودن 
روی  بیمارستان،  تخت های  روی  خوابیدن  جای  به 
تخت های گرم و نرم خودمان می خوابیم و زندگیمان به 
واسطه ای برای ادامه حیات نیاز ندارد و به هیچ دستگاهی 
متصل نیستیم، یعنی سالمت هستیم. این ها در حالی 
است که بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی 
تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بل که 
»تندرستی نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، 

اقتصادی و سالمت جسمانی برای هر فرد جامعه است.«
ایران اوضاع خوبی ندارد تاحدی که  نظام سالمت در 
البته مسئوالن وزارت  اکنون در رده 123 جهانی است، 
بهداشت چنین چیزی را نمی پذیرند، اما در چند سال 
گذشته استانداردهای نظام سالمت ایران با پارامترهای 

سازمان بهداشت جهانی چندان همخوانی نداشته است.
از نظر سالمت  ایران  ادعا می کنند  هر چند مسئوالن 
مناسبی  شرایط  از  منطقه  کشور های  بین  بهداشت  و 
مقام  قائم  زالی،  علیرضا  گذشته  روز  اما  است  برخوردار 
ایران  در  سالمت  وضعیت  کشور،  نظام پزشکی  سازمان 
سرطان های  همایش  در  که  او  خواند.  کننده  نگران  را 
دستگاه گوارش حرف می زد، با انتقاد از مشخص نبودن 
علت  سه  جزو  که  »سرطان  بیماری ها،گفت:  بار  نقشه 
نخست مرگ و میر در کشور است بخشی از نگرانی ها را 

تشکیل می دهد.«
ایران  سالمت  نظام  چالش برانگیز  مسائل  از  یکی 
پیر شدن چهره  بیماری های غیرواگیر،  »افزایش  است: 
تکنولوژی،  گرانی  اپیدمیولوژیك،  تغییرات  جمعیتی، 
دارو، تنوع فناوری ها و داروها و امکانات تشخیصی گران 
قیمت وابسته به ارز و متاثر از تحوالت اقتصادی همگی 
از مشکالت مطرح در نظام سالمت است. متاسفانه برای 
سرمایه گذاری کافی در نظام سالمت هنوز عزم ملی در 
مساله  همین  نمی شود.  دیده  مردم  و  مسئوالن  میان 
باعث شده که مجموع پولی که دولت برای نظام سالمت 

اختصاص می دهد، بسیار پایین باشد. آیتم سالمت در 
سبد خانوار ایرانی رتبه 13 را دارد و این در حالی است که 
دولت هم در بخش سالمت سرمایه گذاری های مناسب 

نمی کند.«
به گفته سید حسن قاضی زاده هاشمی- وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی: » با وجود تغییرات جمعیتی و 
گسترش شهر، مهاجرت پذیری و توسعه حاشیه نشینی، 
زیر ساخت های بهداشتی و درمانی شهر مشهد همانند 
۳۵ سال گذشته است. با توجه به سرانه جمعیت مشهد، 
در حال حاضر بیش از ۲ هزار تخت بیمارستانی جدید در 

این شهر مورد نیاز است.
فرسودگی  مشکل  با  کشور  کل  همانند  نیز  مشهد  در 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی مواجه هستیم و رفع 
مشکالت این حوزه در این شهر مقدس تنها با همکاری 
در  و  و شورای شهر  از جمله شهرداری  تمام سازمان ها 
مشهد به طور ویژه با مساعدت آستان قدس رضوی قابل 
حل است. بر اساس نتایج سرشماری بیش از یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر مشهد ساکن هستند که رفع 
مشکالت بهداشتی درمانی و توسعه خدمات، مهمترین 

اقدامی است که باید در این مناطق اجرایی شود.
همچنین بنا به گفته معاون اجتماعی وزیر بهداشت 18 

میلیون ایرانی نشانه های اختالل روانی دارند.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت در یک نشست خبری 
اعالم کرد: ۲۳.۴ درصد افراد جامعه نشانه هایی از اختالل 
روانی دارند و ۱۲ درصد مردان و ۱۶ درصد زنان کشور مبتال 

به افسردگی هستند.
از  بیمار  فرد  که  گیرد  می  شکل  زمانی  روانی  اختالل 
رفتار خود رنج برده و در کارکرد وی در محیط کار، رابطه 
البته  شود؛  ایجاد  اختالل  اجتماع  و  خانواده  محیط،  با 
جایگاه  این  در  تفکر  طرز  و  فرهنگ  از  ناشی  رفتارهای 
زمان،  گذشت  از  پس  موضوع  این  شود.  نمی  تعریف 
و  می گذارد  تاثیر  بدن  گوارش  و  ایمنی  سیستم  روی  بر 
سالمتی جسمانی فرد را در خطر می اندازد. پس توجه 
به سالمتی امری همه جانبه است که از فرد آغاز شده و 
به محیط پیرامون وی نیز می رسد. روز جهانی بهداشت، 
سالمت،  بحث های  که  اس��ت  پسندیده ای  مناسبت 
بهداشت و نظام توزیع عادالنه آن مورد بحث افراد جامعه، 

مسئولین و پزشکان بررسی و بازبینی شود.

خبرخبر

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی:

حدود پنج هزار پرونده در 
تعزیرات حکومتی مشهد

 رسیدگی شد

دستاورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
غیردولتی خراسان رضوی؛

 دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی در سال 96 یکپارچه شدند

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی خبر داد؛

احداث ساختمان جدید انتقال 
خون استان در شهرک سالمت

به مناسبت روز جهانی بهداشت؛

جـایت خـالی است!
سالمتی تنها به معنای بیمار نبودن و برخوداری از امکاناتا اولیه بهداشت نیست بلکه با محیط پیرامون و شغل و عوامل اجتماعی نیز ارتباط مستقیم دارد
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زن جیب بر دستگیر شدند

رئیس پلیس مشهد از متالشی شدن باند زنان جیب بر 
در مشهد خبر داد.

سرهنگ اکبر آقا بیگی گفت: در پی گزارش جیب بری 
و کیف زنی های حرفه ای و تیز دستانه از خانم هایی که 
مسافر اتوبوس های خط بی آرتی در مشهد بودند طرح 
ویژه ای برای شناسایی  و دستگیری عامالن این سرقت 
گشت   های  تیم  گرفت.  ق��رار  پلیس  کار  دستور  در  ها 
نامحسوس کالنتری بانوان در مشهد ماموریت  یافتند این 

سرقت ها را پیگیری کنند.
سرهنگ آقا بیگی خاطر نشان کرد: افسران پلیس زن 
در این عملیات ضربتی به حرکات و رفتار چهار زن جوان 
مشکوک شده و آنها را تحت نظر قرار دادند.  ماموران کالنتری 
بانوان این چهار زن را پس از دقایقی در حال سرقت جیب 
بری داخل اتوبوس بی آرتی دستگیر و در بازرسی از وسایل 
همراه آنان ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان اسکناس مچاله 

شده سرقتی کشف کردند.  
سرهنگ آقا بیگی اظهار کرد: پلیس مخفیگاه این چهار 
زن را نیز با هماهنگی مقام قضایی مورد بازرسی قرار داد  
که در نتیجه ۱۲عدد کیف زنانه ،یک جفت گوشواره و یک 
دستبند  طال و ۹میلیون و ۸۰هزار تومان وجه نقد مسروقه 

کشف شد.  تحقیقات از اعضای این باند ادامه دارد.

غافلگیری باند حرفه ای سارقین در مخفی گاه

کالنتری  تجسس  ماموران  ضربتی  عملیات  یک  در 
۱۱ امام رضا)ع( اعضای باندی حرفه ای  سارقین منزل، 
خودرو و موتورسیکلت و قطعات را به همراه مقادیر زیادی 

اموال سرقتی دستگیر کردند.
سرهنگ اکبر آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد مقدس در 
تشریح این خبر گفت: حدود یک هفته قبل در پی کسب 
اخبار مردمی مبنی بر رفت و آمد مشکوک به منزلی ویالیی 
در خیابان بهار مراتب در دستور کار تجسس کالنتری امام 

رضا)ع( قرار گرفت.

در بررسی های اولیه مشخص شد که مردی ۵۰ ساله 
به همراه نامادری اش در آن مکان سکونت دارند و اهالی 
محل اظهار داشتند که افرادی  مشکوک در ساعات انتهایی 
شب  به خانه یادشده تردد دارند و محموله هایی را  وارد یا 
خارج می نمایند. به جهت کسب مدرکی مستدل مامورین 

منزل را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار  دادند.
سرانجام پس از گذشت چند روز در نیمه شب  4 مرد 
مشکوک در ساعات مختلف وارد منزل شدند که نفر آخر 
با یکدستگاه خودروی پراید نقره ای مراجعه نمود که با 

استعالم خودرو  سرقتی بودن آن محرز شد.
با کسب مجوز قضایی مامورین  وارد منزل فوق شدند که 
در بازرسی از منزل عالوه بر کشف خودروی پراید سرقتی 
، یکدستگاه موتورسیکلت و دوچرخه سرقتی, حدود ۷۰ 
قلم انواع قطعات خودرو از قبیل باند ،ضبط، باتری و... 
، یکصد قطعه مدارک خودرو ، لوازم منزل ، قیچی های 
آهن بر و نیز 6۵ گرم انواع مواد مخدر صنعتی کشف گردید 

و تعداد دو متهم زن و پنج متهم مرد نیز دستگیر شدند.
سرهنگ اکبر آقابیگی ضمن بیان اینکه تحقیقات در این 
زمینه همچنان ادامه دارد، از همکاری شهروندان با پلیس 

تقدیر و تشکر نمود .

انهدام باند سرقت احشام و کشف 14 رأس گوسفند 

با تالش پلیس آگاهی شهرستان چناران باند حرفه ای 
سرقت احشام متالشی و 14 رأس گوسفند سرقتی کشف 

شد.
فرمانده انتظامی شهرستان چناران گفت: در پی گزارش 
استحفاظی  حوزه  روستاهای  از  یکی  از  احشام  سرقت 
بررسی  برای  آگاهی  پلیس  از  تیمی  شهرستان چناران 

موضوع وارد عمل شد.
کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی 
دقیق محل سرقت و اظهارات مالباخته تحقیقات میدانی 
گسترده ای را آغاز و به فردی سابقه دار مظنون و وی  را 
یکی  در  تردد  حین  در  همدستانش  از  تن  دو  با  همراه 
نامحسوس  بصورت  چناران،  به  منتهی  های  جاده  از 
تحت نظر قرار داده و با هماهنگی مقام قضائی آنان را در 
مخفیگاهشان واقع در یکی از روستاهای اطراف چناران 

دستگیر کردند.
سرهنگ برات اویسی افزود: متهمان دستگیر شده در 
بازجویی های به عمل آمده به سه فقره سرقت احشام از 

روستاهای حاشیه شهر چناران اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان چناران با اشاره به شناسایی 
مخفیگاه دوم سارقان در یکی از روستاهای شهرستان 

قوچان، خاطر نشان کرد : تعداد 14 رأس از گوسفند های 
سرقت شده از آن محل کشف و یکدستگاه خودروی نیسان 

نیز در این راستا توقیف شد.

محموله 222 کیلوگرمی مواد افیونی به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی استان از کشف محموله 222 کیلوگرمی 
مواد افیونی در عملیات مشترک پلیس شهرستان تایباد و 

خواف خبر داد.
سردار قادر کریمی گفت: روز گذشته یکی از تیم های 
نامحسوس پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان خواف 
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور قائن به خواف، 
به یك دستگاه پژوی 40۵ با 2 نفر سرنشین مرد مظنون 

شده و به راننده آن دستور ایست دادند.
وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس، 
متواری  تایباد  شهرستان  استحفاظی  حوزه  سمت  به 
شد که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز پلیس مبارزه با 
موادمخدر شهرستان خواف، طی همکاری تیم هایی از 
فرماندهی انتظامی شهرستان تایباد، با استفاده از قانون 

به کارگیری سالح، خودرو را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به کشف 
222 کیلوگرم تریاک از پژوی 40۵، تصریح کرد: در این 
عملیات راننده خودرو به هالکت رسید و دیگر سرنشین آن 
مجروح که سریعًا توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی 
منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. سردار کریمی عنوان 

کرد: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

سارقان  سیاه  کارنامه  در  پراید  خودرو   50 سرقت 
بامدادی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضای باند حرفه 
ای سرقت خودرو در مشهد و کشف ۵0 فقره سرقت خبر 

داد .
سردار قادر کریمی در تشریح این خبر، گفت: گزارش 
سرقت های سریالی خودرو در مناطقی از شهر مشهد، 
پلیس را بر آن داشت طرح تشدید مقابله با سرقت را در 

دستور کار خود قرار دهد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: تیمی 
مجرب از ماموران دایره تجسس آگاهی کالنتری "شفا" 
اقدامات اطالعاتی،  نیز  و  بررسی سرنخ های موجود  با 
موفق شدند 3 نفر از عامالن سرقت و مخفیگاه های آنها 

را  شناسایی کنند.
وی گفت: پس از هماهنگی با مقام قضائی، کارآگاهان 
طی یک عملیات ضربتی، سه متهم این پرونده را در حال 

اوراق کردن یک خودروی سرقتی  پراید در مخفیگاه شان، 
دستگیر کردند. در بازرسی از محل 23 عدد انواع قطعات 
و 2 دستگاه خودروی مسروقه  اوراق شده  خودرو های 

کشف شد .
سردار کریمی با اشاره به اینکه اعضای باند 6 نفره که در 
بامداد مرتکب جرم می شدند تاکنون به ۵0 فقره سرقت 
خودرو اعتراف کرده اند، گفت: تحقیقات از این متهمان 

توسط پلیس ادامه دارد.

فوت کارگر جوان در شهرك صنعتی خیام

کارگر 31 ساله ای در شهرك صنعتی خیام دچار حادثه 
شد و جان باخت.

گذشته  روز  گفت:  نیشابور  انتظامی  نیروی  فرمانده 
از کارخانه های شهرک صنعتی خیام نیشابور،  در یکی 
کارگری هنگام تعویض شیفت، در حالی که مشغول تمیز 
کردن دستگاه بوده است؛ لباسش به دستگاه گیر می کند و 
دچار حادثه می شود و جان خود را در این حادثه از دست 

می دهد.
حسین بیات مختاری گفت: این کارگر، 31 سال داشته و 

در همان محل حادثه جان باخته است.
انفجار گاز در روستای علی آباد کاشمر مرگ آفرین شد

رئیس آتش نشانی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر از 
وقوع انفجار گاز و مرگ بانوی 46 سال خبر داد.

محمد طاهریان ، با بیان اینکه این حادثه در ساعت 13 
ظهر روز گذشته در روستای علی آباد به وقوع پیوست، 
آتش  این  ماموران  بالفصله  حادثه  اعالم  از  پس  افزود: 

نشانی به محل اعزام شدند.
از  بوده است،  انفجار بسیار شدید  اینکه  با اعالم  وی 
تخریب 8۵درصد این منزل مسکونی خبر داد و اظهار 
کرد: به رغم اینکه علت اصلی حادثه در دست بررسی است 
اما احتمال می دهیم به دلیل تجمع گاز و به خاطر جرقه 

آبگرمکن و یا یخچال این انفجار رخ داده باشد.
رئیس آتش نشانی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر با 
اشاره به اینکه اکنون قاضی کشیک در سر صحنه حضور 
یافته است، افزود: با دستور قاضی تست لوله های گاز 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در زمان حادثه این خانم 
در خواب بوده و متوجه بوی گاز نشده است، بیان کرد: 
روستای علی آباد در فاصله ۵ کیلومتری از شهر ریوش 

قرار دارد.



    صادق شیخی
s.sheihki.jourNalist@gmail.com

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شایعات  به  پاسخ  در  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی 
تهران گفت:  به شهرداری  زاده خامسی  تقی  رفتن 
پیشنهاد  خامسی  زاده  تقی  نیست  نگرانی  جای 
اخالق  اساس  بر  پذیردو  نمی  را  تهران  شهرداری 
های  ماند،نشنیده  خواهد  زادگاهش  در  م��داری 
ماحاکی از آن است که در جلسه غیر علنی شورای 
اسالمی شهر تهران و سایر محافلی که در آن شهر 
و  فعلی  شهردار  نجفی،  استعفای  بررسی  ب��رای 
برگزار  وی  جایگزین  احتمالی  های  گزینه  بررسی 
مشهد  شهردار  خامسی،  زاده  تقی  نام  است  شده 
مقدس نیز به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای 

شهردار تهران مطرح شده است.
تقی  عملکرد  اف��زود:  نیا  مهدی  محمدهادی 
آغاز  از  بعد  مقدس  مشهد  شهردار  خامسی،  زاده 
فعالیتش در این سمت، شاخصه های خاصی دارد 
های  کانون  با  افزائی  هم   ، م��وارد  این  از  یکی  که 
توسعه  راستای  در  مشهد  شهر  در  موجود  قدرت 

شهر بوده است.
اند  کرده  کالن  سطح  در  مدیریت  کار  که  کسانی 
ای  ساده  کار  ت��وازن  این  ایجاد  دانند،  می  خوب 
از  توانست  خوبی  به  خامسی  زاده  تقی  ولی  نیست 
همه پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و 
سیاسی مشهد برای توسعه شهر طی ۶ ماه گذشته 

استفاده نماید که کار بزرگی است. 
مهدی نیا تصریح کرد: در حوزه رسانه و فرهنگ 
که  است  شده  ظاهر  خوبی  به  مشهد  شهردار  نیز 
گواه  به  حتی   ۹۷ بهار  از  استقبال  در  مثال  ظور  به 
مطلوبی  عملکرد  مشهد  شهردار  عملکرد  منتقدین 

بوده است.
به تشریح عملکرد شهردار مشهد مقدس در  وی 
حوزه عمران و شهرسازی نیز پرداخت و خاطرنشان 
سامان  و  سر  حوزه  در  خامسی  زاده  تقی  ساخت: 
مشکالت  وجود  با  نیز  عمرانی  های  پروژه  به  دادن 
اقتصادی موفق عمل کرده است و تقریبا دیگر هیچ 

پروژه ای معطل و بالتکلیف نیست. 
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
همچنین  اف���زود:  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی 
اصلی  های  دغدغه  از  یکی  شهرسازی،  حوزه  در 
شهردار مشهد بیشتر از شورای شهر، موضوع عدم 

این  خوبی  به  که  بود  گرایی  قانون  و  فروشی  شهر 
موارد را با پیگیری حقوق شهر از مجاری قانونی و 
عدم تخلف از ضوابط شهرسازی و ابالغ طرح جامع 

اجرایی نمودند. 
مهدی نیا گفت: اینها شاخص هایی است که یک 
بارز می کند. بنده به  شهردار را طی ۶ ماه فعالیت 
اسالمی شهر مشهد  اعضای شورای  از  یکی  عنوان 
بپذیرم که شخصیتی مانند تقی  توانم  مقدس نمی 
زاده خامسی، شهردار مشهد، حتی اگر قرار به رشد 
دست  از  را  باشد  بزرگتر  شهری  به  رفتن  و  کردن 

بدهیم.

مهدی نیا گفت :چون تقی زاده خامسی، شهردار 
کارنامه داری است پس پیشنهاد های اینچنینی به 
ایشان نیز طبیعی است اما از طرفی هم با شناختی 
دارم،  ایشان  کارکردی  و  اخالقی  از خصوصیات  که 
عنوان  به  خود  فعالیت  به  مشهد  شهردار  امیدوارم 
به  تا  دهد  ادامه  مشهد  پنجم  شورای  هم   ۱۶ عضو 

اهدافمان برسیم .
مهدی نیا بیان داشت: با اینکه هنوز در جلسات 
ما صحبتی در این خصوص انجام نشده است اما با 
روحیه ای که از ۱۴ عضو دیگر شورای اسالمی شهر 
نظرات  را  نظرات  این  دارم  سراغ  مقدس  مشهد 

اکثریت اعضا میدانم
شهردار در مشهد می ماند

شهرداری  بین الملل  امور  و  عمومی   روابط  مدیر 
به  خامسی  ت��ق��ی زاده  رفتن  گفت:  نیز  مشهد 
آقای  بجای  ایشان  جایگزینی  و  تهران  شهرداری 

نجفی شایعه است.
رفتن  خبر  ک��رد:  اظهار  فرهادی نیا  محمدرضا 
جایگزینی  و  تهران  شهرداری  به  خامسی  تقی زاده 

ایشان بجای آقای نجفی شایعه ای بیش نیست.  
اعالم  خود  سخنرانی  در  شهردار  داد:  ادامه  وی 
کرده است که همواره خدمت به زائران مشهدی را بر 
همه چیز ترجیح می دهد، بنابراین این شایعه قطعا 

رد می شود.
شهرداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
مشهد خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این خبر از 
منابع غیر رسمی منتشر شده است، برای جلوگیری 
از دامن زدن به این مسأله، شهرداری ترجیح داده 

است تا واکنشی در برابر آن نشان ندهد.

تقی زاده خامسی پیشنهاد شهرداری تهران را نمی پذیرد
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استاندار خراسان رضوی به عملکرد ستاد خدمات 
و  هماهنگی  نظر  از   97 سال  نوروز  در  استان  سفر 
هیچ  گفت:  و  داد   18 امتیاز،   20 از  خدمات دهی 
و  زائران  به  خدمات  ارائه  در  جدی  نقصان  و  کمبود 

مسافران نوروزی وجود نداشت.
علی رضا رشیدیان در حاشیه بازدیدهای نوروزی 
اظهار  اجرایی  دستگاه های  کارکنان  و  مدیران 
امام رضا )ع( و پیش بینی ها  به برکت وجود  داشت: 
و  ستاد  س��وی  از  گرفته  ص��ورت  هماهنگی های  و 
به  خدمات  ارائه  در  امسال  ذی رب��ط،  دستگاه های 
نبود،  کمبودی  تنها  نه  نوروزی  مسافران  و  زائران 

بلکه در برخی حوزه ها، ظرفیت مازاد داشتیم.
هوایی  ناوگان  حوزه  در  جمله  از  کرد:  عنوان  وی   
صورت  شرایط  تناسب  به  مناسبی  پیش بینی  که 
پروازها  درص��دی   9 ح��دود  کاهش  با  ب��ود،  گرفته 
روبه رو شدیم، چنان که به دلیل حادثه هوایی اواخر 
از  استفاده  به  بیشتری  تمایل  مردم  گذشته  سال 
و  مشهد  به  برای سفر  نقلی  و  سایر حوزه های حمل 

خراسان رضوی نشان دادند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در این 
طریق  از  ورودی  مسافران  جابه جایی  میزان  راستا، 
افزایش  شخصی  نقلیه  وسایط  نیز  و  ریلی  ناوگان 
و  میلیون   14 راستا،  این  در  ک��رد:  تصریح  دارد، 
838 هزار و 973 مسافر از ابتدای تعطیالت نوروزی 
امسال به این استان وارد شدند که رشد 11 درصدی 

و  میلیون   8 میزان،  این  از  و  دارد  پارسال  به  نسبت 
بودند که   الرضا )ع(  نفر زائر مشهد  832 هزار و 700 

رشد 11 درصدی هم در این حوزه وجود دارد.
به  ورودی  زائ��ران  آم��ار  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
مشهد از طریق ناوگان جاده ای 4 درصد رشد، توسط 
فرودگاه 8.2 درصد کاهش دارد، افزود: اما در بخش 
خودروهای   طریق  از  و  درصدی  سه  رشد  نیز  ریلی 

مسافر  ورودی  افزایش  درص��د   13.7 هم  شخصی 
نسبت به سال قبل نمود دارد.

ترددهای  حجم  این  به  توجه  با  داد:  ادام��ه  وی 
سایر  و  سوخت  تامین  برای  مشکلی  هیچ  جاده ای 
تامین  کنار  در  و  نداشته ایم  بخش  این  نیازهای 
پلیس  جاده ای  حوزه  در  تامین،  نیاز  مورد  سوخت 
اورژانس،  احمر،  هالل  از  اعم  امداد  نیروهای  راه، 

خوبی  خدمات رسانی  بخشداری ها  و  فرمانداری ها 
داشتند.

اس��ت��ان��دار خ��راس��ان رض���وی گ��ف��ت: در ح��وزه 
برخی  و  کاشمر  نیشابور،  سبزوار،  شهرستان های 
مشهد  به  منتهی  مسیرهای  طول  شهرهای  از  دیگر 
امسال شاهد افزایش آمار زائران و مسافران و اقامت 

بودند.
تاثیر  عین  در  ام��ر  ای��ن  ک��رد:  اظهار  رشیدیان 
مثبت در توسعه گردشگری و رونق شهرستان ها در 
دلیل  به  مسافران  کمتر  خستگی  و  حوادث  کاهش 

استراحت ها و توقف های بین راهی می شود.
ظرفیت  افزایش  به  توجه  با  ک��رد:  تصریح  وی 
زائران  اسکان  برای  هم  اقامتگاه ها  توسعه  و  اقامتی 
و مسافران در خراسان رضوی و مشهد با وجود این 
حجم زائر و مسافر مشکلی وجود نداشت و خدمات 

مناسب هم ارائه شد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در کنار 
به  ارائه خدمات  نحوه  بر  نظارت ها  و  بازرسی ها  آن، 
و  بهتر  شرایط  آن  نتیجه  و  شد  اعمال  مستمر  طور 
عمومی  وضعیت  شد:  متذکر  بود،  مشکالت  کاهش 
با  کرد،  تجربه  را  متفاوتی  شرایط  امسال  هم  شهر 
خاص  گل آرایی های  و  المان ها  زیبای  طراحی های 
مردم  و  زائ��ران  رضایت  شهر،  نظافت  و  تمیزی  و 
ارتقا یافت که این رضایت خود برترین، انگیزه برای 

خدمت دست اندرکاران اجرایی این استان است.

استاندار خراسان رضوی:

هیچ کمبودی در نوروز امسال در خراسان رضوی وجود نداشت
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کرد؛  آغاز  باید  کجا  از  را  قدیمی  از یک درد  گفتن 
توسط  شهروندی  حقوق  گذاشتن  زیرپا  از  گفتن 
برخی اشخاص که تمامی هم ندارد. تمام شهروندان 
عمومی  امکانات  از  یکدیگر  با  برابر  بطور  توانند  می 
همیشه  ام  کنند  اسستفاده  و  شوند  برخوردار  شهر 
و  گیرند  می  نادیده  را  موضوع  که  هستند  ای  عدده 
از مصداق های  یکی  اندازند.  به دردسر می  را  همه 

بارز این مسئله، جای پارک است. 
حتما دیده اید برخی از کسبه، شهروندان و حتی 
هتل ها و اداره جات با گذاشتن یک وسیله در خیابان 
مقابل محل کار یا اقامت خود، جای پارک را متعلق 
دیگران  از  را  عمومی  حق  این  و  دانند  می  خود  به 
دریغ می کنند. اما آیا قانون چنین اجازه ای را به آن 

ها می دهد؟ مطمئنا پاسخ خیر است. 
شهر مال همه است

جای  موضوع  برای  گوید:  می  شهروندان  از  یکی 
سازمان  یا  اصناف  صاحبان  برخی  که  هایی  پارک 
تماسی  حتی  اند  کرده  غصب  شهروندان  سایر  از  ها 
از روزنامه های معروف شهر داشته  با یکی  حداقلی 
ام. اما نتیجه نگرفتم. حتمن دیده اید روبروی برخی 
جا  این  یعنی  که  اند  گذاشته  موانعی  و...  ها  دکان 
هم مال ماست پارک نکن! متاسفانه کم نیستند این 
دست همشهریان زیاده خواه؛ امیدوارم با پی گیری 
اعضای شورای شهر، قانون یا مصوبه الزم االجرایی 

در شورا تصویب شود تا این حق به تمام همشهریان 
و زایران بازگردانده شود. زیرا که این شهر متعلق به 

همه است.
خیابان امام رضا)ع( و غاصبان جای پارک

بیان  این خصوص  نیز در  از شهروندان  یکی دیگر 
میدان  حدفاصل  رض��ا)ع(،  امام  خیابان  کند:  می 
بسیج تا ضد مصداق بارز این معضل است که صنف 
های  سیستم  و  دزدگیر  مثل  خودرو،  جانبی  لوازم 

صندلی  گذاشتن  با  و...  خودرو  تصویری  و  صوتی 
خودروها  پارک  مانع  پالک،  بدون  گازی  موتور  یا  و 
رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  متاسفانه  و  شوند  می 
یک  در  دهند.  نمی  تذکر  آنان   به  الیت  کارمندان  و 
شهرداری  با  شدند،  اینجانب  پارک  مانع  که  نوبت 
می  گیری  پی  کردند  اع��الم  ها  آن  و  گرفتم  تماس 
کنند، ولی در دفعات بعدی که مراجعه داشتم، هنوز 

شرایط به همان شکل سابق بود.

قانون چه می گوید؟
ملک  مغازه،  و  خانه  درب  جلوی  قانون  طبق 
از  مانع  دادن  قرار  هرگونه  و  نیست  فرد  خصوصی 
سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در 
کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت 
حقوق  آشکار  نقض  دیگر،  خ��ودروه��ای  پ��ارک  از 
دارد.  نیز  مجازات  قانون،  طبق  و  است  شهروندی 
طبق ماده۲۴قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند کوچه 
و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت 

تملک قرار دهد. 
بنابراین نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید 
شهر  های  خیابان  و  کوچه  در  خودروها  پنچری  به 
در  متخلفین  از  توان  می  و  شود  می  محسوب  جرم 

دادسرا شکایت کرد.
و  راهنمایی  و  شهرداری  همچون  هایی  ارگ��ان 
رفع  در  توانند  می  مطمئنا  قانون  کمک  به  رانندگی 
مردم  اصلی  بازیگر  اما  کنند  ایفا  نقش  معضل  این 
هستند که در نهایت باید بین خودشان این موضوع 
را حل کنند. همینکه هریک از ما به حقوق خود آشنا 
دیگران  بپذیرد  و  کند  رعایت  دیگران  باید،حریم 
امکانات  و  اموال  از  برخورداری  حق  او  اندازه  به  نیز 
عمومی دارند بخش مهمی از فرهنگ است که بعید 
نهادینه  را در درون کسی  قانون آن  به زور  می رسد 
از مشکل ریشه در درون  آن گذشته بخشی  از  کرد. 
افراد دارد و به عقده خودخواهی آن ها بازمی گردد. 
از  قبل  و  کنیم  نگاه  خودمان  به  تر  جدی  باید  شاید 
تذکر به دیگران از خودمان شروع کنیم.همین االن 

وقت تغییر است 

آیا برخی ها می توانند یک حق عمومی را به نام خود بزنند؟!

مصادره کنندگان جای پارک
خبر

خبر

به  نفر  هزار   670 از  بیش  مراجعه 
آرامستان بهشت رضا )ع(

روزهای  در  گفت:  )ع(  رضا  بهشت  آرامستان  مدیر 
ن��وروزی  مسافران  از  نفر  ه��زار   670 از  بیش  ن��وروز 
به  قبور  اه��ل  زی��ارت  ب��رای  مشهدی  شهروندان  و 

آرامستان بهشت رضا )ع( مراجعه کردند.
امید بقراط در خصوص این موضوع بیان کرد: بیش 
از 162 هزار و 700 دستگاه خودرو در بازه زمانی اول 
تا چهاردهم فروردین ماه سال جاری وارد آرامستان 
خ��ودروی  آن  اکثر  که  اس��ت  ش��ده  )ع(  رض��ا  بهشت 

شخصی بوده است.
به  نسبت  ایام  این  در  مراجعه  میزان  اف��زود:  وی 
و  مشابه سال گذشته 7.2۵ درصد رشد داشته است 
امسال  که  زیبایی  فضاآرایی  با  توجه  با  خوشبختانه 
را  مراجعان  رضایت  توانستیم  است  گرفته  صورت 

کسب کنیم.
مدیر آرامستان بهشت رضا )ع( ادامه داد: عالوه بر 
به  مختلف  مسیرهای  در  فعال  خطوط  سرویس دهی 
امسال خط  نوروز  با  )ع(، همزمان  بهشت رضا  طرف 
خواجه ربیع به این آرامستان نیز افتتاح شد تا مردم 
حاضر  خود  عزیزان  مزار  سر  بر  بیشتری  سهولت  با 
تسهیل  برای  نیز  برقی  خودروهای  همچنین  شوند؛ 
تردد شهروندان در داخل بهشت رضا)ع( به مراجعان 

خدمات رسانی کردند.
با اشاره به آمار بیشترین و کمترین مراجعه  بقراط 
اول  روزه��ای  در  مراجعه  بیشترین  ک��رد:  تصریح 
فروردین و با 32 هزار 638 خودرو و یازدهم فروردین 
 ۵17 هزار   22 با  امیرالمومنین)ع(  میالد  با  مصادف 
خودرو اتفاق افتاده است؛ کمترین مراجعه نیز مربوط 

به هفتم فروردین است.

هدر رفت آب در خراسان رضوی 
کاهش یافت

رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: حجم مصرف آب بدون درآمد در شهرهای این 
استان از 33 درصد در سال 139۵ به 30.33 درصد در 

سال گذشته کاهش یافت.
تعویض  نشتیابی،  اف��زود:  اسماعیلیان  حسین 
انشعابهای  تبدیل  و  شناسایی  خ��راب،  کنتورهای 
شبکه  استانداردسازی  و  نوسازی  مجاز،  به  غیرمجاز 
کاهش  که  است  اقداماتی  از  فرسوده  توزیع  های 

هدررفت آب را به دنبال دارند.
آب  شبکه  کیلومتر   74 بازسازی  و  اصالح  به  وی 
سال  در  آب  انشعاب  فقره   71 و  هزار   10 نوسازی  و 
 20 پارسال  همچنین  ک��رد:  بیان  و  اش��اره  گذشته 
رضوی  خراسان  سطح  در  خراب  کنتور  دستگاه  هزار 

تعویض شد.
رضوی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با  آت��ی  تابستان  استان  ای��ن  شهر   30 داد:  ادام��ه 
آبی  تنش  و  ثانیه  در  لیتر   400 میزان  به  آب  کسری 
برای  راهبردی  برنامه   117 لذا  بود  خواهند  مواجه 
در  آنها  نیاز  مورد  آب  تامین  و  مردم  به  خدمترسانی 

خراسان رضوی تدوین شده است. 
وی گفت: میزان مصرف آب در خراسان رضوی به 
در  آب  بحران  و  لیتر  روز 120  شبانه  در  نفر  هر  ازای 
لذا  باشد  می  کشور  نقاط  سایر  از  جدیتر  استان  این 
ضروری  امری  آب  توزیع  مدیریت  و  مصرف  مدیریت 

است.

آنفلوانزای پرندگان در خراسان رضوی 
مهار شده است

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: بیماری 
مورد  و  شده  مهار  استان  این  در  پرندگان  آنفلوانزای 
بیماری در طی هفته های اخیر مشاهده  از  جدیدی 

نشده است.
دکتر احمد شریعتی افزود: اسفند پارسال موردی 
صنعتی  واحد  یک  در  پرندگان  آنفلوانزای  بیماری  از 
بالفاصله  که  شد  مشاهده  نیشابور  در  غیرمجاز 
و  انجام  طیور  قطعه  هزار   2۵ سازی  معدوم  عملیات 

بیماری مهار شد.
وی ادامه داد: با اقدامات قرنطینه ای و پیشگیرانه 
آنفلوانزا  بیماری  مهار  و  کنترل  در  موفقیتهای خوبی 
در خراسان رضوی حاصل شده بطوری که این استان 
داشته  بابت  این  از  کشور  در سطح  را  تلفات  کمترین 

است.
هم  گفت:  رض��وی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
و  هزار  دو  و  گذار  تخم  مرغ  واحد   260 حدود  اکنون 

200 واحد مرغ گوشتی در این استان فعالیت دارند.
نظارت  تشدید  ط��رح  اق��دام��ات  به  ادام��ه  در  وی 
گروه   120 کرد:  بیان  و  اش��اره  دامپزشکی  ن��وروزی 
 1۵ تا  گذشته  اسفند   2۵ از  دامپزشکی  نظارتی 
فراورده  عرضه  و  تولید  تهیه،  بر  جاری  ماه  فروردین 
نظارت  رضوی  خراسان  سطح  در  دامی  خام  های 

داشتند.
خام  فرآورده  تن   34 مدت  این  در  افزود:  شریعتی 
دامی فاسد و غیربهداشتی در خراسان رضوی کشف و 
ضبط شد که 10 تن از این اقالم نیز معدوم شده و بقیه 

به مصارف صنعتی رسیده است.
مراکز  از  بازدید   ۵00 و  هزار  هشت  داد:  ادامه  وی 
انجام  دامی  خام  های  فرآورده  عرضه  و  تولید  تهیه، 
 114 برای  استان  قضایی  مراجع  همکاری  با  که  شد 
متخلف پرونده تشکیل و 13 مرکز دارای تخلف نیز با 

رای مراجع ذیصالح پلمب شدند.
همه  گفت:  رضوی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
تعطیالت  ایام  در  استان  طیور  و  دام  کشتارگاههای 
نوروزی فعال بودند. دو هزار و 700 تن گوشت قرمز و 
9 هزار و 400 تن گوشت طیور بدین طریق استحصال 

شد.

بازدید از جاذبه های خوشاب افزایش 
یافت

گذشته  اسفند   2۵ از  گفت:  خوشاب  فرماندار 
های  جاذبه  از  ن��وروزی  مسافر  ه��زار   33 تاکنون 
کرده  دیدن  شهرستان  این  گردشگری  و  تاریخی 
 ۵0 پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  این  اند. 

درصد بیشتر شده است.
از  بازدیدها  این  بیشتر  اف��زود:  ابارشی  حسن 
مجموعه  انقالب،  ن��وده  ابراهیم  امامزاده  مقبره 
صورت  خوشاب  ییالقی  مناطق  و  بابالنگر  تاریخی 

است. گرفته 
اطالع  پایگاه  چهار  استقرار  داد:  ادام��ه  وی 
رفاهی  خ��دم��ات  راه���ی  بین  مجتمع  رس��ان��ی، 
پارک  قوچان،   - خوشاب  جاده  در  بونصرمشکان 
کشتی  مسابقات  برگزاری  و  خوشاب  گردشگری 
افزایش  علل  از  برخی  آباد  باچوخه در شهر سلطان 

جذب گردشگران بوده اند. 
 12 و  تاریخی  اثر   60 وجود  به  خوشاب  فرماندار 
بیان  و  اشاره  شهرستان  این  در  ملی  شده  ثبت  اثر 
راه  و  قوچان   - سبزوار  ترانزیتی  جاده  عبور  کرد: 
نظر  از  را  خوشاب  منطقه،  این  از  سراسری  آهن 
مطلوبی  وضعیت  در  بازرگانی  و  ترانزیت  ارتباطات، 

قرار داده است.
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پیام های مردمی

پرتوقعی  وپ�����رورش  تنبلی  آم����وزش  وزارت 
شکرخدافقط۵ماه کارمیکندو12ماه پول میگیره

937…5100 0
یعنی چی شهرداری4 خانه خدا رو )مسجدالمهدی( 
جریمه میکنه، یعنی خدا رو هم میشه جریمه کرد؟! 

خوب برو مکه ۱۹۰ میلیون جریمه رو بگیر.
0935…9655

پاسگاه  برابرشده  ده  109و103مشهدسرقت  توس 
کاظم ابادفرمانده انتظامی کاری کند

093…5100

کاش یک باشگاه خبرنگاران افتخاری بذارید تا راه 
برای کسانی که عالقه مند به همکاری با شما هستند 

باز شود
موفق و پیروز باشید
مشترک خیابان نواب صفوی

سالم
شرکتglx اگه گوشی هاش ایرانیه!!!اگه هست

امکان  و  صداوسیما  و  سریال  و  فیلم  تو  چرا  خب 
عمومی تبلیغی براش نمیشه

ناشناس

وگ��زارش  زی��ررااع��الم  لطفامطالب  محترم  رسانه 
مربوطه  مسئولین  است  تاسف  فرمایند.جای  تهیه 
جمعیت  سرریز  شهرجدیدگلبهارکه  مشکالت  برای 
مشهدالرضا.ع. است کاراساسی نکرده اند!قدیم برای 
جلوگیری ازحیوانات و افرادناباب و سارقین به شهرها 
آثار  هنوز  ساختندکه  می  قلعه  و  دورتادورشهرحصار 
سگهای  هست.امامتاسفانه  شهرها  اط��راف  در  آن 
ولگردشبها سرتاسر شهرگلبهار پخش است که ازغروب 
بهتراست  ندارند.  رفتن  بیرون  جرات  مردم  تاصبح 
دورتادور گلبهار با دیوار حصارکشی شود و سگها جمع 
آوری شود و محدوده شهری از روستایی و کشاورزی 

مشخص گردد. 
0919…4590

فارغ شید از جو سیاسی از مسائلی که همه می پردازند 
شما دست به قلم شید و زنگار از چهره ناگفته های 

شهر بزدائید
مشترک بلوار نمایشگاه

برای وام اشتغال روستایی به دهیاری رفتم گفتندبرو 
کافینت بعدگفتندبروبه اداره جهادکشاورزی درانجاهم 

گفتندسرکاری ودروغ است پس به کی میدهند؟
0937…5100

https://telegram.me/

Sobhedaily سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

100080888

مهم  دی��داری  پرسپولیس  و  پدیده  دوتیم  دی��دار 
پدیده  که  جایی  می شود.  محسوب  دوتیم  هر  برای 
رفت  خواهد  میدان  به  خانه  در  حیثیت  اع��اده  برای 
است.  خانگی  بازی  این  از  امتیاز  کسب  دنبال  به  و 
تیم های  مقابل  در  داده  نشان  همیشه  هم  مهاجری 
تهرانی استقالل و پرسپولیس دست و پا بسته نیست. 
در سوی دیگر پرسپولیس نیز به دنبال تکرار قهرمانی 
نیاز  آن  کردن  برای مسجل  امتیاز  به یک  تنها  و  است 
بابت  این  از  را  خود  ه��واداران  و  خود  خیال  تا  دارد 
راحت کند، اما تاکنون نتوانسته به این مهم جامه عمل 
بپوشاند. امتیاز حساسی که می توانست در دربی رقم 
فرصت  می توانست  که  هم  سایپا  بازی  نشد.  و  بخورد 
اظهار  پدیده ای ها  قهرمانی  به  رسیدن  برای  دیگری 
نظرهای جالبی راجع به این بازی داشتند که در ادامه 

می خوانید:
پارسا: مقابل پرسپولیس دست و پا بسته نیستیم

در  پدیده  باشگاه  مدیرعاملی  سرپرست  پارسا  پویا 
پرسپولیس  برابر  در  تیم  این  حساس  دیدار  خصوص 
برابر  در  را  حساسی  و  سخت  دی���دار  ک��رد:  اظ��ه��ار 
که  درای��ت��ی  با  خوشبختانه  ام��ا  داری��م  پرسپولیس 
کادرفنی و بازیکنان پدیده دارند، قطعا در برابر قهرمان 

فوتبال ایران دست و پا بسته نیستیم.
وی افزود: تمرینات خوب و منظمی در هفته جاری 
برگزار کردیم و شک ندارم که بازیکنان برای شادی دل 
جایگاه  می کنند.  رو  دارند  توان  در  هرچه  ه��واداران 
دارد،  تیم  این  که  پتانسیلی  به  توجه  با  پدیده  واقعی 
همدلی  و  تالش  با  شک  بدون  نیست.  جدول  اینجای 

می توانیم به روزهای بهتر برسیم.
کرد:  تصریح  پدیده  باشگاه  مدیرعاملی  سرپرست 
بهبود بخشیم  را  تا هر چه زودتر مشکالت  در تالشیم 
و بخشی از مطالبات اعضای باشگاه را پرداخت کنیم. 
هدف همه ما موفقیت پدیده و فوتبال خراسان است. 
جامه  خود  تعهدات  به  بتوانیم  زودتر  هرچه  امیدوارم 

عمل بپوشانیم.
از  گفت:  خراسان  فوتبال  هواداران  به  خطاب  پارسا 
تمامی فوتبال دوستانی که امروز به ورزشگاه می آیند، 
خواهش می کنم به حمایت از تیم شهر خود بپردازند تا 
با گذر از این پیچ سخت و حساس بتوانیم دوباره پرچم 

فوتبال خراسان را به اهتزاز درآوریم.
به خانه  مهدی خانی: هوادار مشهدی دست خالی 

برنمی گردد
مهدی مهدی خانی وینگر راست پدیده خراسان نیز 
به  کارش  پدیده  نمی کرد  فکر  اظهار داشت: هیچ کس 
که  افتاد  اتفاقاتی  اما  برسد  لیگ  آخر  روزه��ای  این 
این  به  ترتیب  هر  به  شرایط  که  اکنون  و  دیدند  همه 
اعتبار خود و  از  تا  بازیکنان است  نوبت ما  جا رسیده، 
باشگاه دفاع کنیم و نشان دهیم که همان تیم قدرتمند 

همیشگی هستیم.

پرسپولیس  قدرتمند  تیم  حتم  طور  به  افزود:  وی 
اما  می گذارد  مشهد  به  پای  قهرمانی  تثبیت  ب��رای 
حریفش تیمی است که این هفته برخالف بازی هفته 
برای  زیادی  انگیزه های  و  کرده  تمرین  خوب  گذشته 
نشان دادن شایستگی های خود به هواداران مشهدی 

دارد.
دارم  اطمینان  کرد:  تاکید  پدیده  جوان  هافبک  این 
که هواداران مشهدی همچون بازی با استقالل تهران 
تالشمان  تمام  هم  ما  و  گذاشت  نخواهند  تنها  را  ما 
خانه هایشان  به  خالی  دست  آنها  که  کرد  خواهیم  را 
می رود  انتظار  و  است  حساس  تیم  شرایط  برنگردند. 
رقم  پدیده  هواداران  سوی  از  دیگری  حماسه  هم  باز 

بخورد.
فوالد  مقابل  اینکه  با  کرد:  خاطرنشان  مهدی خانی 
پنالتی در خانه حریف شکست  با یک  خوزستان فقط 
امتیازات  جمع آوری  برای  را  خود  عزم  اما  خوردیم 
از  تمرکز  با  انشاءا...  و  کرده ایم  جزم  لیگ  باقیمانده 

بازی با پرسپولیس این روند را آغاز می کنیم.
خلعتبری: قهرمانی پرسپولیس را یك هفته دیگر 

عقب می اندازیم
محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم پدیده مدعی شد که 
قصد دارند قهرمانی پرسپولیس را یك هفته دیگر عقب 
برانکو و شاگردانش برای قهرمانی در  بیندازند چرا که 
لیگ برتر تنها به یك امتیاز دیگر نیاز دارند اما آنها هم 
با توجه به شرایطی که در جدول دارند، دنبال 3 امتیاز 
دلیل  همین  به  و  بمانند  برتر  لیگ  در  تا  هستند  بازی 

می خواهند در مشهد پرسپولیس برانکو را ببرند.
ماجرای اعتصاب بازیکنان پدیده چه بود؟

تمرین  سر  اسفند   28 تا  ما  نبود.  کار  در  اعتصابی 
بودیم و همه در خدمت تیم بودیم و بعد از عید هم با 
اعتصاب  آمدیم.  تمرینات  به  بیشتر  مرخصی  روز  دو 
موجود  شرایط  از  بچه ها  که  ب��ود  طبیعی  ام��ا  نبود 
ناراحت باشند چون به تعهدات عمل نکرده اند و بچه ها 
و  نشده  عمل  تعهدات  به  هم  هنوز  دارن��د.  توقع  هم 
همچنان وعده و وعید داده اند. ما یك بازی حساس با 
پرسپولیس داریم که امیدوارم به وعده ها عمل شود و 

بازی خوبی مقابل پرسپولیس انجام دهیم.
چرا به فوالد باختید؟

مقابل فوالد در نیمه اول بد نبودیم اما متاسفانه نیمه 
دوم تحت فشار بودیم و فوالد بهتر کار کرد و دو، سه تا 
به تیر دروازه ما زد. از باخت در این بازی خیلی ناراحت 
این 3  و مستحق کسب  بود  ما  از  بهتر  اما فوالد  شدیم 

امتیاز بودند.
چه تصوری از بازی با پرسپولیس داری؟

یك  به  قهرمانی  برای  آنها  است.  سخت  بازی  یك 
در  که  شرایطی  به  توجه  با  هم  ما  و  دارند  نیاز  امتیاز 
جدول داریم 3 امتیاز را می خواهیم. امیدوارم یك بازی 

خوب انجام شود و هر تیمی که بهتر باشد پیروز شود اما 
در زمین خودمان و جلوی هواداران خودمان امیدوارم 

یك بازی زیبا انجام دهیم و 3 امتیاز را بگیریم.
شرایط پرسپولیس را در حال حاضر چطور می بینی؟
دیدم  آسیا  در  را  قارشی  نسف  مقابل  آنها  بازی  من 
می گویم.  تبریك  آنها  ه��واداران  به  و  کردند  صعود  که 
پرسپولیس تیم خوب با مهره های فراوان است و بازی 
پرسپولیس  و  شویم  پیروز  امیدوارم  که  داریم  سختی 

هم ان شاءا... در بازی های آینده اش موفق باشد.

یعنی قصد دارید قهرمانی پرسپولیس را یك هفته 
دیگر عقب بیندازید؟

ان شاءا... که یك هفته دیگر هم قهرمانی پرسپولیس 
عقب تر بیفتد.

امتیازات  از  و  بیاید  فکر می کنی پرسپولیس کوتاه 
این بازی بگذرد؟

نه، صددرصد می آید کار را در مشهد تمام کند. االن 
یك امتیاز می خواهند که قهرمان شوند و دو، سه هفته 
مهره های  ما  می افتد.  عقب  قهرمانی شان  که  است 
را  امتیاز   3 خودمان  زمین  در  و  داریم  خوبی  و  کاربلد 

می خواهیم.
قبول داری که پرسپولیس نسبت به سه، چهار ماه 

قبل افت کرده است؟
به  تیم  وقتی  ب���وده ام.  شرایط  ای��ن  در  خ��ودم  ن��ه، 
در  مدام  چون  می شود  خستگی  دچار  م��ی رود  آسیا 
مسافرت هستی و تیم تحت تاثیر قرار می گیرد. بحث 
پرسپولیس فنی نیست چون پرسپولیس همان تیم با 
همان مهره هاست و خستگی روی آنها تاثیر می گذارد.
اینکه می گویند پرسپولیس مثل سابق شاداب بازی 

نمی کند را قبول داری؟
که  دیدم  را  سایپا  مقابل  پرسپولیس  بازی  من  نه، 
خیلی  دوم  نیمه  اما  نبود  خوب  اول  نیمه  پرسپولیس 
جلوی  تیم ها  ب��ود.  یك طرفه  ب��ازی  و  کرد  کار  خوب 
پرسپولیس دفاعی بازی می کنند و طبیعی است که کار 

پرسپولیس به چشم نیاید.

کوتاه از ورزش استان

اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی سرعت آقایان 
 ۲۰ از  جاکارتا  آسیایی  بازی های  در  حضور  به منظور 
برگزار  کرمان  میزبانی  به  اردیبهشت  سوم  تا  فروردین 

می شود.
احمد  و  رکانی  کیوان  دانشور،  محمد  اردو  این  در 
از  دیگر  رک��اب زن   ۷ و  رض��وی  خراسان  از  نصرآبادی 

استان های مختلف حضور دارند.

قائمی رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزه اظهار کرد: 
شهرستان های  از  تیم   ۱۴ حضور  با  والیبال  مسابقات 
فیروزه و نیشابوردر ایام نوروز برگزار شد، در پایان تیم 
نجف آباد با برتری مقابل تیم حاجی آباد به مقام قهرمانی 

این دوره از مسابقات رسید.
وی افزود: در ایام نوروز ۱۶ تیم فوتبال با هم به رقابت 
پرداختند و در بازی فینال تیم شهرداری همت آباد با 
برتری یک بر صفر مقابل تیم روستای بتو به مقام قهرمانی 

این دوره از مسابقات دست یافت.

رئیس هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی ومحلی 
خراسان رضوی از دعوت دو بانوی خراسانی به اولین اردوی 
تیم ملی هفت سنگ بانوان کشور خبر داد و در این خصوص 
اظهار کرد: پس از عملکرد موفقیت آمیز تیم هفت سنگ 
بانوان در رقابت های قهرمانی کشور آبادان، عاطفه خلعتی 
و مهدیه طاهری دو بانوی خراسانی به اولین اردوی تیم ملی 

هفت سنگ بانوان کشور دعوت شدند.
وی ادامه داد: درخشش ورزشکاران خراسانی در رقابت 
های کشوری نوید روز های خوب را برای بازی های بومی 

محلی را در سطح استان می دهد.
خوش باطن اضافه کرد: اردوی تیم ملی هفت سنگ 
بانوان برای اولین بار در کشور تشکیل شده است، امیدواریم 
اردو عملکرد خوبی داشته  این  نماینده خراسانی در  دو 
باشند. گفتنی است که اردوی تیم ملی هفت سنگ بانوان 
کشور در اواخر فروردین ماه در استان تهران برگزار می شود.

مجید نصراله زاده با اعالم این خبر گفت: درسال ۹۷ 
همانند سال گذشته مسابقات جام نوروزی از اول فروردین 
با انگیزه رشد و توسعه ورزش همگانی و جهش به سمت 
ورزش قهرمانی با استعدادیابی در سطح شهر، بخش و 
روستاهای شهرستان آغاز شد و تقریبا تمام برنامه های از 
پیش تعیین شده با همت همکاران، دهیاران، مسئولین 
ورزش روستاها و البته حضور مشتاقانه مردم به مرحله 

اجرا درآمد.
بر  کرد:  اظهار  سبزوار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با بخشداری بخش 
روداب و جمعی از دهیارها روستاها مسابقات جام نوروز 
و جام شهدای مدافع حرم در رشته های ورزشی از جمله 
بازی های بومی و محلی، والیبال، کشتی، طناب کشی، 
فوتسال و فوتبال، همایش پیاده روی خانوادگی برگزار 

شد.
نوروز  جام  مسابقات  اینکه  به  اش��اره  با  زاده  نصراله 
دربیش از۴۰ روستای سبزوار برگزار گردید، افزود: جدا 
از برنامه های خانوادگی و همگانی، در مجموع بیش از 
۱۵۰ تیم در مسابقات نوروزی شهرستان با هم به رقابت 

پرداختند.
ایجاد  را  نوروزی  برگزاری مسابقات جام  از  وی هدف 
شور و نشاط در میان جوانان و پر کردن اوقات فراغت در 
سطح شهر، بخش ها و روستاها عنوان کرد و گفت: در این 
ورزش همگانی  و  بومی-محلی  بازی های  جشنواره  ایام 
روستاهای  در  بخش  امید  و  مفرح  فضای  ایجاد  برای 

شهرستان کامال پرشور و پررونق برگزار شد .
در  سبزوار  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج این مسابقات نوروزی 
و استعدادهای شناسایی شده در آنها بتوانند در آینده 

ورزش سبزوار نقش موثری ایفا کنند.

از ریاست  از استعفای رسول خادم  به 40 روز  نزدیک 
فدراسیون کشتی می گذرد و هنوز هم وضع این فدراسیون 
بر  فدراسیون  رئیس  اص��رار  از  بعد  است.  بالتکلیفی  در 
استعفای خود با درخواست روسای هیئت های استانی 

مجمع فوق العاده این فدراسیون 21 اسفندماه برگزار شد.
اعضای  و  ورزش  وزیر  معاون  داورزن��ی  مجمع  این  در 
مجمع فدراسیون با استعفای رسول خادم مخالفت کردند؛ 
اما رئیس فدراسیون با انتقاداتی تند نسبت به وزارت ورزش 
بر کناره گیری خود پافشاری کرد. آخرین تصمیم این بود 
که اعضای مجمع یک ماه برای بازگرداندن خادم فرصت 
خواستند و اداره امور را به صورت موقت به حمید بنی تمیم 

دادند.

حاال با نزدیک شدن به پایان مهلت یک ماهه بار دیگر قرار 
است مجمع فوق العاده فدراسیون برگزار و تکلیف نهایی 

رسول خادم مشخص شود.
در این مدت هم پالس مثبتی از سوی رسول خادم برای 
بازگشت دیده نشده و باید دید پادرمیانی بزرگان او را مجاب 

به بازگشت می کند یا خیر.
طبق تصمیم وزارت ورزش دومین مجمع فوق العاده 
فدراسیون کشتی دوشنبه 20 فروردین ماه برگزار می شود 

تا این رشته از بالتکلیفی بیرون بیاید.
باید دید در نهایت رسول خادم راضی به بازگشت می شود 
یا در این مجمع سرپرست جدیدی برای فدراسیون انتخاب 

خواهد شد.

آزاد  نونهاالن  قهرمانی  تکواندو  مسابقات  اولین 
برگزار  استان خراسان رضوی در سال 97،  کیوروگی 

گردید.
استان  تکواندو  هیئت  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
قهرمانی  تکواندو  مسابقات  اولین  رضوی،  خراسان 
در  رضوی  خراسان  استان  کیوروگی  آزاد  نونهاالن 

سال 97، برگزار گردید.
شنبه  پنج  روز  در  آن  کشی  وزن  که  مسابقات  این 
هفدهم  جمعه  روز  در  ش��د،  انجام  جمعه  صبح  و 
فروردین و در اوزان و رده کمربندی مختلف، در سالن 
آقا مصطفی خمینی شهر مشهد انجام و در همین روز 

اعطای جوایز و مدال ها به قهرمانان آن انجام شد.

از  نفر   204 مسابقات  ای��ن  در  که  اس��ت  گفتنی 
تکواندوکاران نونهال استان و از شهرهای: سرخس، 
و  تایباد  چناران،  درگ��ز،  قوچان،  گلبهار،  خ��واف، 
مشهد با یکدیگر پیکار کردند که اسامی قهرمانان آن 

به شرح زیر می باشد.
در رده کمربند های سبز و آبی : علیرضا نیرومند، 
محمدامین براتی، امیرحسین عطایی، امیر شفایی، 

اعیانی از شهر مقدس مشهد
ابوالفضل  مشکی:  و  قرمز  کمربندهای  رده  در 
تایباد،  شهرستان  از  خواه  نظام  مصطفی  م��رادی، 
محمد  قوچان،  شهرستان  از  بین  دشت  امیرحسین 

عبدللهی و سعید پورباقی از شهر مشهد

پارسا: در تالشیم تا هر چه زودتر 
مشکالت را بهبود بخشیم و 

بخشی از مطالبات اعضای باشگاه 
را پرداخت کنیم. هدف همه ما 

موفقیت پدیده و فوتبال خراسان 
است

خلعتبری: پرسپولیس یك امتیاز 
می خواهد که قهرمان شود و دو، 
سه هفته است که قهرمانی شان 

عقب می افتد. ما مهره های کاربلد و 
خوبی داریم و در زمین خودمان 3 

امتیاز را می خواهیم.

سالمت

یک برآمدگی است که بر اثر برجسته شدن و تجمع مایع 
مفصلی در پشت زانو ایجاد می شود.

کیست بیکر )baker cyst( یک برآمدگی است که بر اثر 
برجسته شدن و تجمع مایع مفصلی در پشت زانو ایجاد 
 poplitealپوپلیتئال ناحیه  زانو  پشت  ناحیه  به  میشود. 
این  دیگر  نام  خاطر  همین  به  و  میگویند  هم   ))area

کیست، کیست پوپلیته یا پوپلیتئال است. ویلیام بیکر 
اولین کسی بود که این بیماری را توضیح داد.

تقریبا هر عاملی که موجب تورم زانو و افزایش مقدار 
مایع مفصلی زانو شود میتواند ایجاد کیست بیکر کند. 
استئوآرتریت یا آرتروز زانو و روماتیسم مفصلی زانو هر دو 
میتوانند این کیست را ایجاد کنند. وقتی که به هر علتی 
مقدار مایع مفصل زانو زیاد میشود فشار داخل مفصل 
کپسول  پشت  به  را  مایع  این  میتواند  و  یافته  افزایش 
ناحیه پشت  در  را  زانو  و کپسول مفصل  رانده  مفصلی 

برجسته کند.

این جمله که حتی شطرنج باز ها هم به تقویت پاهای 
خود نیاز دارند شاید بیشتر شبیه شوخی باشد، اما کامال 
اینطور نیست! همانطور که در نکته ی شماره 7 قسمت 
قبل ذکر کردیم نشستن های طوالنی مدت می توانند 
سبب ابتال به واریس سیاهرگ شوند و تنها چیزی که می 
تواند از این عارضه جلوگیری کند انقباض عضالت ساق 
پاست. در واقع انقباض این عضالت و همینطور رشد آن 

ها در این زمینه کمک خواهد کرد.
مانند  هایی  ورزش  سر  بر  بیشتر  اصلی  موضوع  اما 
می باشد.   … و  فوتبال، کشتی، ورزش های رزمی  شنا، 
ورزش هایی که بدون پاهای قدرتمند نمی توانید توفیقی 
این  در  بخاطر ضعف  اگر  کنید؛ آن هم  آنها حاصل  در 
عضالت صدمه نبینید و در تمام عمر از ادامه تمرین عاجز 
نمانید. بارها دیده اید که هرگاه رباط صلیبی فوتبالیستی 
دچار پارگی می شود انگشت اتهام به سمت مربی بدنساز 
و تمرینات بدنسازی وی می رود! یا به عنوان مثالی دیگر 
فرض کنید شناگری که قادر به پا زدن در حد یک قهرمان 

نباشد!
البته ناگفته نماند نوع تمرینات برای هر رشته ورزشی، 
خاص آن رشته بوده و نمی توان برای تمامی ورزشکاران 

رشته های مختلف برنامه ای عمومی را در نظر گرفت.

پوکی استخوان بیماری است که در آن تراکم بافت و در 
پی آن استحکام استخوان کاهش می یابد و خطر ابتال به 
شکستگی استخوان افزایش می یابد. این عامل یکی از 
شایع ترین علل شکستگی استخوان به ویژه در سنین باال 
است. از ۳۰ سالگی روند کاهش تراکم استخوان ها آغاز 
می شود و به طور میانگین در زنان احتمال ابتال به پوکی 

استخوان #چهار_برابر مردها است.
عوامل زمینه ساز پوکی استخوان:

رژیم غذایی کم کلسیم، کمبود ویتامین d، از دست 
دادن تراکم استخوان پس از یائسگی به دلیل پایین بودن 
سطوح استروژن، ابتال به برخی بیماری ها و استفاده از 
برخی داروهای شیمیایی، اعتیاد به الکل و دخانیات، 
پرکاری تیروئید، عمل جراحی برداشتن تخمدان ها، 
بیماری های کلیوی، عدم فعالیت های بدنی مناسب 
پوکی  ساز  زمینه  عوامل  از  تواند  می  وراثتی  عوامل  و 

استخوان باشد.
داروها  از  برخی  از  مدت  طوالنی  استفاده  همچنین 
داشت.  خواهد  ها  استخوان  تراکم  بر  منفی  تاثیر  نیز 
از جمله این داروها می توان به داروهای ضد تشنج و 

گلوکوکورتیکوئیدها مانند کورتیزون اشاره کرد.
چگونه می توان از پوکی استخوان پیشگیری کرد؟

پیشگیری از پوکی استخوان را از دوران کودکی باید با 
رعایت یک رژیم غذایی مناسبی که میزان کلسیم مناسب 
استخوان  های  بافت  استحکام  و  گیری  شکل  برای  را 
تامین نماید، آغاز نمود. همچنین استفاده مناسب از نور 
خورشید )۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز( به منظور جذب ویتامین 
d مورد نیاز بدن نیز مفید  است. البته میزان استفاده از نور 
خورشید و جذب ویتامین d به رنگ پوست، سن، فصل 
سال، محل زندگی بستگی دارد، چراکه قرار گرفتن بیش 
از حد در معرض نور خورشید نیز خطر ابتال به سرطان 

پوست را افزایش می دهد.
در  نیز  بدنی  های  فعالیت  شد،  گفته  که  طور  همان 
کنار رژیم غذایی به استحکام بدن و کاهش خطر ابتال به 
بیماری پوکی استخوان موثر است. در بین فعالیت های 
بدنی پیاده روی و دویدن در این خصوص بسیار موثر 
بدنی،  های  فعالیت  این  انجام  زمان  در  چراکه  است، 
استخوان های پا وزن بدن را تحمل می کند و این امر 
سبب تقویت آنها می شود. اما در مورد دوچرخه سواری 
مطالعات نشان داده است که با وجود نقش زیاد دوچرخه 
سواری در تقویت قلب و شش ها، این ورزش در افزایش 
استحکام استخوان ها به اندازه پیاده روی و دویدن موثر 

نیست.
افراط در نوشیدن نوشیدنی های گازدار نیز می تواند 
در طوالنی مدت به استخوان ها آسیب برساند. برخی 
مطالعات نشان داده است کاهش تراکم استخوان ها در 
اثر مصرف این قبیل نوشیدنی ها به کافئین موجود در آنها 
مرتبط است. بنابراین بهتر است برای داشتن استخوان 
هایی مستحکم تر از مصرف بیش از حد سایر نوشیدنی 

های کافئین دار از جمله قهوه و چای نیز بپرهیزیم.

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در 
تاریخ ۱۲ مارس )۲۱ اسفند ۹۶( نامه ای مشترک به ایگور 
پراهیچ، باشگاه پدیده و فدراسیون فوتبال ایران ارسال 
کرد و ضمن هشدار به باشگاه پدیده اعالم کرد اگر این 
باشگاه تا تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۸ )۲۸ اسفند ۹۶( اقدام به 
پرداخت بدهی خود به پراهیچ نکند، پرونده موردنظر به 
یکی از اعضای کمیته انضباطی فیفا ارسال می شود تا 
یک هفته بعد از پایان ضرب االجل تعیین شده، تصمیم 

رسمی در خصوص این پرونده گرفته شود.
پس از اخطار جدی فیفا، باشگاه پدیده دست به کار 
این خصوص  در  توافقی  به  وکیلش  و  پراهیچ  با  تا  شد 
برسد و در نهایت موفق شدند رضایت بازیکن پیشین 
خود را برای پرداخت این بدهی در چند قسط بگیرند، 
وعده های  به  پدیده  باشگاه  مسئوالن  نکردن  عمل  اما 
خود باعث شده تا کاسه صبر پراهیچ لبریز شود و وکیل 
این بازیکن رسمًا از فیفا درخواست کرد تا باشگاه پدیده 

را جریمه کند.
دومی  دسته  تیم  عضو  حاضر  حال  در  که  پراهیچ 

گفت:  به  باره  این  در  است،  کرواسی  واراژدین  اف سی 
طبق توافقی که با باشگاه پدیده داشتیم قرار شد آنها 

بدهی خود را در چند بخش یعنی هر هفته ۱۰ هزار دالر 
اولین پرداخت  این اساس  بر  به من پرداخت کنند که 
اما این وعده  باید چهار هفته پیش صورت می گرفت، 
مسئوالن باشگاه محقق نشد. سران باشگاه از ما فرصت 
خواستند و ما به آنها این فرصت را دادیم، اما قدر این 
فرصت را ندانستند. مسئوالن باشگاه پدیده بار دیگر با 
ما بازی کردند، از این رو وکیلم )گوران ووچتیچ( امروز 
تا حکم  آنها خواست  از  فیفا داشت  با  که  تماسی  طی 

کمیته انضباطی اجرا شود.
طبق حکم فیفا، باشگاه پدیده باید رقم ۷۹ هزار و ۱۸۶ 
یورو به عالوه پنج درصد سود این رقم به همراه ۵۳ هزار و 
۱۷۲،۵ یورو به عالوه پنج درصد سود این رقم را به ایگور 

پراهیچ پرداخت می کرد.
پرونده  این  قبال  در  فیفا  انضباطی  کمیته  حکم 
می تواند شامل جریمه نقدی، کسر امتیاز و سقوط به 

دسته پایین تر باشد.

میـخـواهیم بمــانیــم
نگاهی به بازی امروز تیم های پدیده و پرسپولیس

20 فروردین، پایان مهلت یک ماهه برای بازگشت خادم

ماجرای پراهیچ و پدیده ادامه دارد
مدافع پیشین تیم فوتبال پدیده خراسان گفت که وکیل وی به طور رسمی از فیفا خواسته  تا حکم انصباطی باشگاه پدیده اجرا شود.

کیست بیکر چیست ؟ 

شطرنج بازها هم به تمرینات پا نیاز 
دارند !!

پوکی استخوان چیست؟

دوچرخه سواری  ملی  تیم  اردوی 
کشورمان با حضور سه نماینده خراسان 

رضوی برگزار می شود.

پایان مسابقات والیبال و فوتبال جام 
نوروز در فیروزه

دو بانوی خراسانی در اردوی تیم ملی 
هفت سنگ

از40  دربیش  نوروزی  جام  مسابقات 
روستای سبزوار برگزار شد

به همت هیئت تکواندو استان خراسان رضوی برگزار شد؛

برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی نونهاالن استان خراسان رضوی
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میز خبر

   زن�ان ایرانی حتی از زن�ان امریکایی کمتر 
بچه می آورند

  همس��ر بی��ل گیتس در مجموع��ه توئیت های��ی درباره 
تحوالت جهانی به این نکته اش��اره کرده که سریع ترین 
کاه��ش ن��رخ ب��اروری در تاری��خ مرب��وط به زن��ان ایران 
است. او نوشته: میزان زاد و ولد از متوسط 6. ۵ فرزند 
به متوسط ۱. 6 فرزند طی 4 دهه رسیده؛ حتی کمتر از 

زنان آمریکا با متوسط ۱. ۹ فرزند/ خراسان
   نش�ریه دفتر رهب�ری احتمال فروپاش�ی 

آل سعود را پیش بینی کرد
هفته نامه خط حزب ا...، نش��ریه دفتر حفظ و نشر آثار 
آیت ا... خامنه ای در جدیدترین شماره خود فروپاشی 
آل_س��عود را پیش بینی کرده است: اکنون سعودی ها 
با وجود کس��ری بودجه و روند کاهش ذخایر ارزی خود 
مجبورن��د صد ه��ا میلی��ارد دالر تس��لیحات از آمری��کا 
بخرن��د و آن ه��ا را علیه مل��ت بی گناه یمن ب��ه کار گیرند 
ی��ا در انبار ها دپو کنند و چه بس��ا حتی اجازه یا توانایی 
استفاده از برخی از این تجهیزات را نیز نداشته باشند. 
ای��ن در حالی اس��ت که افزایش هزینه های س��عودی ها 
در بخش نظامی، س��بب پایین آمدن سهم بودجه های 
عمومی و نارضایتی های داخلی ش��ده اس��ت و چه بس��ا 
ب��ا اصالح��ات نمایش��ی بن س��لمان و خ��وش خدمت��ی 
ولیعهد عربس��تان به ترام��پ برای اجرای ط��رح توافق 
ق��رن و نابودی مس��أله ی فلس��طین و نزدیک��ی به رژیم 
صهیونیس��تی و افزایش تنش با ای��ران، پایانی برای او 
رق��م بزند که ترام��پ از آن به “بریدن س��ر گاو ش��یرده” 
تعبی��ر کرده بود. تاریخ نش��ان داده و باز هم می دهد که 
هیچ یک از س��ران ع��رب به اس��رائیلی ها و آمریکایی ها 
امی��د نبس��تند و امتی��ازی ندادن��د، مگ��ر اینک��ه بهای 

سنگینی برای این کار پرداختند.  
   دعوای ملکه اسپانیا با مادرشوهر

در ویدئوی��ی ک��ه ت��ازه منتش��ر ش��ده دیده می ش��ود که 
لتیس��یا، ملکه اس��پانیا هنگام خروج از مراس��م کلیس��ا 
در مایورکا، با س��وفیا مادر شوهر خود و ملکه سابق این 
کش��ور بحث می کند. ماجرا اینطور ش��روع شد که ملکه 
س��وفیا می خواس��ت روز عید پ��اک، در کلیس��ای جامع 
پامال، با دو نوه خودش یعنی لئونور ۱۲ ساله و سوفیای 
۱۰ س��اله عکسی بگیرد که با مخالفت عروس خود روبرو 
ش��د. لتیس��یای 4۵ س��اله که گویا با گرفت��ن این عکس 
مواف��ق نبوده، دس��ت دختر بزرگش را می گی��رد تا او را 
کنار بکش��د. فیلیپ ششم،  پادشاه اسپانیا که در صحنه 
حض��ور داش��ت، وقتی دید پ��در پیرش به ای��ن موضوع 
اعتنایی ندارد خود پادرمیانی کرد تا به گفتگوی همسر 

و مادرش در برابر دوربین ها خاتمه دهد.
   پشت پرده جنجال آفرینی 

احمدی نژادی ها
ش��یرزاد معتقد اس��ت ک��ه تالش ه��ای احمدی ن��ژاد و 
یارانش در ماه های اخیر به جایی نرس��یده و نتوانستند 

آن ط��ور ک��ه می خواهن��د مرکز توج��ه ق��رار بگیرند. او 
گف��ت: »صدای رئی��س دولت اصالحات ب��ا وجود اینکه 
محدودیت ه��ای بس��یار بیش��تر و ش��رایط دش��وارتری 
دارد، به س��ادگی طنین پیدا کرده اس��ت. به اعتقاد من 
احمدی ن��ژاد، اس��فندیار رحیم مش��ایی و حمید بقایی 
گرفتار بحران ش��نیده نش��دن ب��وده و ب��ه همین خاطر 
ب��رای جب��ران آن صدای ه��ای بلندتری از خ��ود صادر 
کرده و حرف های تحریک آمیز ت��ری هم می زنند«. این 
فعال سیاسی اصالح طلب، اقدامی مثل اعتصاب غذا، 
آتش زدن حکم مقابل سفارت انگلستان، بست نشینی 
و ... را مصادی��ق اقدامات تحریک آمی��ز و تالش برای 
س��ر و صدا راه انداختن دانس��ت و گفت: مش��ایی حکم 
بقایی را مقابل س��فارت انگلس��تان آتش زد. صرف نظر 
از اینکه چه موضعی نس��بت به حکم آقای بقایی داشته 
باش��یم، این کار اهانت به حکم صادر شده از سوی قوه 
قضاییه اس��ت. برای اعتراض به حکم قضایی نمی توان 
آن را آت��ش زد. بعی��د اس��ت ک��ه ب��ا ای��ن س��روصدا ها و 
ی��ا پی��ام ویدئوی��ی دادن، نام��ه نوش��تن و اعتصاب غذا 
کردن عقب نش��ینی خاصی ص��ورت بگیرد ی��ا تخفیفی 
در مجازات آقای بقایی در نظر گرفته ش��ود. رفتار های 
اخیر احمدی نژادی ها نش��ان دهنده تالش آن ها برای 
بلند کردن صدایش��ان است و انکار یا نادیده گرفتن این 
واقعیت اس��ت که توان موج آفرینی در جامعه را ندارند. 

/نامه نیوز
   ردپای جن گیر مشهور در پرونده مشایی

کانال ه��ای خب��ری ی��اران حلق��ه محموداحمدی ن��ژاد 
مدع��ی ش��دند ک��ه در رون��د بازجویی ه��ای اس��فندیار 
رحیم مش��ایی پای جنگیر مش��هور هم باز ش��ده است. 
روز پن��ج ش��نبه س��ایت و کان��ال دولت به��ار، متعلق به 
حامی��ان احمدی نژاد، مدعی ش��د: »ش��نیده ها حاکی 
اس��ت علی رغم گذش��ت ش��ش روز از پایان بازپرس��ی و 
اخذ آخری��ن دفاعیات. . . در غیاب بازپرس، همچنان 
به بازجویی از مهندس اس��فندیار رحیم مش��ایی ادامه 
می دهن��د و در ای��ن راس��تا از اف��رادی همچ��ون عباس 
غف��اری برای تش��دید فش��ار روح��ی و روانی بر ایش��ان 
بهره می گیرن��د«. در ادامه این پیام، دولت بهار توضیح 
داد که »بر اس��اس قانون، پس از پایان بازپرس��ی و اخذ 
آخری��ن دفاعیات، بای��د متهم به بن��د عمومی منتقل و 
سپس با تعیین قرار مناسب اعم از وثیقه، کفیل یا قرار 
التزام، آزاد شود«. عباس غفاری همان فردی است که 
ب��ه جن گیر یا رمال دولت احمدی ن��ژاد و فرد نزدیک به 
اس��فندیار رحیم مش��ایی مش��هور بود. محس��نی اژه ای 
همان زمان از دس��تگیری دو جن گیر دولتی خبر داد و 
گفته بود: »دو جن گیر دولتی بازداش��ت شده اند و برای 
ای��ن افراد کیفرخواس��ت و قرار مجرمیت صادر ش��ده و 
پرون��ده آن ه��ا در حال رس��یدگی اس��ت«. احمدی نژاد 
البت��ه پیش تر-حدود یک ماه بعد از بازداش��ت غفاری- 
در پاس��خ ب��ه خبرن��گاران گفت��ه ب��ود: »اون ه��ا رو ک��ه 

دستگیر کردن، خیالش��ون راحت شد، ول کنید دیگه. 
بذارید دولت به کارش برسه؛ یعنی آن سفینه ای هم که 

فرستادیم باال، کار جن ها بود؟«. /نامه نیوز
   راه بازگردان�دن اعتم�اد به پیام  س�ان های 

داخلی از نگاه محمدعلی ابطحی
محمدعلی ابطحی در یادداش��تی نوش��ت: نکته ای که 
ای��ن روزه��ا روی آن تأکید ف��راوان اس��ت، فراخوان به 
اپلیکیش��ن های داخلی اس��ت. در این مورد دستورات 
مس��ئوالن تأثیر چندانی ندارد. برای شکستن انحصار 
باید سرویس دهنده های داخلی کیفیت و امنیت داشته 
باشند تا به صورت طبیعی و به دلیل سرعت بیشتر برای 
دانلود کردن خود به خود مردم به سرویس های داخلی 
مراجع��ه کنند. در م��ورد پیام رس��انان داخل��ی کیفیت 
بخش��یدن به آنها کار دش��واری نیس��ت. جوانان اهالی 
فض��ای نت و تحصیلکردگان این ح��وزه آن قدر توانایی 
دارن��د ک��ه بتوانند مش��کالت فنی و باگ ه��ای احتمالی 
را س��امان دهند. اما اصلی ترین مس��اله برای اس��تفاده 
از پیام رس��انان داخل��ی امنیت آنهاس��ت. امنیت مورد 
خواس��ت عمومی امنیت های حریم شخصی است. این 
اعتماد از بین رفته اس��ت. وگرنه جامعه جوان کشور که 
ب��ا اینترنت زندگی می کند چه ربطی به آنهایی دارند که 
از اینترنت اس��تفاده هایی مثل جاسوس��ی و اغتشاش و 

خشونت می کنند، دارند؟/ روزنامه اعتماد
   تأیید حاتم بخشی از جیب مردم تهران

مرات��ی خبرن��گار واحد مرکزی خب��ردر برنامه دورهمی 
گف��ت: صدا و س��یما ب��رای کارمن��دان بی خان��ه اش به 
نهاده��ای مختلف نام��ه زد تا اگر تعاونی مس��کن دارند 
این کارمندان از این امکان استفاده کنند که شهرداری 
تهران و قالیباف به این درخواس��ت پاس��خ مثبت داد . 
در این لیس��ت از تایپیست بود تا خبرنگار. پیش از این 
محسن پیرهادی لیس��ت امالک واگذار شده شهرداری 
را تأیید کرده بود و گفته بود تنها 170 میلیون به عنوان 
یک کارمند 14 ساله ش��هرداری تخفیف گرفته است. /

گذرپنجم
   وعده رئیس شورای عالی امنیت ملی برای 

بازگشت نیکنام به شورای شهر
غالمعلی س��فید، رئیس ش��ورای ش��هر یزد با اعالم این 
خبر گفت: به ما اعالم شده شمخانی در راس کمیسیون 
سیاس��ی مجمع، موافق لغو حکم دیوان مبنی بر تعلیق 
عضویت نیکنام در ش��ورای ش��هر یزد اس��ت و به  عنوان 
رئیس کمیس��یون سیاس��ی مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام وع��ده داده ک��ه حکم تعلی��ق عضوی��ت نیکنام به 
 زودی لغو خواهد ش��د و نیکنام می تواند به سمت عضو 

زرتشتی در جلسات حاضر شود. /عصر ایران
   واکن�ش عجیب یک امام جمعه به برگزاری 

کنسرت در برازجان
با گذشت سه روز از اتفاقات کنسرت محسن شریفیان، 
حواش��ی این موضوع همچنان ادامه دارد و این بار امام 

جمع��ه برازج��ان و بس��یج دانش��جویی دانش��گاه عل��وم 
پزشکی بوشهر بیانیه هایی مجزا صادر کرده و نسبت به 
این موضوع واکنش هایی متفاوت نشان داده اند. حسن 
مصل��ح )ام��ام جمعه برازج��ان( می گوی��د در احادیث و 
روایات ما ضررهای متعددی برای موس��یقی ذکر ش��ده 
اس��ت که ازجمله مهم ترین آنها می ت��وان به ایجاد عدم 
تع��ادل و ت��وازن بین اعص��اب، بیماری امان��ی که نوعی 
جن��ون با درج��ات متعدد اس��ت، کوتاه��ی عمر، ضعف 
اعص��اب، بیماری فش��ار خون، افس��ردگی و خمودگی، 
عامل فحشا و جنایت، تضعیف و تضییع حس شنوایی، 
ضع��ف بینایی در ح��ّد نابینایی، از دس��ت دادن نیروی 
فکر، بی ارادگی، سلب غیرت، مرگ ناگهانی، نفاق و دو 
رویی، بی برکتی در زندگی، قس��اوت قلب و اتالف وقت 

اشاره کرد. / ایلنا
   دس�تگیری قاتلی که مشهد را بهم ریخته 

بود
پلی��س م��ردی را در ش��هر مش��هد ب��ه اته��ام قتل یک 
دختربچه افغان، بازداش��ت کرده اس��ت. ندا علیزاده، 
دختربچ��ه ش��ش س��اله، ش��ب روز سه ش��نبه، هفت��م 
فروردی��ن ب��رای خرید نان ب��ه نانوایی نزدی��ک رفت و 
برنگش��ت. مته��م ب��ه قت��ل، مردی ۴۱ س��اله اس��ت که 
ب��ه جرمش “اعت��راف” کرده اس��ت. مقام ه��ای قضایی 
مش��هد گفته ان��د که انگی��زه این ف��رد با توجه ب��ه اقرار 
صری��ح او، اذی��ت و آزار این کودک بوده اس��ت. داوود 
علی��زاده، پ��در ندا گف��ت که قات��ل دخترش، پدر س��ه 
فرزن��د و همس��ایه می��وه ف��روش او اس��ت. ب��ه گزارش 
ایس��نا، مقام ه��ای جنای��ی مش��هد عل��ت مرگ ن��دا را 
“خفگی” اعالم کرده اند. جسد ندا، پنجشنبه گذشته، 
در مش��هد ب��ه خ��اک س��پرده ش��د. علی��زاده همچنین 
گف��ت که روند قضای��ی پروند قتل دخت��رش هنوز آغاز 
نش��ده اس��ت. او همچنی��ن از بازداش��ت س��ریع قات��ل 
اظهار رضایت کرد. ندا نزدیک به هفت س��ال پیش در 
ولس��والی ش��یندند والیت هرات متولد ش��د، او فرزند 
س��وم خان��واده ب��ود و 6 خواهر و ب��رادر داش��ت. داود 
علی��زاده، پدر ن��دا، یک کارگر اس��ت و نزدیک به چهار 
س��ال اس��ت که ب��ا خانواده  به مش��هد مهاج��رت کرده. 
س��یدنورا... راغی، سرکنس��ول افغانس��تان در مشهد 
از فق��ر و تهی دس��تی خان��واده ن��دا گفت. آق��ای راغی 
گفت که س��فارت افغانس��تان از طری��ق وزارت خارجه 

جمهوری اس��المی پیگیر این ماجراس��ت.
   آیت ا... مکارم : چیزی به نام طب  اسالمی 

وجود ندارد
آی��ت ا... م��کارم ش��یرازی در دیدار با وزیر بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی ب��ا تأکید بر ن��گاه ویژه دولت 
به طرح تحول س��المت همانند گذشته بر لزوم استمرار 
حمایت دولت از س��المت و بهداشت جامعه تأکید کرد. 
آیت ا... مکارم ش��یرازی طب س��نتی ک��ه در چارچوب 
قان��ون و ضوابط باش��د را تأثی��ر گذار و م��ورد تأیید قرار 

داد و تصری��ح ک��رد: در روای��ات و احادی��ث اه��ل بی��ت 
)ع( چی��زی به نام طب اس��المی وجود ن��دارد وبرخی با 
ی��ک مش��ت خرافات هم به اس��الم وهم به طب س��نتی 
آس��یب می زنند. در ابتدای این دیدار وزیر بهداش��ت ، 
درمان و آموزش پزش��کی ابراز امی��دواری کرد تا پایان 
دولت دوازدهم، 900 تخت به تخت های بیمارس��تانی 
اس��تان اف��زوده ش��ود. وی از ب��ی ضابط��ه ب��ودن ط��ب 
اسالمی)س��نتی( در کش��ور انتقاد کرد و اف��زود : برخی 
اف��راد، بدون تخصص و با هدف کس��ب درآمد وارد این 
عرص��ه می ش��وند که هم ب��رای طب س��نتی و هم برای 

روحانیت مشکل آفرینی می کنند.
   آی�ت ا... ج�وادی آمل�ی: بانک های ما در 

حکم محاربه با خدا هستند
آی��ت ا... جوادی آمل��ی، مرجع تقلید ش��یعیان گفت: 
دلی��ل فل��ج و ناکارآم��د ب��ودن اقتص��اد کش��ور وج��ود 
بانک ه��ای ربوی اس��ت، این بانک ه��ا در حکم محاربه 
ب��ا خدا هس��تند، چون تولی��د کاال با س��رمایه ای انجام 
می شود که ربوی است و این مسأله در حکم محاربه با 
خداس��ت. مرجع تقلید ش��یعیان با اشاره به نام گذاری 
امس��ال تحت عن��وان حمای��ت از تولی��د کاالی ایرانی 
اب��راز کرد: دلی��ل فل��ج و ناکارآمد بودن اقتصاد کش��ور 
وج��ود بانک ه��ای ربوی اس��ت، این بانک ه��ا در حکم 
محاربه با خدا هس��تند، چراکه تولید کاال با سرمایه ای 
انج��ام می ش��ود که ربوی اس��ت و این مس��أله در حکم 

محاربه با خداس��ت.
   فیلترینگ تلگرام تصویب شد، تصویبش 

تکذیب شد
محم��د حس��ین پ��ور، مدیر رواب��ط عموم��ی مرکز ملی 
فض��ای مج��ازی در گف��ت وگ��و ب��ا »انتخاب« س��خنان 
هاشم زایی نماینده تهران در مورد تصویب فیلترینگ 
تلگ��رام را تکذیب کرد. مدی��ر روابط عمومی مرکز ملی 
فضای مجازی در گفت وگو با »انتخاب« اظهار داشت: 
ت��ا این لحظه هی��ج مصوی��ه ای مبنی بر فیلت��ر تلگرام 
نداری��م. وی اف��زود: هر زم��ان مصوب ش��د، از طریق 
ش��ورای عال��ی فض��ای مجازی اع��الم می ش��ود. الزم 
به ذکر اس��ت که س��اعاتی پیش، هاش��م زایی نماینده 
تلگ��رام  فیلترین��گ  ک��رد،  اع��الم  مجل��س  در  ته��ران 

تصویب ش��ده اس��ت.
   واکن�ش ابطح�ی ب�ه اظه�ارات مرآت�ی در 

برنامه دورهمی
محمدعلی ابطحی در واکنش به اظهارات ایمان مرآتی 
در برنامه ش��ب گذش��ته دور همی درباره گفت وگو با دو 
ت��ن از زندانیان س��ال ۸۸ در زندان در کان��ال تلگرامی 
خ��ود نوش��ت: امروز)جمع��ه( کلی پی��ام داش��تم که در 
برنامه دیش��ب دورهمی آقای خبرن��گاری که آمده بود 
ت��وی زن��دان با م��ا مصاحبه ک��رده بود، گفته م��ا از توی 
زندان از ایش��ان یا صدا وس��یما درخواست کرده بودیم 
قدم رنجه کنند و با ما مصاحبه کنند. البته از بس دروغ 

ش��نیدیم ش��اخ درنیاوردم، ول��ی کل حرف هایی که در 
م��ورد آن مصاحبه در زندان گف��ت، دروغ بود. واال اون 
موقع سلول انفرادی بودیم راهی برای دعوت از ایشان 
نداش��تیم. همی��ن قدر بس��ه که ی��ک جا ثبت ش��ود آن 
حرف ها دروغ بوده اس��ت. گرچه گمان نکنم کس��ی باور 
کرده باش��د. به گزارش ایلنا، ایمان مرآتی شب گذشته 
در بخش��ی از برنام��ه دورهمی گفته بود: »در س��ال 88 
من ی��ک گفت وگو ب��ا دو متهم��ان سرش��ناس فتنه 88 
داش��تم. به من اعالم کردند که این دو زندانی خودشان 
می خواهند با بخش خبری صدا و سیما گفت وگو کنند. 

ما در زندان حاضر شدیم و گفت وگو را گرفتیم«.
   کاربران ایرانی به تم تم روی آوردند

دیت��ای موج��ود روی فروش��گاه گ��وگل نش��ان می دهد 
کارب��ران ایران��ی از اواخ��ر م��ارس و به خص��وص از اول 
آوری��ل 2018 اق��دام به دانل��ود و نصب این پیام رس��ان 
ک��رده و این روزها با ارس��ال کامنت در بخش ری ویوی 
اپلیکیش��ن نش��ان می دهند ک��ه از این برنامه که ش��بیه 
ب��رای   tls cryptographic پروت��کل  از  و  ب��وده  تلگ��رام 
رمزن��گاری پیام ه��ا اس��تفاده می کند، راضی هس��تند؛ 
هرچند مانند تلگرام کامل نیست. تم تم عالوه بر نصب 
روی اندرویدو آی او اس��روی دس��کتاپ و ل��پ تاپ نیز 
برای سیس��تم عامل ه��ای ویندوز، م��ک و لینوکس نیز 
قابل اس��تفاده اس��ت. تا قب��ل از هجوم کارب��ران ایرانی 
برای نصب، تم ت��م روی اندروید حدود یک میلیون بار 
و روی آی او اس حدود 300 هزار بار دانلود ش��ده بود. 
تم تم متعلق به کمپانی روس��ی odNoklassNiki اس��ت که 
مؤس��س و مدی��ر آن »آلبرت پوپ کوف« آن را در س��ال 
2008 ب��ه گ��روه اینترنتی mail. ru فروخ��ت که مقر آن 

در مسکو است.
   ایران حامی ثبات در خاورمیانه است

عضو شورای امور اقوام و ملیت های روسیه اعالم کرد: 
ایران نقشه های آمریکا را برای برهم زدن ثبات منطقه 

خاورمیانه برهم زد.
اس��ماعیل ش��عبانف گفت: ه��دف آمری��کا از حمایت از 
گ��روه ه��ای تروریس��تی در منطق��ه خاورمیان��ه، ایجاد 
ش��رایطی برای داشتن موقعیت برتر است.  وی با بیان 
اینکه آمری��کا از اقدامات ای��ران در منطقه برای مقابله 
با تروریس��ت ها به ش��دت ناراحت اس��ت، افزود: مقام 
ه��ای آمریکایی هدف خ��ود را از حضور در کش��ورهای 
خاورمیان��ه تامی��ن صل��ح و ثب��ات و دفاع از کش��ورهای 

منطقه اعالم می کنند، در حالی که چنین نیست.
عض��و ش��ورای ام��ور اقوام و ملی��ت ها که تح��ت نظارت 
ریاست جمهوری روسیه فعالیت می کند، گفت: تجربه 
دو دهه اخیر نش��ان می دهد که آمری��کا در واقع تالش 
می کن��د به کش��ورهای منطقه ضربه بزن��د. مقام روس 
درب��اره رواب��ط ایران و روس��یه گفت: مس��کو ب��ا تهران 
روابط خوبی دارد و در مبارزه با تروریسم همکاری می 

کنند./ ایرنا

   قاسمی: جاه طلبی ولیعهد بداندیش سعودی از حد و اندازه برون شده است
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: هش��دار می دهیم همه توطئه های تفرقه افکنانه سالیان اخیر در منطقه با هدف بروز نفاق و 

انشقاق در جهان اسالم و ایجاد حاشیه امن برای رژیم جعلی صهیونیستی طراحی و اجرا شده است.
به��رام قاس��می س��خنگوی وزارت امور خارج��ه در واکنش به س��خنان تازه ولیعهد کج اندیش س��عودی در مصاحبه با نش��ریه 
آمریکای��ی تایم که به گونه ای از س��ر خامی و ش��وقی کودکانه، دو رژیم متجاوز عربس��تان و اس��رائیل غاص��ب را دارای منافع و 
دش��منان مش��ترکی مانند ایران دانست، اظهار داشت: جاه طلبی ولیعهد بداندیش س��عودی از حد و اندازه برون شده است و 
می رود تا به یک بیماری العالج و مزمن بدل ش��ود. او در جنگ قدرت درون خاندان س��لطنتی و برای جلب حمایت آمریکا و 
اخیرا رژیم اشغالگر قدس در کنار پرداخت میلیاردها دالر از ثروت مردم خود، به بیان هر سخن مضحک و البته شرم آوری نیز 
مبادرت می ورزد. این تازه از راه رس��یده جویای قدرت و نام چش��م خرد بر تمامی واقعیت های تاریخی و هفت دهه جنایات 
رژیم غاصب و کودک کش صهیونیس��تی فرو بس��ته و در خیانتی بزرگ و آش��کار به آرمان فلسطین دم از شناسایی و همسویی 
کش��ورش با این رژیم نامش��روع می زند.   این س��خنان نشان می دهد او نه تاریخ خوانده اس��ت، نه جغرافیا می داند، نه آرمان 
مردم خود و آزادگان جهان را درمی یابد و نه از س��تمی که بر امت اس��المی و فلس��طینیان رفته و می رود چیزی می فهمد و نه 

فلسطین، نه جهان عرب، نه جهان اسالم و نه دوست و نه دشمن را از هم باز می شناسد.
  قاس��می افزود: هش��دار می دهیم همه توطئه های تفرقه افکنانه سالیان اخیر در میان کش��ورهای اسالمی و ایجاد و گسترش 
گروهه��ای تروریس��تی و اف��راط گرا همانن��د داعش و همزادان آن، با هدف بروز نفاق و انش��قاق در جهان اس��الم و فراموش��ی 

تدریجی آرمان فلسطین و ایجاد حاشیه امن برای رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی طراحی و اجرا شده است.
   پوتین 11 ژنرال روسی را برکنار کرد

کرملین اعالم کرد که رئیس جمهور روس��یه 11 نفر از ژنرال های روس��ی را از وزارت کش��ور، مرکز زندان های فدرال روس��یه، 
وزارت امداد رسانی و کمیته تحقیقات فدرال روسیه برکنار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، »والدیمر پوتین« رئیس جمهور روسیه 11 ژنرال روس را برکنار کرد.
بر اس��اس این خبر این مس��ئوالن نظامی روسی از وزارت کشور، مرکز زندان های فدرال روسیه، وزارت امداد رسانی و کمیته 

تحقیقات فدرال برکنار شده اند.
کرملین اعالم کرده است که این تصمیم دیروز طی فرمانی ریاستی اعالم شده و افراد دیگری به عنوان جانشین این مسئوالن 

روسی انتخاب شده اند.

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
در مق�ام ادب همی�ن ب�س که آنچه برای دیگران نمی پس�ندی، خ�ود از آن 

دوری کنی.

آن که منتظر راس�تین امام عصر)عج( اس�ت. بر اثر تخلق به اخالق الهی 
گرد حرام نمی گردد و جانش به گرد معصیت غبار نمی گیرد و می کوشد 
در انجام دادن واجب و دوری از معصیت که در راس آموزش های فرعی 
اسالم است. قصور و تقصیر روا ندارد. واجبات را عمل از حرام ها دوری 
کن�د و فراخور ت�وان خویش به انجام دادن مس�تحب و ت�رک مکروه نیز 
اهتم�ام ورزد، و چ�ون چنی�ن کن�د، مطل�وب م�والی خویش را ب�ه انجام 
رس�انیده و مس�تحق عنایت خاص ونگاه تش�ریفی امام خویش و سایر 

عترت طاهره)علیهم السالم( خواهد شد.
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از چرخ هب هر گوهن همی دار امید
وز گردش روزگار می لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه رنگی نبود
پس موی سیاه من چرا گشت سفید

حافظ


