
2

گفت وگوی ظریف با بی بی سی عربی 

ایران بدون دعوت
 به جایی نمی رود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن و مدیران نظام:

تعرض به امنیت و حریم مردم 
در پیام رسان های داخلی 

»حرام شرعی« است
سه شنبه   21   فروردین ماه 1397 0 23  رجب  1439 

سال اول شماره 181 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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تحلیل روز

گزارش ویژه

جامعه

جدیدترین شگرد کالهبرداران سایبری؛

عکس ما را الیک کنید!

تفکیک وزارتخانه هایی که زمانی ادغام شده بودند  

لزوم اصالح ساختار دولت 

تحلیلی بر سخنان شهردار مشهد در بیست و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر مشهد؛

چرا راه را گم کرده ایم؟!

واپسین روزهای سال 96 بود که کمیسیون مشترک اصالح ساختار دولت با حضور پنج نفر از اعضای 
کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و تعدادی از دیگر کمیسیون های مجلس تشکیل جلسه 
داد تا موضوعات مربوط به اصالح ساختار دولت که شامل پنج الیحه و سه طرح می شود را بررسی کند. 
بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و تاکید رئیس جمهوری و رئیس مجلس نسبت به اعمال سرعت و دقت 
در انجام این کار، اعضای کمیسیون مشترک در اولین روز کاری مجلس در سال جدید تصمیم گرفتند...

با 8 مصوبه و چند  برگزار شد. جلسه ای  اولین جلسه شورای اسالمی شهر مشهد در سال جاری 
اظهار نظر که مهمترین و بحث برانگیزترین آن به سخنان شهردار مشهد برمی گشت. جایی که گفته 
براورده کردن  ناتوانی در  به  اشاره ای ظریف  با  اعتراف صریح همراه  ایم"؛  را گم کرده  راه  ما   " است 
قسمت بزرگی از مطالبات شهروندان و گم شدن مجاورین در زیر سایه زائرین و مسافرینی که هرساله 

به مشهد سفر می کنند.  قاسم تقی زاده خامسی که حدود 6ماه است شهردار دومین کالنشهر...
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گزارش »صبح امروز« از واکنش  چهره ها، کارشناسان و دولتی ها  

بازار ارز 
» سکه « شد
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مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر مشهد؛

از ایجاد مرکز توانمندسازی 
آسیب دیدگان اجتماعی تا 
ساماندهی مدیریت طرح ها

 رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

ثبت جهانی دوتار در یونسکو 
فرصتی برای معرفی موسیقی 

مقامی ایران به جهان

» صبح امروز« از وظیفه دانشگاهیان، دولت و مجلس در 

بحران پیش رو می گوید؛

 به الگوی کشت، نیازمندیم

شگرد  از  رض��وی  خراسان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
و  برداشت  پ��رده  مجازی  فضای  کالهبرداران  جدید 
گفت: متاسفانه بازهم برنده شدن موجب اغفال شهروند 
بهترین  برنده             کودکتان  داری��د  »دوس��ت  شد.  مشهدی 
عکس مسابقه  ما باشد... از بین تمامی عکس ها، بهترین 
انتخاب  کند،  خود  آن  از  را  رای  بیشترین  که  عکسی 
اصلی  صفحه  در  شده  انتخاب  عکس  10روز  و  می شود 
سایت قرار میگیرد. برنده مسابقه زمانی مشخص و اعالم 
میشه که حداقل عکس های ارسالی تعدادشان به 30عدد 
برسد، پس دوستان خودتان      رو به جمع ما دعوت کنید«. 7
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وپنج  بیست   مصاحبه ای  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد 
توافق های  به  آمریکا  بدعهدی  از  عربی،  »بی.بی.سی«  شبکه  با  دقیقه ای 
قابل  »غیر  را  کشور  این  و  انتقاد  )برجام(  هسته ای  توافق  جمله  از  بین المللی 

اعتماد« توصیف کرد.
آمریکا  خروج  صورت  در  که  کرد  اعالم  ایران،  خارجه  وزیر  فارس،  گزارش  به 
اعالم  خودش  زمان  در  که  دارد  اختیار  در  متعددی  گزینه های  ایران  برجام،  از 
خواهد شد و توضیح داد که نمی شود بر سر چیزی که توافق شده دوباره مذاکره 

کرد.
که  کرد  اعالم  منطقه ای  مسائل  خصوص  در  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
از  زیادی  تعداد  دریمن،  چند  هر  و  بوده  اشتباه  همیشه  عربستان  انتخاب های 

مردم جان باخته اند اما وقت همچنان برای راهکار سیاسی هست.
کوتاهی  مدت  ظرف  داشتند  قصد  که  متحدانش  و  عربستان  ظریف،  گفته  به 

»مأموریت« یمن را انجام دهند  وارد سال
چهارم شده اند و همچنان هر درخواستی برای راهکار سیاسی را رد می کنند

و  دارد  نیاز  بحران  حل  برای  سیاسی،  راهکار  نیز  سوریه  که  کرد:  اعالم  ظریف 
آنکس که برای آینده سوریه تصمیم می گیرد ،مردم هستند و آمریکا نمی تواند در 

سوریه حضور داشته باشد و این امر، تصمیمی اشتباه است که باید اصالح شود
مشروح مصاحبه بی.بی.سی عربی را که »علی هاشم« خبرنگار لبنانی و عضو 

سابق شبکه المیادین انجام داده است، در زیرمیخوانید:
ترامپ  دونالد  اگر  که  هست  محکم  آنقدر  هسته ای  توافق  آیا  بی بی سی: 

رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت از آن خارج شود، همچنان ادامه یابد؟
توافق هسته ای، توافقی بین المللی چند طرفه است. آمریکا فقط یک طرف آن 
این کشور شاهد صدور قطعنامه   و  امنیت است  است. آمریکا عضو دائم شورای 
با اجماع صادر شد، بوده است. از طرفی دیگر،  در خصوص توافق هسته ای که 
توافق هسته ای توافقی ]معتبر[ و در حال اجراست اما این بدین معنا نیست که 
عدم  در  دارد  طوالنی  سابقه ای  هم  آمریکا  هستند؛  پایبند  آن  به  طرف ها  همه 
پایبندی به توافق های بین المللی. مثال ببینید که توافق پاریس درباره تغییرات 
در  آمریکا  افتاده،  اتفاق  آنچه  بر  بنا  کرد.  رد   ]۲۰۱۷ ژوئن   ۲ ]در   را  آب وهوایی 
پی خواسته های رئیس جمهور ترامپ می رود و این دلیلی است بر اینکه آمریکا 
در توافق های بین المللی شریکی غیرقابل اعتماد است؛ االن که برخی به دنبال 
مخابره  را  پیام  این  آمریکا  ظاهرا  هستند،   کشورها  دیگر  با  مشابه  توافق های 
حالت،  خوش بینانه ترین  در  آمریکا[  ]با  شده  انجام  توافق های  عمر  که  می کند 

عمر یک دوره ریاست جمهوری است.
بی.بی.سی: در صورت خروج آمریکا از توافق، آیا اتحادیه اروپا، روسیه و 

چین قادرند توافق را به شکل 1-۵ حفظ کنند؟
هم  ایران  وجود  نیازمند  هسته ای  توافق  است.  فرضی  سوالی  این  ظریف:  
توافق  چارچوب  در  کارش  ادامه  برای  آن  آمادگی  نیازمند  همچنین  هست. 
شرکا  برای  هسته ای،  برنامه  خصوص  در  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  به  موسوم 
عاملی  ایران  که  چرا  بماند،  آن  در  ایران  که  است  مهم  باشند-  که  کدام  -هر  هم 
اساسی در این توافق است. متأسفانه عملکرد آمریکا طی دو سال گذشته، توافق 
را غیرقابل استمرار قرار داده است، حتی بدون تالش رئیس جمهور ترامپ برای 
کردن  متقاعد  است،  مهم  اروپا  اتحادیه  برای  االن  آنچه  بنابراین  آن،  از  خروج 
آمریکا به پایبند ماندنش به تعهداتش در توافق به جای تالش برای راضی  نگاه  

داشتنش جهت عدم خروج از توافق است.
بی.بی.سی: آیا وزیر خارجه فرانسه که ماه مارس به ایران سفر کرد، تالش 

کرد تا تهران را به تغییر توافق هسته ای متقاعد کند؟
خیر. واقعیت این است که برای ما روشن بود که فرانسوی ها به اینکه توافق، 
دوباره  شده،  توافق  آنچه  بر  نمی شود  و  دارند  اعتقاد  است،  کامل  معامله ای 
در  و  کرد  بحث  ما  با  مختلفی   مسائل  خصوص  در  فرانسوی،  وزیر  کرد.  مذاکره 

مقابل نظرات، استدالل ها
و پیشنهادهادات ایران در خصوص این مسائل را شنید.

موشک های  موضوع  درخصوص  فرانسه[  خارجه  ]وزیر  آیا  بی.سی.سی: 
بالستیک با شما بحث کرد؟

اگر  و  دارد.  را  از خود  ایران، حق دفاع  که  بود  این  که شنید  پاسخی  اما  البته. 
از  کدام  هر  با  مقایسه  در  ایران  که  می بینید  کنید،  نگاهی  منطقه  وضع  به  شما 
واقع  در  می کند.  خود  دفاعی  امور  صرف  دیگران،  از  کمتر  بسیار  همسایگانش 
باید بازخواست شوند که چرا میلیاردها دالر سالح به منطقه ما  کشورهای غربی 
سرازیر می شود که به وضعیتی انجامیده که می توان به عبارت ساده تر، آن را کیک 
باروت قابل انفجار توصیف کرد. نگاه کنید در یمن چه می گذرد. ما وارد چهارمین 
سال بمباران هوایی مردم یمن شدیم که هیچ توجیهی ندارد و بی آنکه نتیجه ای 
مثبت داشته باشد، حتی برای کسی که درگیری مسلحانه را آنجا آغاز کرده است.

مسئول  که  می شود  زده  ایران  به  اتهاماتی  یمن  خصوص  در  بی.بی.سی: 
شلیک موشک به ریاض است.

ایران به یمنی ها موشک نداده است. همه  ما کامال روشن توضیح داده ایم که 
می دانند که یمن تحت محاصره است؛ محاصره ای که از ورود دارو و غذا به یمن 
هم ممانعت می کند و مانع انجام وظیفه بشردوستانه سازمان ملل در یمن شده 
میلیون ها  و  می شود  دارو  و  غذا  ورود  مانع  که  است  محاصره ای  چه  این  است. 
ننگ  مایه  این  وارد می شود؟[.  به آن  ]اما موشک  وبا می میرند  انتشار  اثر  بر  نفر 
است. می گویم، اگر محاصره وجود دارد که مانع ورود دارو برای درمان میلیون ها 
مبتال به وبا و مانع ورود غذا می شود - و اتفاقا دبیر کل سازمان ملل هم اخیرا در 
یمن[  در   ۲۰۱۷[ گذشته  سال  که  کسانی  تعداد  گفت،  یمن  از  حمایت  کنفرانس 
۲۸ میلیون  ۲۱ میلیون نفر بوده است. این عدد امسال  دچار سوء تغذیه بودند، 
و  غذا  کمک های  ورود  مانع  که  طوری  به  بوده  موفق  محاصره  این  است-اگر  نفر 
یمن  به  قاچاق موشک  منع  در  که  است  یمن شده است، پس چگونه  به  داروی 

موفق نبوده است؟

بی.بی.سی: آیا این، جنگ نیابتی میان عربستان و ایران نیست؟
گزینه های  گذشته  دهه  چهار  طی  عربستان  متأسفانه  نیست.  اینطور  خیر. 
به  را  توپخانه هایش  که  گرفته  صدام  از  حمایت  از  است.  کرده  انتخاب  را  غلطی 
طی  عربستان  بود؟  ایران  از  نیابت  به  جنگی  آن  آیا   . تا...  گرفت  کویت  سوی 
برای صدام خریداری  ایران[ هفتاد میلیارد دالر سالح  علیه  هشت سال ]جنگ 

کرد.
بی.بی.سی: اما آنچه امروز در یمن می گذرد، کی تمام می شود؟

شما تاریخ یمن را می دانید. یمنی ها با تجاوز و اشغالگری حتی قبل از ]بروز[ 
انقالب اسالمی ایران مبارزه کرده اند؛ قبل از آنکه کسی ما را به حمایت از آنان 
عربستان  که  است  غلطی  گزینه های  انتخاب  نتیجه  این  واقع،  در  کند.  متهم 
به  برسد.  همسایگانمان  به  آسیبی  نمی خواهیم  ما  است.  برگزیده  سعودی 
مسئول  ما  اما  ماست.  خود  امنیت  همسایگانمان،  امنیت  که  داریم  اعتقاد  این 
انتخاب گزینه های غلط آنان نیستیم. برای شما مثال حمایت عربستان از صدام 
مسئول  ایران  آیا  گرفت.  کویت  سمت  به  را  توپخانه هایش  لوله  که  وقتی  زدم  را 

است؟
بی.بی.سی: اگر به تفصیل درباره وضعیت یمن صحبت کنیم، در آنجا ایران 
متحدی به نام جنبش انصارا... دارد و از طرفی دیگر سعودی ها معتقدند که 

ایران در منطقه نفوذ آنان اعمال نفوذ می کند.
اعتقاد داشته ایم. خیلی وقت پیش هم  به ضرورت راهکار سیاسی  ابتدا  از  ما 
در  داده ایم.}  عربستان  به  را  سیاسی  حل  پیشنهاد  یمن،  بحران  آغاز  زمان  از 
۲۰۱۶{ پیامی برای وزیر خارجه فقید عربستان سعود الفیصل فرستادم  سپتامبر 
تا با همکاری آنها راهکاری سیاسی برای یمن بیابیم. پاسخ دادند که جهان عرب 
به شما ارتباطی ندارد. بار دیگر بالفاصله بعد از آغاز جنگ پیشنهاد دادیم، سه 
که  می کردند  تصور  شده ایم.  ]جنگ[  چهارم  سال  وارد  االن  ما  و  پیش  سال 
می توانند مأموریت را طی دو هفته تمام کنند. ما آن زمان پیشنهاد توقف فوری 
جنگ و کمک رسانی بشردوستانه فوری را دادیم. پیشنهاد راهکار سیاسی بین 
باشد.  یمنی  طرف های  همه  دربرگیرنده  که  دادیم  را  دولتی  تشکیل  و  یمنی ها 
متأسفانه عربستان و متحدانش همیشه راهکار سیاسی را رد کرده اند و امیدوار 
فرصت  که  معتقدم  من  باشند.  جنگ  پیروز  می توانند  نظامی  راه  از  که  هستند 
هنوز از دست نرفته است. البته که فرصت برای تعداد بی شمار یمنی ها که جان 
خود را از دست داده اند از دست رفته اما هنوز زمان به طور کامل برای یافتن راه 
حلی سیاسی از دست نرفته است. اگر عربستان سعودی تمایل به یافتن راه حلی 
سیاسی در یمن دارد ایران شریک جدی است. هر راهکاری از این دست، باید 
راه حلی بر پایه مذاکره بین یمنی ها باشد. طرف های خارجی هم به جای دیکته  
تا راهکاری سیاسی حاصل شود.  را تسهیل کنند  امور  کردن نظرات، می توانند 

ما آماده ایم برای کمک به یافتن راهکاری سیاسی.
بی.بی.سی: آنطور که با بسیاری از سیاستمداران عرب صحبت کرده ایم، 
مشکل این است که می گویند ایران پیام های متناقضی را ارسال می کند. از 
یک سو می گویند دست کمک دراز کرده اند و از سویی دیگر می بینیم که کسی 
در تهران می آید و تهدید می کند یا کسی دیگر می گوید که ما بر چهار پایتخت 
عربی مسلط شده ایم. شاید مشکل در پیامی باشد که از تهران بیرون می آید.
مذاکرات  هنگام  اسرائیلی ها  که  است  سخنانی  نوع  از  این  نیست.  درست  این 
هسته ای منتشر کردند. می گفتند، کسانی که توافق را امضا می کنند، نمی توانند 
اجرایش کنند و همان حکایت همیشگی؛ ]اتهام[ ادبیات دوگانه به تهران. ایران 
دارند.  آنان  که  آنچنان  نداریم  دیکتاتوری  ما  نیست.  فراگیر  سیاسی  گروه  یک 
کننده  بیان  و  می شود  شنیده  پژواکش  که  داریم  متعددی  صداهای  ایران  در  ما 
نظرات صاحبش است. اما ما در نهایت توانستیم توافق هسته ای را اجرا کنیم. 
بودند،  توافق  مخالف  ایران  داخل  که  کسانی  بودند  معتقد  خیلی ها  می گفتند 
ایران  بوده است.  به آن متعهد  ایران کامال  اما می بینید که  را نقض می کنند  آن 
جای  به  که  است  این  مهم  است.  کرده  عمل  توافق،  طبق  تعهداتش  به  دقت  با 
این  همسایگانمان  مواضع  نکنیم؟مشکل  مذاکره  و  ننشینیم  چرا  سخنان،  این 
اگر  که  از خارج بخرند. تصور می کنند  را  امنیت  است که همیشه تالش کرده اند 

با  از ثروت نفتی خود را برای خرید سالح خرج کنند، می توانند  میلیاردها دالر 
آن امنیت را بخرند. اما آنچه امکان تحقق دارد و مهم تر است ساخت امنیت بر 
هم  بیشتر  اتفاقا  که  دارد  را  خود  شکایت های  هم  ایران  است.  گفت وگو  اساس 
از او حمایت کردند.  هست. ما صدام را تأیید نکردیم آنها بودند که هشت سال 
که آن  بودیم  اولین کسی  ما  گرفتند  کویت  به سمت  را  توپخانه هایشان  که  وقتی 

را محکوم کردیم.
بی.بی.سی: اما دکتر،  زمانیکه ایران را در عراق و سوریه می بینند یا کسانی 
را در لبنان، فلسطین و یمن می بینند که با ایران متحدند آیا حق ندارند که 

احساس خطر یا نوعی تهدید کنند؟
باشد.  نگرفته  صورت  دعوتی  آنجا  دولت  ازسوی  که  نمی رود  جایی  به  ایران 
موضع ما این است که مردم این کشورها کسانی هستند که باید تصمیم بگیرند. 
این  به  و  کردیم  حمایت  فلسطین  از  ما  نداریم.  کشورها  این  در  طمعی  هیچ  ما 
امر افتخار می کنیم. از عربستان سعودی می پرسیم که چرا از فلسطین حمایت 
و  مردد  می شود،  غزه  در  که  جنایت هایی  کردن  محکوم  برای  چرا  نمی کند؟ 
خجالت زده اند و چرا سیاست بازی در قبال اسرائیل در پیش گرفته اند در حالی 
آمریکا  قبال  در  را  باز  سیاست  این  چرا  می کشد؟  را  فلسطینی ها  اسرائیل  که 
مالکش  که  می بخشد  صهیونیست ها  به  را  چیزی  کشور  این  آنکه  حال  دارند 
و  نیستند  مالکش  آمریکایی ها  که  چیزی  است.  شریف  قدس  منظورم  نیستند؛ 
که  است  این  است،  توجه  جالب  آنچه  نیستند.  مستحقش  هم  صهیونیست ها 
در  بلکه  نمی کنند  فلسطینی ها  حقوق  گرفتن  پس  برای  جدی  تالش  سعودی ها 
که  می گویم  شما  سوال  دوم  بخش  خصوص  در  می گیرند.  قرار  متجاوزان  صف 
اسرائیل نتیجه اقدامات خودش را می بیند. اسرائیل دنبال دستاویز می گردد یا 
دنبال جان فداست تا از مسئولیت اقدامات جنایت بارخود که در سالهای گذشته 

به بزرگترین فاجعه بشری منجر شده، شانه خالی کند؟
بی.سی.سی:  ایران اکنون برای مقابله با این چه می کند؟

را  اسرائیل  اقدامات  مالزی،  و  اندونزی  قطر،  کویت،  ترکیه،  مثل  ای��ران 
محکوم می کند و خواستار برگزاری نشست های سازمان همکاری اسالمی برای 

همبستگی با فلسطینی ها و بسیج حمایت بین المللی از آنان است.
بی.بی.سی: اسرائیل هم البته شما را خطری برای موجودیت خود می داند

این  شاید  که  است  جان فدا  و  پوشش  دنبال  به  همیشه  اسرائیل  که  گفتم 
]پوشش[ یک سازمان باشد.

بی.بی.سی: به موضوع هسته ای برمی گردم. ایران چه می کند اگر ترامپ از 
توافق هسته ای خارج شود. آیا برگ بازی دارید. چه گزینه هایی دارید؟

البته که برگ ها و عواملی داریم که ترامپ را از خروج ]از توافق[ ناتوان یا مانع 
گزینه های  ایرانی ها  ما  که  می داند  زیاد  احتمال  او  بشود.  توافق  از  خروجش 

بسیاری داریم که در زمان خودش از آنها مطلع می شود.
خارجه  وزیر  پامپئو  مایک  آمریکا  دولت  در  اخیر  تغییرات  بی.بی.سی:  

جدید و جان بولتون که همکار شما در سازمان ملل بود....
در یک زمان در سازمان ملل بودیم

بی.بی.سی: آیا با هم دیدار کردید؟
مثل  دیگر  جاهای  و  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  نداشتیم.  دیداری  خیر. 

شورای امنیت خیلی جنگیدیم.
بی.بی.سی: ایران به این تغییرات چطور نگاه می کند؟

بر  دلیلی  اینها  است.  نترسانده  را  ایران  قطعا  و  آمریکاست  داخلی  امور  اینها 
امنیت  مشاور  سه  تغییر  به  که  طوری  به  آمریکاست،   سیاست  در  انسجام  نبود 
داخلی  مسئله  نهایت،  در  مسئله  این  اما  است.  انجامیده  سال،  یک  طی  ملی، 
در  و  نمی کنیم  دخالت  کسی  امور  در  ما  نیست.  ما  امور  از  و  آمریکاست  مردم 
هم  قطعا  کند.  دخالت  ما  داخلی  امور  در  کسی  نمی دهیم  اجازه  ما  هم  مقابل 
ترس  احساس  لحظه ای  برای  حتی  دولتشان،  در  متعدد  تغییرات  نتیجه  در 
نمی کنیم. اما اگر از توافق هسته ای خارج شود، خودش را در جامعه بین المللی 
توافق  هیچ  در  آمریکا  اینکه  بر  بود  خواهد  دلیلی  هم  این  است.  کرده  منزوی 
ایران موضعی  که  این سبب خواهد شد  اعتماد نیست.  قابل  بین المللی شریکی 

یکپارچه بگیرد و راهبردی در پیش بگیرد که برای آمریکا دردناک باشد.
مجلس  در  که  آنطور  یا   20 تا  را  اورانیوم  ایران  زمان[  آن  ]در  بی.بی.سی: 

شنیدیم تا 60 درصد غنی می کند؟
چارچوب  در  حتی  و  داریم  متعددی  انتخاب های  برنامه هایمان  میان  در  ما 
کند،  نقض  را  آن  بگیرد  تصمیم  آمریکا  اگر  داریم.  گزینه هایی  هسته ای  توافق 

ایران به آن تعهدی ندارد، اگر آن را طبق امنیت ملی خودمان ارزیابی کنیم.
حسن  رئیس جمهور،  میان  دیداری  نیازمند  توافق  حفظ  اگر  بی.بی.سی: 

روحانی و رئیس جمهور، دونالد ترامپ باشد، آیا ایران این را می پذیرد؟
ترامپ  کرد.  نخواهد  قبول  را  گفت وگو  هرگز  ایران  نباشد،  متقابل  احترام  اگر 
هم این را نشان داده که برای رعایت این شرط اساسی در دیپلماسی بین المللی 
آماده  برخی  شاید  و  باشند  مأموریت  پذیرش  آماده  برخی  شاید  نیست.  آماده 
نزدیک ترین  خصوص  در  حتی  بپذیرند  را  ترامپ  جمهور  رئیس  سخنان  باشند 

متحدانش؛ اما ایران چنین چیزی را نمی پذیرد.
بی.بی.سی: در همین خصوص بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس، 
چند ماه پیش به ایران آمد. آیا در خصوص توافق هسته ای با شما گفت وگویی 

کرد؟
ما همیشه پرونده هسته ای را با طرف های دیگر بررسی می کنیم.

بی.بی.سی: انگلیس به توافق پایبند است؟
و  ایران،  برنامه هسته ای  برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص  هر طرف در 
به  که  کرده اند  تصریح  اخیرا  آمریکا،  جمله  از  دارد  مشارکت  آن  در  که  کسی  هر 

توافق متعهد هستند اما عمل ها موثرتر از حرف هاست.
بی.بی.سی: سفر بوریس جانسون به تهران، همچنین برای پیگیری پرونده 

نازنین زاغری هم بود. آیا پیشرفتی حاصل شد؟
بر اساس مسائل انسانی، تالش کردیم و می کنیم و امیدواریم که این تالش ها 
که  تصمیم هایی  و  ایران  حاکمیت  نیز  بریتانیا  که  است  مهم  اما  برسد.  نتیجه  به 
بشناسد.  رسمیت  به  را  می گیرند  مجریه  قوه  از  مستقل  ایران  قضایی  مقامات 
اعتبارهای  اساس  بر  جز  مجریه  قوه  و  دارد  را  خود  ،کار  ایران  در  قضاییه  قوه 
بشردوستانه نمی تواند دخالت کند. این کاری است که ما می کنیم و نمی توانیم 

در امور قوه قضاییه دخالت کنیم.
بی.بی.سی: یعنی می شود انتظار اخباری خوب داشت؟

صادقانه امیدوارم. و چیزی که االن امیدوارم.
بی.بی.سی: شما فردا برای نشست سران ایران، روسیه و ترکیه به آنکارا 

می روید، آیا هماهنگی این سه کشور به نتایجی خوب روی زمین می رسد؟
نفس این اهتمام، به خودی خود در قالب همه تالش ها برای حل بحران سوریه، 
تالش های  درب��اره  خیلی ها   ۲۰۱۷ اوایل  و   ۲۰۱۶ سال  اواخر  است.  توجه  قابل 
هماهنگی در »آستانه« تردید کردند. اما این برنامه تنها گزینه ای بود که توانست 
شدت جنگ را کاهش دهد. درست است که کامل نبوده  و آنطور که می خواستیم 

نشده است،  اما در مقایسه با اقدامات دیگر، نتایج بهتری در بر داشت.
بی.بی.سی: چگونه؟

تروریستی  سازمان هایی  است.   شده  کاسته  تنش  و  مسلحانه  درگیری  حجم 
مثل ]جبهة النصره[ به این امر پایبند نیستند و نقض آتش بس را ادامه می دهند 

و باید با این امر برخورد کرد.
بی.بی.سی: طبق گفته آمریکا تعداد کودکانی که در این مرحله کشته شدند 

بیش از گذشته است.
استانداردهای بشردوستانه  برای  را  احترام  بیشترین  ادعاست متأسفانه.  این 
از  نظر  صرف  ای��ران  موضع  این   . هستیم  و  بوده  قائل  بشردوستانه  قوانین  و 
فراموش  اما  است.  ثابت  اصلی  ایران  برای  این،  است.  قربانیان  و  جنایتکاران 
به  نیاز  البته  که  یافته  کاهش  درگیری  سطح  گذشته،  سال  طول  در  که  نکنید 
]کار[ بیشتر دارد. نشست اخیر در سوچی ]روسیه[ را برگزار کردیم که بزرگترین 
نشست سوری ها شامل معارضان و موافقان دولت سوریه بود.. این شروع خوبی 
بود و باید ادامه یابد. البته که اختالف نظرهایی وجود دارد. این نشست ها مهم 
است چرا که ابزاری است برای تعامل با این اختالفات برنامه ریزی برای آینده و 
چگونگی اجرای روند سیاسی و تسهیل گفت وگو میان سوری ها. همه باید بدانند 

که آینده سوریه را ،مردم سوریه تعیین می کنند.
بی.بی.سی:  آقای دکتر ظریف، االن روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا، سازمان 
ملل و حتی فرانسه طبق گفته رئیس جمهور ماکرون می گویند که حسب االمر 
اینکه  یا  سوری هاست  مسئله  مسئله،  این  آیا  می کنند.  دخالت  سوریه  در 

مسئله قدرت های منطقه ای شده است.
طبق دعوت دولت سوریه، مستشارانی به سوریه اعزام کرده ایم و فکر می کنم 
بین الملل دولت سوریه را  باید حضور سازمان ملل و قانون  بین الملل  که جامعه 
که دارای حاکمیت است و سازمان ملل آن را به رسمیت می شناسد، به رسمیت 
بشناسد... همه باید دو اصل را درباره سوریه بدانند؛ اول، بحران سوریه راهکار 
ایجاد  سیاسی  فصل  و  حل  که  قادرند  فقط  سوری ها  خود  دوم،  و  ندارد  نظامی 
سوریه  ملی  وحدت  و  حاکمیت  به  باید  که  بدانند  بخوبی  باید  هم  بقیه   کنند. 

احترام بگذارند.
ایران و ترکیه که در  اما آقای دکتر، روسیه و  بله آقای دکتر.  بی.بی.سی: 

آنکارا گرد هم می آیند، هر سه در میدان سوریه حاضرند.
کشورهای زیادی در کشورهای دیگر، بر اساس دعوت دولت آن کشور حضور 

دارند. اما اگر شما بدون دعوت حضور دارید، آن مسئله ای دیگر است.
بی.بی.سی: نظرتان درباره تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه چیست؟
فکر می کنم که اوال نیروهای آمریکا جایی در سوریه ندارند. خیلی تفرقه ایجاد 
کردند و نه فقط سالمت ارضی سوریه را، بلکه انسجام ملی سوریه را از بین بردند 
در  آمریکا  دارد. حضور  آثار طوالنی مدت  که  بیشتر شده اند  و سبب دودستگی 

سوریه اشتباه بود و باید آن را اصالح کنند.

گفت وگوی ظریف با بی بی سی عربی

ایران بدون دعوت به جایی نمی رود
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تفکیک وزارتخانه هایی که زمانی ادغام شده بودند  

لزوم اصالح ساختار دولت 
اصالح  مشترک  کمیسیون  که  بود   96 سال  روزه��ای  واپسین 
به  اجتماعی  کمیسیون  اعضای  از  نفر  پنج  حضور  با  دولت  ساختار 
مجلس  کمیسیون های  دیگر  از  تعدادی  و  اصلی  کمیسیون  عنوان 
تشکیل جلسه داد تا موضوعات مربوط به اصالح ساختار دولت که 
شامل پنج الیحه و سه طرح می شود را بررسی کند. بنابراین به دلیل 
اهمیت موضوع و تاکید رئیس جمهوری و رئیس مجلس نسبت به 
اعمال سرعت و دقت در انجام این کار، اعضای کمیسیون مشترک در 
اولین روز کاری مجلس در سال جدید تصمیم گرفتند با حضور علی 
الریجانی دومین جلسه کمیسیون مشترک را تشکیل دهند تا زودتر 

به نتیجه مطلوب برسند. 
ادغام وزارتخانه ها کارشناسی نشده و شتابزده بود

گفتنی است قرار است در این کمیسیون مشترک، بحث تفکیک 
برخی وزارتخانه ها بررسی شود و درباره امکان این اقدام در شرایط 
توافق  مورد  که  موضوعی  بگیرد.  صورت  گیری هایی  تصمیم  فعلی 
چه  هر  اجرای  خواستار  دولت  و  است  گرفته  قرار  مجلس  و  دولت 
سریعتر و دقیق تر این موضوع است، چرا که در دولت های نهم و دهم 
با عجله و بدون هیچ اقدام و بررسی کارشناسی به بهانه کوچک سازی 
دولت، ادغام های بی پشتوانه و غیر اصولی در وزارتخانه صورت گرفت 
اصلی  کارکردهای  و عمال  کاسه شدند  وزارتخانه های مهمی یک  و 
به منظور  اسفند سال 96  بنابراین 23  از دست دادند.  را  خودشان 
اصالح ساختار دولت نخستین جلسه کمیسیون مشترک تشکیل شد 
و 22 نفر از نمایندگان و مسعود پزشکیان، نائب رئیس اول مجلس 
در این جلسه شرکت کردند و پس از صحبت های مقدماتی، اعضای 

هیئت رئیسه این کمیسیون مشترک را انتخاب کردند.
تفکیک 2 وزارتخانه به 4 وزارتخانه 

تفکیک 2 وزارتخانه به 4 مورد اولویت کمیسیون مشترک اصالح 
دولت است در همین راستا قاسم میرزایی نکو، سخنگوی کمیسیون 
مشترک اصالح ساختار دولت، به دلیل اهمیت موضوع  اعالم کرد 
الریجانی  علی  حضور  با  مشترک  کمیسیون  این  جلسه  دومین  که 
و  شهرسازی  و  راه  وزارتخانه   2 تفکیک  و  می دهد  جلسه  تشکیل 
این  بررسی  مورد  کاری  اولویت  عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کمیسیون قرار می گیرد. او تصریح کرد که قرار است این وزارتخانه ها 
به 4 وزارتخانه مسکن و شهرسازی، راه، صنایع و معادن و تجارت 
امید  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو  این  شوند.  تبدیل  بازرگانی  و 
بحث  مورد  احتمااًل  که  مواردی  دیگر  »ازجمله  شد:  یادآور  مجلس 
قرار خواهد گرفت، تفکیک وزارت ورزش و جوانان است که قرار است 
به وزارت ورزش تبدیل شده و همزمان سازمان ملی جوانان نیز احیا 
البته در تکمیل این اظهارات، زهرا ساعی، دبیر کمیسیون  شود.« 
مشترک اصالح ساختار دولت هم گفت: » در دولت گذشته در یک 
تصمیم گیری عجوالنه برخی از وزارتخانه ها در هم ادغام شدند و تا 
به امروز این وزارتخانه ها شرح وظایف و اساس نامه ای نداشته اند و 
قبل از اینکه ساختار آن و تعاریف و وظایفش مشخص شود، چند 
مشترک  کمیسیون  این  دبیر  کرده اند.«  ادغام  هم  در  را  وزارتخانه 
درباره پیشنهاد برخی کمیسیون ها مبنی بر اینکه »بخش اعظمی 
اقتصادی و صنایع  به کمیسیون  از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعدادی  کمیسیون  هر  از  است  شده  »پیشنهاد  گفت:  برمی گردد«، 

داشته  حضور  دولت  ساختار  اصالح  مشترک  کمیسیون  در  اعضا  از 
باشند.« او ادامه داد: »البته با توجه به تجربه قبل که تصمیم عجوالنه 
صورت  کارشناسی  کار  و  تعمق  بدون  وزارتخانه ها  ادغام  درباره  ای 
تصمیمی  عجله  با  که  هستیم  عقیده  این  بر  همکارانمان  با  گرفت، 
تا در آینده دچار مشکالت جدیدی  انفکاک وزارتخانه ها نگیریم  بر 
نشویم. باید با حضور کارشناسان بررسی های مناسبی انجام دهیم 
که آیا در حال حاضر نیازمند تفکیک وزارت خانه ها هستیم یا بهتر 
است شرایط به همین نحو باقی بماند. نباید آزمون و خطا کنیم چرا 
که این امر برای کشور هزینه های سنگینی دارد و وزارت خانه ها از 

اهمیت زیادی برخوردارند.« 
تالش برای رفع مشکالت ادغام وزارتخانه ها

و  عجوالنه  غ��ی��راص��ول��ی،  ه��ای  ادغ���ام  از  پ��س  اس��ت  گفتنی 
مشکالت  احمدی نژاد،  دهم  و  نهم  دولت های  در  غیرکارشناسی 
فراوانی برای این وزارتخانه های مذکور ایجاد شد و این حجیم شدن 
وزارتخانه ها و و اداره آنها به واسطه یک وزیر باعث شد نظارت وزیر 
بر این دستگاه عظیم و طویل کاهش یابد و اولویت های وزیر بنا به 
آن  و  شود  گرفته  نادیده  ها  وزارتخانه  این  از  بخشی  در  او  تخصص 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  ساعی،  شوند.  تضعیف  بخش ها 
با اشاره به برخی مشکالت پیش آمده در وزارتخانه ها پس از ادغام 
زیادی  مشکالت  با  ها  وزارتخانه  از  بسیاری  میان  این  »در  گفت:  
مواجه شدند، مثال بخشی از مشکالت وزارتخانه کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی مشکالت ساختاری است تا مدیریتی و همچنین در وزارت 
ورزش و جوانان نیز به دلیل این ادغام، موضوع جوانان به محاق رفته 

است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بحث بازرگانی و صنایع 
و صادرات و واردات را داریم که در هم ادغام شده اند و وزارتخانه ای 
آنها توسط یک وزیر  اداره  اند که  به وجود آورده  را  عریض و طویل 

بسیار سخت است.« 
تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برای  مشترک  کمیسیون  بررسی های  سایر  درکنار  نکو،  میرزایی 
تفکیک وزارتخانه ها به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
اشاره کرد که در قالب الیحه مورد تاکید قرار نگرفته است، ولی خبر 
داد که چند نفر از نمایندگان طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه 
تهیه و ارائه کرده اند و قرار است آن را نیز در کمیسیون مشترک مورد 
بررسی و ارزیابی قرار دهند. سخنگوی کمیسیون مشترک همچنین 
از جمله موارد دیگری که قرار است در این کمیسیون مشترک مورد 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  قرارگیرند  جدی  بررسی 
و گردشگری دانست. او اعالم کرد که صحبت ها و مباحثی درمورد 
است  مطرح  مستقل  وزارتخانه  یک  به  گردشگری  بخش  تبدیل 
و به طور کلی این موارد نیز ازجمله دیگر مباحثی است که در این 

کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می گیرد.
اصالح ساختار کشور نیز در جلسه با الریجانی بررسی می شود

ساعی با انتقاد از ادغام های صورت گرفته تاکید کرد: »به دلیل این 
بزرگ شدن و ادغام های غیر اصولی و بی برنامه، وزارتخانه های مذکور 
کارکردهای خودشان را تا حدی از دست داده اند و باعث شده است 
برخی موضوعات در اولویت کاری قرار نگیرند. به همین دلیل دولت 
هم مثل مجلس، مصر است این تفکیک و اصالح ساختار، هر چه 

زودتر انجام شود.« دبیر کمیسیون مشترک در ادامه با اشاره به اولین 
جلسه این کمیسیون مشترک با الریجانی که در اواخر سال 96 برگزار 
شد، گفت: »در اولین جلسه ای که اسفند سال گذشته این کمیسیون 
مشترک با رئیس مجلس داشت و بعد از آن آقای الریجانی با سران دو 
قوه دیگر جلسه داشت، یکی از موضوعات مهم صحبت هایشان تغییر 
بود و موضوع دیگر مورد بحثشان هم تغییر اساسی  ساختار دولت 
در ساختار کشور بود که احتماال درباره این موضوع هم در مجلس 

صحبت خواهیم کرد.« 
»تفکیک  اینکه  بیان  با  همچنین  اجتماعی  کمیسیون  عضو  این 
وزراتخانه ها به منزله بزرگ سازی دولت نیست« توضیح داد: »همه 
تالش این است که کارکردهای دولت تقویت شود. یکسری سازمان ها 
و نهادهای موازی داریم و مردم وقتی می خواهند کاری انجام دهند 
مجبور هستند برای انجام کارشان به ادارات و سازمان های متفاوتی 
سر بزنند تا کارشان انجام شود. بنابراین می کوشیم بخش هایی که 
اهدافشان در یک راستا است را حذف کنیم تا سرعت عمل و بازدهی 
تکراری  و  زیادی  کارهای  انجام  به  مجبور  مردم  و  برود  باال  دولت 

نشوند.«
کمیسیون  عضو  نکو،  میرزایی  موضوع  اهمیت  دلیل  به  بنابراین 
از  است  ق��رار  کرد  اع��الم  مجلس  در  کشور  داخلی  ام��ور  و  شوراها 
رئیس مجلس بخواهند اعضای کمیسیون مشترک، به مدت 2 ماه از 
کمیسیون های اصلی خود منفک شوند تا بتوانند به صورت متمرکز 
با  را  موضوع  دولت،  ساختار  اصالح  بررسی  مشترک  کمیسیون  در 

کارشناسان بررسی و آن را به نتیجه برسانند.

    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com

کننده  تداعی  هوا  و  حال  این  شد.  »سکه«  ارز  بازار 
و  احمدی نژاد  جمهوری  ریاست  روزه��ای  آخرین 
است.  و92   91 سال های  در  ارز  بحرانی  روزه��ای 
را  دالر  نرخ  مرکزی  بانک  که  حالی  در  دوشنبه  روز 
3783تومان و نرخ یورو را 4641تومان اعالم می کرد. 
در بازار آزاد برای ساعاتی قیمت دالر از 6 هزار تومان 
عبور کرد و در بیشترین ساعات ادارای با نرخ هر دالر 
۶۰۱۵ و یورو به ۶۹۷۵ تومان تبادالت مالی انجام شد. 
بعد  روز دوشنبه  که  است  به حدی  بازار  در  نوسانات 
در  تومان   6100 رک��ورد  ثبت  و  دالر  قیمت  افزایش  از 
بازار آزاد، عرضه ارز به بازار افزایش یافت و همین امر 
نماینده  5عصر  ساعت  در  شد.  قیمت  کاهش  موجب 
یکی از شرکتهای پتروشیمی به صورت نامحدود در بازار 
دالر فروخت و همین امر موجب شد همزمان فشار برای 
فروش در بازار باال برود. افزایش فروشندگان دالر موجب 
شد تا قیمت دالر هم اکنون به 5750 تومان برسد. بار 
روانی نرخ های لحظه ای دالر مردم و حتی مسئولین 
را نگران کرده است. کار به جایی رسیده که بازیگران و 

چهره های ورزشی هم واکنش نشان می دهند.
لیال اوتادی، بازیگر سینما و تلویزیون: 

یارانه معادل 7.8 دالر!
قول دادن مردم  که  اونایی   «
نکنن.  فکر  ی��اران��ه  ب��ه  دیگه 
حداقل سر این یکی حرفشون 
معادل  یارانه  با  می موندن. 
7.8 دالر که به مردم میدن این 
معدنی  آب  بطری  تا  دو  یعنی 

بار  اولین  برای  تاریخ  طول  کل  در  مرزها.  بیرون  در 
خوبه  دنیاست.  پول  ارزشترین  بی  ایران  پول  امروز 
و  بود  حواسشون  اختالسگران  و  آقازاده ها  حداقل 
میدونستند که قبل از گرون شدن دالر و شکستن کمر 
اقتصاد و مردم پول هارو ببرن ویال توی کانادا و اروپا و 
با گرونی دالر  و ما همچنان  آمریکای خونخوار بخرن 
جوک میسازیم که بدبختی ها و غم هامون یادمون بره. 
بیچاره ما، بیچاره نسل بعد ما که عالوه بر بدبختی های 
ما دیگه آب و نفت و ذخایر ملی و پول با ارزش ندارند 

که بهش افتخار کنند.«
علی کریمی، بازیکن و مربی فوتبال:

آخر زمون شده!
»حاال با قیمت دالر و سقوط 
ری����ال ش��وخ��ی م��ی ک��ن��ی��م و 
بفرمایید  باور  ولی  می خندیم 
ی��ه ع��ده بحث م��رگ و  ب���رای 
یه  شدن  تموم  بحث  زندگیه، 
درم��ان،  یه  شدن  قطع  روی��ا، 

خاموش شدن چراغ خونه کارگر. آقایون مسئول با ما 
چه می کنید؟

می خورید.  شما  پولشو  شتابان؟  چنین  کجا  به 
فحششو ما باید بخوریم. ایرادی نداره. نمی دونم چه 
سری هست 4 سال دوم اوضاع مملکت به هم می ریزه 
عین آخرزمون میشه!!! مگه بعدش نمی خواهید توی 
تا  خودم  نوبه  به  یکی  من  کنید؟؟؟  زندگی  کشور  این 
آخرین روز زندگیم شرمنده مردم هستم، هرچی هم 

بگن نوش جونم.«

حمید فرخ نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون:
آبرویی پیش مردم نمونده

رئیس  روح��ان��ی  »ج��ن��اب 
جمهور گرامی، برای امثال من 
به خاطر حمایت از شما آبرویی 
پیش مردم نمونده، یک کم به 

فکر خودتون باشید.«
بازیکنان  و  بازیگران  از  فارغ 

یا  مسئولین  با  حساب  تسویه  برای  فضا  این  در  که 
همدردی با مردم اظهار نظر کردند و البته دیدگاه آن ها 
در راستای بازشدن گره مردم یا ایجاد نکته ای روشن 
کارشناسان  از  تعدادی  نظر  و  نگاه  نبود.  اذهان  در 
را  فکری  مختلف  طیف های  از  اقتصادی  فعاالن  و 

می توانید در ادامه بخوانید. 
جمشید پژویان، اقتصاددان: 

برجام و کاهش سود سپرده ها، 
عامل گرانی ارز

علت  دو  ارز  قیمت  افزایش 
دلیل  ب��ه  یکی  دارد:  عمده 
غرب  و  آمریکا  که  تهدیدهایی 
نظر  در  ای��ران  اقتصاد  ب��رای 
تصمیماتی  دیگری  و  گرفته اند 
گذشته  ماه های  در  دول��ت  که 

تهدیداتی  کرد.  اتخاذ  بانکی  سود  نرخ  کاهش  برای 
تبدیل  تهران  علیه  به تحریم هایی  نظر می رسد  به  که 
آمریکا  از  بعد  تدریج  به  باشد  قرار  اگر  شد.  خواهد 
سایر اعضای 1+5 نیز از برجام خارج شوند، در نتیجه  
باز  ب��ود،  شده  لغو  برجام  به وسیله  که  تحریم هایی 

می گردد. 
تصمیم اصلی  را برای خروج یا ماندن ایران در برجام 
سیاستمداران می گیرند اما آنچه مردم تصور می کنند 
این است که بعد از آغاز مجدد تحریم ها و تشدید آن، 
صادرات نفت با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد 
و درآمدهای ارزی کاهش پیدا خواهد کرد؛ همچنان 
که در سال 91 با شروع زمزمه های تحریم ها، افزایش 
نرخ ارز را شاهد بودیم. درحال حاضر این تجربه تکرار 
شده است. هرچه به  زمان تصمیم گیری رئیس جمهور 
از  شرایط  می شویم  نزدیک  برجام  درخصوص  آمریکا 
نظر صاحبان سرمایه در ایران سخت تر می شود، زیرا 
هیچ اقدامی از ترامپ بعید نیست. او به صراحت اعالم 
باز  را  تحریم های  و  شد  خواهد  خارج  برجام  از  کرده 

می گرداند.
دول��ت  اق���دام  دالر  قیمت  اف��زای��ش  بعدی  علت 
در  سیاست  این  البته  است.  سپرده ها  سود  درکاهش 
نتیجه  در  شد.  ارز  قیمت  افزایش  باعث  گذشته  سال 
که  افتاد  این  فکر  به  پایانی سال96  ماه های  دولت در 
با اعطای نوعی سپرده یکساله با نرخ  باالتر، شرایط را 
از نظر مردم یک  از آنجایی که این کار  اما  کنترل کند 
به  دادند  ترجیح  مردم  بود،  نامطمئن  دارای��ی  بازار 
اطمینان  آنها  نظر  از  که  بروند  دالر  و  طال  بازار  سمت 

بیشتری دارد.
شرایطی که ما در حال نزدیک شدن به آن هستیم 
جهشی  گاه  صورت های  به  که  دارد  را  استعداد  این 
موجب افزایش قیمت ارز شود. به همین دلیل است 
شاهد  روز  هر  و  نمی کند  تغییری  ما  درآمدهای  که 
علت  مهم ترین  هستیم.  مردم  خرید  قدرت  کاهش 
افزایش قیمت دالر را می توان وضعیت روانی حاکم بر 

بخشی از جامعه و انتظار مردم دانست. آنها با تبدیل 
افزایش  ارز و طال تالش می کنند  به  دارایی های خود 

قیمت ها را در دارایی خود جبران کنند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:

شرایط به نفع سوداگران است
قیمت دالر هیجانی  افزایش 
نگرانی  به  واکنش  در  و  است 
مردم نسبت به آینده اقتصادی 
دنبال  به  ارز  خرید  با  که  کشور 
هستند،  نقدینگی شان  حفظ 
فقط  را  شرایط  که  شده  ایجاد 

به نفع سوداگری و سوداگران کرده است.
حوزه ها  برخی  نفع  به  دالر  قیمت  افزایش  شاید 
مانند صادرات مواد معدنی خام یا صادرات محصوالت 
نگرانی  طبیعتا  ولی  باشد  مدت  کوتاه  در  کشاورزی 
برای  می کند  ایجاد  شهروندان  برای  شرایط  این  که 
است  ممکن  و  کرد  خواهد  ایجاد  نیز  تولیدکننده 
تولیدکنندگان دست به رفتارهای بزنند که برای حفظ 
ارزش کاالهای تولیدی مواد اولیه بیشتری را خرید و 

انبار کنند.
ارزی  حوزه  در  کشور  دقیق  درآمدهای  آنجاکه  از 
بانک  دارای��ی ه��ای  قطعا  و  نیست  مشخص  چندان 
از  و  است  بیشتر   بسیار  ب��ازار  موجودی  از  مرکزی 
از  عمده ای  بخش  صادراتی  شرکت های  دیگر  طرفی 
دیگر  کشورهای  حساب  در  را  خود  ارزی  درآمدهای 
نگهداری می کنند تا به علت مشکل تحریم ها و انتقال 
به  دقیقی  جواب  نمی توان  نخورند،  مشکل  به  پول 

حبابی بودن قیمت دالر داد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق 

بانک مرکزی:
با درآمدهای نفتی، قیمت ارز را 

دستکاری کردند 
وقتی  طبیعی  ش��رای��ط  در 
تورم در کشوری بیش از کشور 
اقتصادی  رشد  و  است  دیگر 
کشور  آن  ارز  دارد،   کمتری 
آن  اقتصادی  ت��وان  نشانه  که 
کاال  مبادله  ق��درت  و  کشور 

کمتر  ارزش��ش  نسبت  همان  به  نیز  است  خدمات  و 
تولید  و  است  رکودی  شرایط  در  که  چرا  شد  خواهد 
کمتر نسبت به دیگر کشورها دارد  و در نتیجه ارزش 
این یک روند طبیعی است.  و  پولش ضعیف می شود 
بوده  رکودی  کشور  وضعیت  اگرچه  سال  چند  این  در 
قیمت  که  کردیم  سعی  نفتی  درآمدهای  با  اما  است 
که  وضعیتی  این  و  کنیم  سرکوب  و  دستکاری  را  دالر 
بدون  دالر  قیمت  دستکاری  سرانجام  می بینیم  االن 

رشد و در شرایط رکودی است.
مهرداد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات:

افزایش نرخ ارز شمشیر دو لبه است
در  دالر  نرخ  افزایش  قطعا 
ک��وت��اه م��دت  تاثیر  ص����ادرات 
یک  موقعیت،  واقع  در  و  دارد 

شمشیر دو لبه است.
ماه  سه  به  مربوط  آم��ار  اگر 
بررسی  را  گذشته  س��ال  آخ��ر 

به  نقطه  رشد  زمانی  بازه  آن  در  که  می ببینیم  کنیم 
ساالنه  رشد  و  بود  درص��د   ۳۰ ب��االی  ص��ادرات  نقطه 

۱۲ ماه اعالم  ۶٫۵ درصد در  ۹۵ معادل  نسبت به سال 
ارز باعث شده طی سه ماه صادرات  افزایش نرخ  شد. 
پایان  در  و  کند  جبران  را  خود  ماهه   ۹ ماندگی  عقب 

سال آمار صادرات به مثبت 6.5 درصد رشد کند.
اینکه نرخ ارز تا کجا می تواند باعث رشد صادرات شود 
باید گفت تا زمانی که ارزش دالر رو به افزایش باشد با 
رشد صادرات مواجه خواهیم بود و هرکجا که افزایش 
بهای ارز متوقف شود بعد از گذشت سه ماه قیمت مواد 
اولیه متناسب با نرخ ارز بیشتر خواهد شد. این افزایش 
صادراتی  اقالم  هم  و  واردات��ی  اولیه  مواد  شامل  هم 
می شود. در نتیجه روند رشد دچار سکون خواهد شد 
و همین امر باعث تاثیر کوتاه مدت قیمت ارز بر صادرات 
می شود. اگر افزایش نرخ ارز بنا بر مدیریت بانک مرکزی 
باشد و به نوعی افزایش مستمر و متناسب با نرخ تورم 
هم  و  کند  حفظ  را  کشور  ص��ادرات  هم  می تواند  باشد 
فرصت رقابت کاالها را باال ببرد و در عین حال منجر به 
کاهش قاچاق کاال شود. چرا که با افزایش تدریجی نرخ 
تعلق  واردات  به  سوبسیدی  عمال  تورم  با  متناسب  ارز 
نمی گیرد و درنهایت باعث ماندگاری کاالهای صادراتی 

ما در بازارهای هدف می شود.
اگر فنر رشد نرخ ارز را پایین نگه داریم و مانع افزایش 
نرخ ارز شویم و بعد از اینکه فنر رها شود نتیجه اش رشد 
شاهد  اخیر  ماه  چند  طی  چنانکه  بود.  خواهد  ارز  نرخ 
رشد ۳۵ درصدی بهای دالر بودیم و این همان نکته ای 
است که به عنوان یک تهدید برای صادرات ما محسوب 
می شود.شاید افزایش نرخ ارز در بخش هایی باعث رشد 
ناگهانی ارزش  و فرصت باشد ولی به طور کلی افزایش 
بیشتر  افزایش  برای  روانی متشنج  ایجاد جو  باعث  ارز 
فعاالن  از  را  تصمیم گیری  فرصت  و  می شود  قیمت ها 
وارد کننده  شرایط  این  در  می کند.  سلب  اقتصادی 
کاالیش را به فروش نمی رساند، چرا که روز بعد نمی تواند 
برای کاالیش جایگزین بگذارد و صاد رکننده هم نمی داند 
در صورت صادرات، کاالیش در زمان دریافت با چه نرخ 

ارزی به دستش خواهد رسید.
اولین  م��ی ت��وان��د  گ���زارش  ای��ن  جمع بندی  ام��ا 
مساله  به  کشور  اجرایی  رسمی مقامات  واکنش های 

گرانی نرخ ارز باشد که در ادامه می خوانید. 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه:

نوسانات ارزی بر خالف میل دولت است
ارز  ن���رخ  اخ��ی��ر  ن��وس��ان��ات 
اس��ت.  دول��ت  میل  ب��رخ��الف 
قطعا در این راستا با همه قوت 
نظام  ب��زرگ  ظرفیت های  از 
بازار  این  و  می کنیم  استفاده 
تراز  می رسانیم.  تعادل  به  را 

ارزی کشور مثبت است و هرچند سال 96 به ویژه در 
نیمه دوم سال با نابسامانی مواجه شدیم اما هر وقت 
تعادل  به  سرعت  به  می شد  مواجه  نابسامانی  با  بازار 
می رسید. اما این عدم تعادل با وجود تراز مثبت ارزی 
به  توجه  با  باید  که  کرده  تغییر  شرایط  می دهد  نشان 

تغییر شرایط سیاست ها را تغییر دهیم.
نیاز به یک سیاست وسیع تر از بانک مرکزی داریم. 
در این خصوص جلسات متعددی تشکیل شده است و 
به معاون اول رئیس جمهور ماموریت داده شده است. 
اما جنبه خبری به آن داده نشد. از بانک مرکزی هم 
انتظار داریم با تحرک و فعال تر بر بازار ارز مسلط شود 
ما  و  به هیچ وجه مناسب نیست  این وضعیت  چرا که 
ما  که سیاست های  مطمئن هستیم در شرایط جدید 

نیز تغییر کرده موفق خواهیم شد.
ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی:

ارز به ثبات می رسد
آینده  روزه��ای  در  ارز  ب��ازار 
متعادل  و  باثبات  وضعیت  به 
اعضای  با  خوبی  برسد.جلسه 
کمیسیون اقتصادی در خدمت 
اقتصاد  وزیر  کرباسیان  آقای 
خوبی  بحث های  که  داشتیم 

انجام شد. درباره موضوع ارز تفاهم اصولی وجود دارد 
البته باید جزئیات را در جلسات دیگر تکمیل کنیم.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و د ارایی:
کارگروه ویژه از سه شنبه کار خود را 

شروع می کند
امنیتی  مقامات  و  ناجا  از 
که  م���ی خ���واه���ی���م  ک���ش���ور 
ایجاد  التهابات  پاسخگوی 
باشند چرا  بازار  شده در سطح 
که هیچ اتفاق اقتصادی خاصی 
در این روزهای اخیر در اقتصاد 

رخ  التهابات  این  آن  تبع  به  که  است  نداده  رخ  کشور 
داده باشد. باید منشا این التهابات را ریشه یابی کنند.
کمیسیون  و  نمایندگان  ام��روز  مشترک  جلسه  در 
مجلس  و  اسالمی دولت  ش��ورای  مجلس  اقتصادی 
کنونی  التهابات  و  دالر  ن��رخ  داشتند  نظر  توافق 
منطقی نیست و باید به کاهش قیمت دالر و ثبات در 
شده  بینی  پیش  برنامه های  بتوانیم  تا  برسیم.  بازار 

اقتصادی کشور را انجام دهیم. 
بدین  مجلس  در  کارگروهی  که  است  شده  مقرر 
کارگروهی  هم  دول��ت  در  ش��ود.  تشکیل  منظور 
تشکیل شده است و از روز سه شنبه کار خود را آغاز 

می کند.

گزارش »صبح امروز« از واکنش  چهره ها، کارشناسان و دولتی ها 

بازار ارز » سکه « شد
خبر

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد:

بازار گوشی همراه »هنگ« کرد
گفت:  مشهد  فروشان  موبایل  اتحادیه  رئیس 
ارز،  بازار  شدید  نوسانات  اثر  بر  دوشنبه  روز  ظهر 
از  مشهد  و  تهران  در  موبایل  فروش  شرکت های 
قیمت ها  و  کردند  خودداری  خود  اجناس  فروش 
در بازار موبایل در اثر افزایش قیمت دالر، افزایش 

شدیدی داشته  است.
ایسنا-  با  گو  گفت و  در  ح��داد  اکبری  افشین 
افزایش  و  نوسانات  به  اشاره  با  خراسان  منطقه 
فروشندگان  ک��رد:  عنوان  دالر  شدید  قیمت 
زی��را  ک��رده ان��د؛  خ���ودداری  موبایل  ف��روش  از 
محدودی  تعداد  سرمایه اش  تمام  که  مغازه داری 
فروش  به  اقدام  امروز  اگر  بوده،  موبایل  گوشی 
نمی تواند  را  موبایل  تعداد  همان  دیگر  کند 

کند. خریداری 
وی ادامه داد: در حال حاضر فروشندگان از این 
اقدام خود سودی نمی کنند بلکه تنها دارایی خود 
سایر  مورد  در  رفتار  این  و  می دارند  نگه  به  روز  را 

فروشندگان کاالهای وارداتی نیز صدق می کند.
تصریح  مشهد  موبایل فروشان  اتحادیه  رئیس 
کرد: برخی ها این اقدام فروشندگان گوشی موبایل 
را در جهت کسب منفعت و سود بیشتر می دانند اما 
سود  کسب  شما  زمانی  نیست.  چنین  حقیقت  در 
می کنید که به طور مثال کاالیی را به قیمت 1000 
 1500 قیمت   به  را  آن  و  کنید  خریداری  تومان 
تومان بفروشید و همان کاال را فردا به قیمت 1000 

تومان دوباره خریداری کنید.
ب��ازار  فعلی  شرایط  به  اش��اره  با  ح��داد  اکبری 
بازار  وضعیت  حاضر  حال  در  ک��رد:  خاطرنشان 
کاالی  یک  مورد  در  مثال  طور  به  نیست  چنین 
از قیمت خرید همان  امروز  یکسان قیمت فروش 
کاال در فردا کمتر است. این اقدام فروشندگان تنها 

جهت حفظ و به روز رسانی دارایی ها است.
وی اضافه کرد: تصور دیگر در بازار این بوده که 
شاید قیمت دالر کاهش پیدا کرده و به قیمت های 
قیمت  همان  به  صورت  این  در  و  بازگردد  پیشین 

پیشین فروش صورت خواهد گرفت.
گله  با  مشهد  موبایل فروشان  اتحادیه  رئیس 
دولت  از  کرد:  عنوان  ارز  بازار  فعلی  وضعیت  از 
بازگرداند.  ارز  بازار  به  را  ثبات  که  داریم  تقاضا 
فراتر  نیز  این  از  دالر  قیمت  که  دارند  قصد  اگر 
تا  منتها  ده��ن��د؛  ان��ج��ام  را  عمل  ای��ن  ب���رود، 
تا  ک��رده  جلوگیری  آن  مجدد  تغییر  از  مدتی 
فعالیت  و  برنامه ریزی  به  اقدام  بتوانند  مردم 

کنند. اقتصادی 
از این وضعیت هیچکس سودی  ادامه داد:  وی 
باز  سود  کسب  از  فروشندگان  هم  برد؛  نخواهد 
می مانند و هم مردم جامعه در اثر نوسانات بازار ارز 

و افزایش قیمت ها فقیر تر می شوند.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد در خصوص 
اجرای طرح رجیستری موبایل از اول اردیبهشت  
ماه بیان کرد: با اجرای طرح رجیستری از ابتدای 
اردیبهشت تمام برند های موجود در بازار مشمول 
این طرح خواهند شد. از ابتدای آذر ماه سال پیش 
بازار مشمول طرح  برندهای موجود در  40 درصد 

رجیستری بودند.
ماه سال  اردیبهشت   از  کرد:  تاکید  اکبری حداد 
جاری برند سامسونگ که 58 درصد از گوشی های 
نیز  می دهد،  تشکیل  را  بازار  در  موجود  موبایل 

شامل طرح رجیستری خواهد شد.

بحران آب در کشور هر روز وخیم تر می شود، منابع 
به  شرایط  اگر  می شود  گفته  و  است  پایان  به  رو  آبی 
میالدی   2030 سال  تا  کند  پیدا  ادامه  شکل  همین 
یعنی تنها 12 سال دیگر منابع آبی به انتها می رسد و 

ایران در منطقه خشک جهان قرار می گیرد.
این اتفاق بسیار ترسناک است که در حدود یک دهه 
آینده کشور ما دچار خشکی کامل شود و آنگاه استان 
خراسان رضوی که اکنون نیز جزو استان های کم  آب 
کشور قرا دارد تبدیل به منطقه ای کامال تشنه می شود. 
گفته می شود در استان خراسان رضوی از مجموع 37 
دشت آب موجود، 34 دشت وضعیت ممنوعه دارند و 
این یعنی آغاز فصل خشکی زمین! اما منابع گسترده 

آبی کشور در چه مسیری مصرف می شود؟
الگوی مصرف آب کشور چگونه است؟

خصوص  این  در  نیرو  وزارت  بررسی های  آخرین 
مصرفی  آب  از  صد  در   92 حدود  که  می دهد  نشان 
کشور در بخش کشاورزی، 6 درصد در صنعت و تنها 2 
درصد در مصرف خانگی صرف شده است. این آمار به 
خوبی گویای این موضوع است که عمده آب کشور در 
بخش کشاورزی در حال صرف شدن است. حال این 
نداریم  مطلوبی  شرایط  ما  نیز  کشاورزی  بخش  در  که 
و  ضرر  ساالنه  رضوی  خراسان  استان  در  حداقل  و 

زیان های بسیاری متحمل می شویم. 
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی:

کشت بدون الگو موجب ویرانی 
کشاورزی است

نداشتن  معلول  را  فعلی  شرایط  کارشناسان  برخی   
خصوص  همین  در  می دانند،  کشت  مناسب  الگوی 
با  گفت:  کشاورزی  نخبگان  ملی  مجمع  عامل  مدیر 
توجه به بحران خشکسالی و کمبود منابع آبی اجرای 
الگوی کشت امری ضروری است. اجرای برنامه الگوی 
نبود  نجات بخش کشاورزی است،  راهکار  تنها  کشت 
تولید،  جهت  مناسب  برنامه ریزی   و  کشت  الگوی 
صدمات زیادی به بخش کشاورزی وارد کرده و کار را به 
جایی رسانده که هر ثانیه غفلت نسبت به اجرای این 

امر ویرانی بخش کشاورزی را به همراه دارد .
فراهم  و  سرمایه گذاری  اف��زود:  محمدی  خان  علی 

نمودن زیرساخت های الزم برای اجرای الگوی کشت، 
متناسب با شرایطی اقلیمی هر منطقه از سوی مسئوالن 
امر ضروری است و موجب ساماندهی تولید، عرضه و 
درنهایت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور:
دولت از کشاورزان حمایت می کند

موضوع اصالح الگوی کشت در برنامه ششم توسعه 
دولت  اصلی  اولویت های  از  یکی  و  شده  گنجانده  نیز 
آب  کمبود  مسأله  به  توجه  ششم  برنامه  تدوین  برای 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  حتی  است، 
الگوی  جامع  طرح  تهیه  که  این  به  اشاره  با  جمهور 
از  استفاده  کاهش  در  کننده ای  تعیین  نقش  کشت 
تمهیداتی  دولت  کرد  اعالم  دارد  کشور  آبی  ذخایر 
الگوی کشت را رعایت  از کشاورزانی که  برای حمایت 

می کنند، در نظر گرفته است. 
مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

طرح اصالح الگوی کشت موضوع 
پیچیده ای است

الگوی  اصالح  طرح  شرایط  از  اطالع  برای  ادامه  در 
کشت در خراسان رضوی به سراغ مدیر زراعت سازمان 
این  متولی  عنوان  به  رضوی  خراسان  جهادکشاورزی 
خصوص  این  در  را  وی  نظر  و  رفتیم  استان  در  طرح 

جویا شدیم.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراع��ت  مدیر 
شرایطی  و  مسائل  کشت  الگوی  اصالح  گفت:  رضوی 
اصالح  ط��رح  ای��ن  مفاهیم  طبق  دارد،  پیچیده ای 

باید  میزان  چه  به  و  محصولی  چه  یعنی  کشت  الگوی 
بررسی  طرح،  این  در  مبحث  مهم ترین  شود.  کشت 
نیاز اقلیمی و سازگاری گونه زراعی و باغی است که بر 

اساس آن محصوالت در منطقه گزینش می شوند.
نیاز  وضعیت  دوم  موضوع  افزود:  نیک پور  علیرضا 
نظر  باید در  که  اقتصادی محصول است  و صرفه  بازار 
انتخاب  سیاست گذاری  و  مدیریت  سوم  و  شود  گرفته 
با توجه به این که در  محصول برای هر منطقه است. 
دارد،  قدمت  سال  صدها  کشاورزی  خراسان  منطقه 
داده  انجام  را  محصوالت  کشت  انتخاب  منطقه  اقلیم 
اخیر در فرهنگ کشاورزی  که سال  های  اما موضوعی 
کشت  کننده  تعیین  محصول  اقتصادی  صرفه  منطقه 

بوده است. 
نیک پور تصریح کرد: با توجه به این که در کشور ما 
فرمودند:  امام)ره(  مرحوم  اسالمی که  انقالب  اول  از 
»کشاورزی بکنیم و استقالل درو کنیم«، حمایت هایی 
به  نیز  بذر و ماشین آالت  نهاده ها مثل کود،  در بخش  
شکل یارانه و تسهیالت از کشاورزی صورت گرفت که 
باعث شد برای نهاده ها و محصوالتی چون گندم، جو، 
گرفته  نظر  در  تضمینی  قیمت های  و...  برنج  سویا، 
صرفه  کننده  مصرف  و  کشاورز  برای  کشت  این  تا  شد 

اقتصادی الزم را داشته باشد.
افزایش کشت پسته و زعفران ماحصل اصالحات 

موردی الگوی کشت است
وی افزود: استان ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده 
امنیت غذایی دولت  بر اساس سیاست های  و همواره 
حرکت کرده و همراه نظام بوده است. در خصوص این 
طرح هم از دهه گذشته به صورت موردی فعالیت هایی 
شده  انجام  مطالعه های  اس��اس  بر  و  گرفته  ص��ورت 
کشاورزان  به  بهینه  کاشت  الگوی  برای  توصیه هایی 
صورت گرفته است. ما حصل این تحقیقات و توسعه ها 
استان  در  زعفران  و  پسته  چون  ما  کنونی  داشته های 
استان  در  هنوز  پایلوت  صورت  به  طرح  این  اما  است 

اجرایی نشده است.
حذف  یا  و  بیشتر  کشت  که  این  بیان  با  نیک پور 
گاهی  کرد:  اظهار  نیست،  ساده ای  کار  محصول  یک 
محصوالت نسبت به دیگر محصوالت صرفه اقتصادی 
کشت  باید  کشور  نیاز  بخاطر  اما  نیستند  دارا  را  کافی 
به کمبودی که در منابع  با توجه  اما در مجموع  شوند 
محصوالتی  کاشت  به  ناچار  دارد  وجود  استان  آب 

آب  مکعب  متر  یک  صرف  بابت  آن  درآمد  که  هستیم 
کشت  افزایش  شاهد  راستا  همین  در  باشد،  بیشتر 
استان  سطح  در  زعفران  و  پسته  چون  محصوالتی 

هستیم.
نیک پور تصریح کرد: بر اساس سیاست های سازمان 
به  نیاز  که  محصوالتی  باید  استان  در  کشاورزی  جهاد 
مثل  آبیاری  نوین  سیستم های  با  دارند  کمتری  آب 
آب  مصرف  تا  شود  کشت  موضعی  و  قطره ای  آبیاری 
به حداقل برسد و در عوض درآمد باالیی در کشاورزی 

استان ایجاد شود.
برای طرح الگوی کشت اقلیم، اقتصاد و سیاست  

باید کمک کنند
وی در پایان گفت: برنامه الگوی کشت پارامترهای 
باید دست به دست هم بدهند  متفاوتی دارد که همه 
و  اقتصاد  اقلیم،  یعنی  ش��ود.  عملی  برنامه  این  تا 
تا  کنند  فعالیت  هم  کنار  در  باید  بازاریابی  و  سیاست  

این مجموعه بتواند به حرکت درآید.
در ادامه و در راستای بررسی جزئیات و ابعاد مختلف 
ضرورت اصالح الگوی کشت در کشور به سراغ نماینده 
کمیسیون  عضو  اسالمی  و  ش��ورای  مجلس  در  درگ��ز 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس رفتیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

اگر الگوی اقلیمی نباشد کشاورزی 
آینده ای ندارد

و  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی گفت: نماینده 
درگز در مجلس شورای اسالمی با بیان این که کشور ما 
در اقلیم نامهربانی است تصریح کرد: در کشور ایرلند به 
طور متوسط ساالنه 2500 میلی لیتر بارندگی دارند اما 
ما در بندر انزلی که بیشترین میزان بارش کشور را دارد 
ساالنه 700 میلی لیتر بارندگی داریم. اقلیم های نامهربان 
در فراخور شرایطی که بوجود می آورند یک سری خلق و 
عبدا...  می کنند.  ایجاد  منطقه  آن  مردم  در  نیز  خو 

حاتمیان در گفت وگو با »صبح امروز« افزود: اگر بخواهیم 
آب محور فکر کنیم، ما با کمبود منابع روبرو هستیم اما 
من معتقدم ما هرگز نباید نگران کمبود بارش در مناطق 
مختلف باشیم. رفتار این طبیعت و سیستم اقلیم مربوط 
به امروز و دیروز نیست بلکه پدران و اجداد ما نیز با همین 

مشکالت طبیعی دست و پنجه نرم می کردند.
باید از قواعد ماندگار پیروی کنیم

بسیار  توسل  و  دعا  عبادت،  داد:  ادامه  حاتمیان 
اقلیمی  باید  تغییرات  در  اما  است  محترم  و  خوب 
پیروی  ماندگار  قواعد  سری  یک  از  مدت  طوالنی  در 
در  باید  چرا  شرایط  این  در  مثال  عنوان  به  کنیم. 
آب  پر  محصولی  که  گندم  کشت  جنوبی  خراسان 
را که  از 20 سال درگز  باشیم؟ آمار بیش  است داشته 
از  کمتر  این شهر  که مردم  نبوده  بررسی کردم، سالی 
اثر سرمازدگی و مشکالت  بر  تا 20 میلیارد تومان   15
دست  این  وقتی  باشند.  دیده  خسارت  دیگر  طبیعی 
محصولی  چرا  دارد  وجود  ما  استان های  در  مشکالت 
آن ها  فروش  در  یا  و  شود  آبی  کم  موجب  که  بکاریم 
باید در سطح ملی نگاه مان را  دچار مشکل شویم؟ ما 

با داشته هایمان سازگار کنیم.
وی در خصوص وظیفه دولت و مجلس در این موضوع 
توسعه  الگوی  دول��ت  از  است  موظف  مجلس  گفت: 
بخواهد، یکی از رئوس استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
هر  و  شود  وارد  باید  دولت  بود.  کشت  الگوی  نداشتن 
استان و شهری را بنا به فراخور اقلیمی سامان بدهد تا 
سازگار با منطقه قواعد کلی کشاورزی در کشور داشته 
اقلیمی تنظیم  بارشی و شرایط  بر اساس کم  باشیم که 
به  امیدی  هیچ  نباشد  الگویی  چنین  تا  باشند.  شده 

آینده کشاورزی کشور وجود ندارد.
دانشگاهیان دست از سیاه نمایی بردارند و 

راهکار ارائه دهند
نماینده درگز در مجلس شوری اسالمی تصریح کرد: 
باید فراتر از کشاورزی فکر کرد، برخی محصوالت نباید 
در ایران کشت شوند.  جهاد کشاورزی حدود سه هزار 

برای  مناسبی  الگوی  و  ایده  بار  یک  اما  دارد  محقق 
نقدهای  از  باید  دانشگاهیان  نداده اند.  ارائه  کشاورزی 
پوچ و توخالی که خروجی ندارد، گرفتن امید از مردم، 
تخریب دولت ها، تاریک نشان دادن آینده و سیاه نمایی 

دوری کنند و و به عنوان محقق  راهکار ارائه دهند. 
انتقال آب از خلیج فارس به خراسان 

نشدنی است
طبیعی  منابع  و  آب  ک��ش��اورزی،  کمیسیون  عضو 
آب  انتقال  طرح  خصوص  اسالمی در  شورای  مجلس 
شده  ایجاد  بحثی  گفت:  خراسان  به  فارس  خلیج   از 
مشهد  به  فارس  خلیج  از  را  صنعت  نیاز  مورد  آب  تا 
انتقال دهند، این طرحی نشدنی است چرا که مشهد 
985 متر از سطح دریا باالتر است و پمپاژ آب دریا به 
این ارتفاع بسیار هزینه بر است عالوه بر اینکه آب دریا 
در  وی  می بندد.   را  آن  و  کرده  رسوب  هرلوله ای  در 
پایان گفت: رویکرد ما باید وسیع تر از کشاورزی باشد 
و این که کشاورزی و صنعت یکدیگر را متهم کنند به 
در  هرساله  ما  ندارد.  حاصلی  هیچ  آب،  زیاد  مصرف 
درگز دچار سرمازدگی محصوالت می شویم پس نباید 
آن ها را بکاریم، تا کی باید به صندوق های بیمه فشار 
مشکالت  این  برای  اساسی  چاره ای  باید  کنیم؟  وارد 

اندیشید.
آنچه از گفته های کارشناسان امر بر می آید این است 
که طرح اصالح الگوی کشت از چنان اهمیت ویژه ای 
در آینده کشور برخوردار است که تعلل در برنامه ریزی 
جهادکشاوزی  وزیر  استیضاح  محورهای  از  یکی  آن 
در  تاکنون  پایلوت  صورت  به  طرح  این  است.  شده 
تنها در استان قم اجرا شده است که برآورد مسئولین 
حاکی از حفظ منافع کشاورزان است و در صورت اجرا 
پرداخت  برای  را  خود  باید  دولت  کشت  الگوی  نشده 

ضررهای بیشتر آماده کند.
که  اس��ت  وارد  نیز  انتقاداتی  ط��رح  ای��ن  به  البته 
خواهد  آن  ب��ه  آت��ی  ش��م��اره ه��ای  در  »ص��ب��ح ام��روز« 

پرداخت.

» صبح امروز« از وظیفه دانشگاهیان، دولت و مجلس در بحران پیش رو می گوید؛

 به الگوی کشت، نیازمندیم
حاتمیان: انتقال آب از دریای عمان به خراسان نشدنی است

    رضا شجاع
reza.sh410@gmail.com



    نیلوفر اقبال 
Nilouphar.eghbal@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  
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استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شهیدان،  ه��ای  خ��ان��واده  گفت:  رض��وی  خراسان 
آزادگان  و  جانبازان  و  شهدا  همرزمان  و  ایثارگران 
سرافراز که هنوز در قید حیات هستند ارزشمندترین 
برای  فرصت  این  از  باید  که  هستند  تاریخی  منبع 
استفاده  آن  بخشی  هویت  و  جامعه  س��ازی  سالم 

کنیم.
استانداری خراسان رضوی در دیدار با نمایندگان 
داد:  گزارش  رضوی  خراسان  آزادگان  پیام  موسسه 
ایثارگران می  با استفاده از ظرفیت خانواده شهدا و 
توان به سمت تربیت انسانهای تمام ساحتی حرکت 

کرد و به سوی حیات طیبه گام برداشت.
اسالمی  ان��ق��الب  معظم  رهبر  داد:  ادام���ه  وی 
بزرگ  گنجینه  یک  مقدس  دفاع  و  جنگ  فرمودند 
و  ناب  منابع  این  از  کنیم  تالش  باید  ما  است،  بوده 
معظم  های  خانواده  و  آزادگان  همچون  اول  دست 
شهدا برای استخراج این گنجینه ارزشمند استفاده 

کنیم و بهره جوییم.
اقدامات  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
موسسه  قالب  در  سرافراز  آزادگ��ان  فعالیتهای  و 
فرهنگی پیام آزادگان بسیار ارزشمند، قابل تحسین 
و برای زنده نگه داشتن تالشهای ایثارگران و شهدای 
ورود  سالگرد  هفته  در  تا  است  شایسته  گرانقدر 
برای  فعالیتها  این  استان  اداری  در شورای  آزادگان 

مدیران تبیین شود. 
روایتگری  طرح  برای  آزادگان  آموزش  افزود:  وی 
از  استفاده  و  مقدس  دف��اع  م��وزه  ایجاد  آزادگ��ی، 
و  شهدا  ه��ای  خ��ان��واده  و  آزادگ���ان  وج��ود  ظرفیت 
دفاع  گنجینه  که  است  بدیلی  بی  فرصت  ایثارگران 
سازیم.  آشکار  زنده  شواهد  از  استفاده  با  را  مقدس 
فرصتی که در 50 سال آینده دیگر تکرار نخواهد شد.

حسینی ادامه داد: هنر ما مسئوالن پس از جنگ 
مقدس  دفاع  گنجینه  پنهان  نیمه  ارائه  برای  تالش 
است و باید تالش کنیم این بخشهای پنهان را بیشتر 

برای جامعه تبیین کنیم.

ابتدایی اداره  کل آموزش و پرورش  معاون آموزش 
طرح  مرحله  سه  اج��رای  با  گفت:  رض��وی  خراسان  
پاالیش، 85 درصد دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
این استان طی سال گذشته شناسایی و جذب کالس 

های درس شدند.
هزار  چهار  آمار  براساس  افزود:  حقیقی  ابوالحسن 
و 875 بازمانده از تحصیل در گروه سنی 6 تا 11 سال 
ابتدای سال تحصیلی جاری وارد کالس درس شدند.

تحصیلی  سال  پایان  تا  نیز  امسال  کرد:  اظهار  وی 
جاری چهارمین مرحله طرح پاالیش و شناسایی در 
استان انجام می شود که امیدواریم بسیاری از دانش 

آموزان باقی مانده جذب کالس درس شوند.
استان های  اینکه خراسان رضوی جزو  بیان  با  وی 
از  بازمانده  آموزان  دانش  جذب  و  شناسایی  در  برتر 
تحصیل است، گفت: دانش آموزان گروه سنی 6 تا11 
معرفی  احوال  ثبت  سازمان  سوی  از  سال  هر  سال 
حضور  سناد،  آموزی  دانش  سامانه  کنترل  با  و  شده 

این گروه در کالس های درس کنترل می شود.
پستی  آدرس  و  ملی  کد  به  توجه  با  افزود:  حقیقی 
با اعالم به  اعالم شده از سوی سازمان ثبت احوال و 
مدیران مدارس هر منطقه نسبت به شناسایی و جذب 

دانش آموزان بازمانده از تحصیل اقدام می شود.

سرپرست  به عنوان  نیری،  رمضان  حکمی  طی 
معرفی  رضوی  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه  جدید 

شد.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان خراسان 
رضوی، با توجه به درخواست بازنشستگی دکتر سید 
فرهنگیان  دانشگاه  سابق  رئیس  مجتبوی،  حسین 
خنیفر،  دکترحسین  موافقت  و  رض��وی  خ��راس��ان 
حکمی،   طی  کشور،  فرهنگیان  دانشگاه  سرپرست 
سمت  حفظ  با  دانشگاه  این  معاون  نیری،  رمضان 
به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان خراسان 

رضوی منصوب شد.

اعالم  گناباد  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
تسهیالت  ری��ال  میلیون   308 و  میلیارد   70 ک��رد: 
اشتغال و کارگشایی پارسال به 749 نفر از مددجویان 

زیر پوشش این نهاد پرداخت شد.
مورد   483 قالب  این  در  افزود:  نژاد،  آریان  هادی 
کمک درمانی به مبلغ 716 میلیون و 890 هزار ریال، 
تامین  بیمه  سرانه  ریال  میلیون   615 و  میلیارد   2 و 
امداد  کمیته  پوشش  زیر  خانوار   162 به  اجتماعی 

گناباد پرداخت شده است.
ادامه داد: 90 درصد هزینه های درمانی 146  وی 
و  پرداخت  نیز  درمان  سخت  بیمار  مددجویان  از  نفر 
این افراد از 287 سبد غذایی در مجموع به ارزش 200 
برخوردار شدند. همچنین  ریال  و 900 هزار  میلیون 
725 نفر از دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشش این 
نهاد در مدت یاد شده از 834 میلیون و 654 هزار ریال 

کمک هزینه تحصیلی بهره مند شدند.
میلیون   314 و  میلیارد  یک  پرداخت  نژاد،  آریان 
ریال جهیزیه به 64 زوج و 624 قلم انواع لوازم خانگی 
به مبلغ 517 میلیون و 340 هزار ریال به مددجویان 

زیر پوشش را از دیگر اقدامات سال گذشته برشمرد.
گناباد گفت:  )ره(  امام خمینی  امداد  رئیس کمیته 
همچنین 300 مورد تغذیه کودکان دچار سوءتغذیه در 
قالب طرح همسفره به مبلغ 2 میلیارد و 520 میلیون 
به  مستمری  ریال  میلیون   780 و  میلیارد   14 و  ریال 

مددجویان این نهاد پرداخت شد.

مسیر  ج��ش��ن��واره  ششمین  پ��ای��ان  ب��ا  همزمان 
دانشجوی  زوج   ۱۲۰۰ اع���زام  رون��د  خوشبختی، 

مشهدی شرکت کننده در این جشنواره آغاز شد.
والمسلمین  االس��الم  حجت  ایسنا،  گ��زارش  به 
دانشجویی  ازدواج  ستاد  مدیر  بیلندی،  مجیدی 
 – فرهنگی  اردوه���ای  در  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان 
 ۲۵ الی  فروردین   ۲۰ تاریخ  از  که  شمال  تفریحی 
اردیبهشت ۹۷ برگزار خواهد شد، ۱۲۰۰ زوج دانشجو 
در قالب ۹ کاروان به سفر شمال اعزام می شوند و در 
تفریحی  فرهنگی-  مجتمع  در  اقامت  روز  سه  طی 
متنوعی  تفریحی  فرهنگی-  های  برنامه  از  گهرباران 
برخوردار خواهند شد که امید است در ارتقاء سطح 

سبک زندگی آنان مفید وموثر واقع شود.  
نیز  دانشجویان  این  نام  ثبت  نحوه  خصوص  در  وی 
گفت: زوجین دانشجو می توانند با مراجعه به سایت 
Nahad. آدرس  به  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  نهاد 
 ) استان  دانشجویی  ازدواج  ستاد  mums.ac.irبخش 

ضمن تکمیل فرم ثبت نام، تاریخ سفر خود را ازبین 
قطعی  و  انتخاب  شده  گرفته  نظر  در  های  ک��اروان 

نمایند.
از  رضوی  خراسان  دانشجویی  ازدواج  ستاد  مدیر 
اعزام  از  پیش  آموزشی  توجیهی-  جلسات  برگزاری 
زوج های دانشجو به سفر شمال هم خبر داد و گفت: 
برگزاری این جلسات که برای نخستین بار در ستاد 
ازدواج دانشجویی صورت می پذیرد، فرصت خوبی 
برای استفاده بهینه ی دانشجویان از مجموعه برنامه 
بهره  و  شده  گرفته  نظر  در  تفریحی  فرهنگی-  های 
مندی هرچه بیشتر آنان از این برنامه ها خواهد بود.
در ششمین جشنواره مسیر خوشبختی که در نیمه 
جلسه ی   ۲۱۰ برگزار شد، مجموعأ  دوم سال گذشته 
از  تن   ۲۳ حضور  با  ساعت،   ۴۲۰ قالب  در  آموزشی 
برگزار  خانواده  و  ازدواج  حوزه  در  مجرب  اساتید 
 ( همایش   ۷ اجرای  جلسات  این  جمله ی  از  که  شد 
در سه بخش زوجین، مجردین و والدین (، ۷ آزمون 
آنالین، ۱۷ دوره ) ۷ جلسه ای ( ویژه ی مجردین و ۱۵ 

دوره  ) 5 جلسه ای( ویژه زوجین بود.

خبرخبر

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی خبرداد؛

جذب 85  درصد  دانش آموزان 
بازمانده ازتحصیل استان

طی حکمی؛

سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان 
خراسان رضوی منصوب شد

    رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(

70 میلیارد ریال تسهیالت به 
مددجویان گنابادی پرداخت شد

معاون استاندار خراسان رضوی:

خانواده شهدا نقش مهمی در 
هویت بخشی جامعه دارند

آغاز اعزام ۱۲۰۰ زوج دانشجوی 
مشهدی به اردوی

 فرهنگی- تفریحی

جدیدترین شگرد کالهبرداران سایبری؛

عکس ما را الیک کنید!

شگرد  از  رض��وی  خراسان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
و  برداشت  پ��رده  مجازی  فضای  کالهبرداران  جدید 
گفت: متاسفانه بازهم برنده شدن موجب اغفال شهروند 

مشهدی شد.
مسابقه   عکس  بهترین  برنده             کودکتان  دارید  »دوست 
که  عکسی  بهترین  عکس ها،  تمامی  بین  از  باشد...  ما 
بیشترین رای را از آن خود کند، انتخاب می شود و 10روز 
عکس انتخاب شده در صفحه اصلی سایت قرار میگیرد. 
که حداقل  اعالم میشه  و  زمانی مشخص  برنده مسابقه 
پس  برسد،  30عدد  به  تعدادشان  ارسالی  عکس های 

دوستان خودتان      رو به جمع ما دعوت کنید«.
مسابقه عکس کودک در تلگرام اکثرا به منظور انتشار 
برای  کانال چالش  کانال ها صورت می گیرد. یک  لینک 
اینکه بتواند محصوالت خود را به دیگران نشان دهد از 
روش برگزاری مسابقه چالش اقدام به بازاریابی می کند. 
برای اینکه این عکس ها در سایر گروه های فضای مجازی 
هر  آن،  طبق  که  می کند  تعیین  جایزه ای  شود،  پخش 
عنوان  به  باشد  داشته  بیشتری  عکس  بازدید  که  کسی 
برنده این مسابقه مشخص می شود و جایزه مشخص شده 
به او تعلق می گیرد. اما موضوع به همین   جا و مسابقه ها به 
جوایز و عکس های پر باز دید ختم نمی شود و زمینه سوء 

استفاده برخی افراد سودجو را مهیا می کند.
مشهدی  شهروند  گفت:  جهانشیری  جواد  سرهنگ 

با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان 
مراجعه و درخواست رسیدگی به شکایت خود را داشت.

به  سخن  مسابقه ای  از  خود  اظهارات  در  جوان  زن 
به   " تصویر  بودن  بازدید  پر   " به  توجه  با  که  آورد  میان 
ترتیب نفرات اول تا چهارم جوایز نفیسی تعلق خواهد 
شده  اجرا  کودکان  تصاویر  بین  که  مسابقه  این  گرفت. 
بود از شرکت کننده ها پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال برای 
پرداخت  با  شاکی  و  می کرد  تقاضا  را  مسابقه  در  شرکت 
مبلغ ورودی تصویر فرزند خود را ارسال و سپس از طرف 

مدیر کانال پیامی با مضمون اینکه با پرداخت 5 میلیون 
کننده خود  بازدید  نفر  ۱۰ هزار  تعداد  ربات  توسط  ریال 
به شماره  نیز  را  افزایش دهید که شاکی مبلغ مذکور  را 
حساب خانمی پرداخت و متاسفانه طی این فرایند برای 
میلیون  مبلغ 5  مرحله  چهار  طی  رقبا  از  گرفتن  پیشی 

ریال را می پردازد.
دیگری  فرد  متوجه می شود  کمال حیرت  در  این زن 
و  بالک  را  وی  شاکی،  اعتراض  از  پس  و  اعالم  برنده  را 
ظرف چند دقیقه کانال را از دسترس خارج و نه اثری از 

مسابقه و کانال به جا نمانده و شاکی که هیچ رد و نشانی 
از مدیر کانال تلگرامی  یا فرد مرتبط با این قضیه نداشته 
متاسفانه به عنوان مالباخته به پلیس فتا استان مراجعه 
کرد. سرهنگ جهانشیری ادامه داد: با توجه به شگرد به 
کار گرفته شده کارشناسان پلیس فتا اقدامات خود را آغاز 
و طی مدت کوتاهی عامل کالهبرداری را شناسایی کرد 
که با هماهنگی قضایی متهم دستگیر و به مکان پلیس 

فتا منتقل شد.
متهم ۲۸ ساله که به امور رایانه مسلط بود پس از رویت 
شواهد غیر قابل انکار جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد: 
مدتی قبل با شناسه کاربری دخترانه ای اقدام به برگزاری 
مسابقه کرده و با درج تبلیغاتی را در برخی کانال ها لینک 
در  کننده  شرکت  افراد  ازای  به  و  کردم  منتشر  را  کانال 
تعداد  ظاهرا  ربات  ساخت  با  و  دریافت  ورودی  مسابقه 
بازدیدکنندگان را افزایش می دادم و هرگز گمان نمی کردم 

توسط پلیس شناسایی و دستگیر شوم.
رقم  با  رابطه  در  کرد:  تصریح  جهانشیری  سرهنگ 
مالباختگان  تعداد  و  گرفته  صورت  کالهبرداری  دقیق 
بررسی ها دست اقدام است. متاسفانه دیده شده است در 
رابطه با پرونده ذکر شده، برخی افراد سودجو و فرصت 
طلب با قرار دادن تصاویری از کودکان مبنی بر فقدان یا 
سرقت کودک سعی بر انتشار تصاویر و پربازدید شدن آن 
توسط سایر کاربران شبکه های اجتماعی دارند لذا افراد 
تقاضا داریم به منظور تسهیل در پی جویی پرونده های 
پلیسی و پاکسازی فضای سایبری از انتشار مطالبی کذب 
آن  انتشار  از  نیستند  مطلع  خبری  سقم  و  صحت  از  تا 

خودداری کنند.

از  گفت  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
تشکیل ۳۹۷۵ پرونده تخلف در ایام نوروز در تعزیرات 

حکومتی استان خبر داد.
نوروز و حضور  به تعطیالت  با اشاره  حمیدرضا کریم 
زائران در پایتخت معنوی ایران، گفت: این ایام فرصت 
مناسبی است برای اندک سودجویانی که از فضای ایجاد 
از  استفاده  یا  گران فروشی  با  و  کنند  سوءاستفاده  شده 
مصرف کننده  حقوق  بی کیفیت،  و  نامرغوب  اولیه  مواد 

را پایمال کنند.
دستگاه های  که  است  سالی  چند  البته  اف��زود:  وی 
خدمات رسان با جدیت تمام پای کار آمده اند تا در قالب 
نظارتی و صدور حکم های قضایی در محل  گشت های 
همیشه  از  تنگ تر  متخلفان  برای  را  فضا  تخلف،  وقوع 

کنند.
وی ادامه داد: در ایام تعطیالت نوروز امسال هم مانند 
سال های گذشته، اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی با راه اندازی گشت های مشترک با همکاری دیگر 
دستگاه های نظارتی و انجام بازرسی های قانونی، ضمن 
اعمال  را  سودجویان  شده،  محرز  تخلفات  با  برخورد 

قانون کردند.
باشاره  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
به اجرای طرح نوروزی تعزیرات به مدت یک ماه از 15 
اسفند 96 تا 15 فروردین 97، عنوان کرد: این طرح هر 

دستگاه های  همکاری  با  نوروز  تعطیالت  ایام  در  ساله 
عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر اجرایی می شود.

نوروزی  از اجرای طرح  کریم خاطرنشان کرد: هدف 
برخورد  ن��وروز،  تعطیالت  ایام  در  حکومتی  تعزیرات 
قانونی با عوامل اخالل در نظم بازار و ایجاد محیط امن 
اقشار کم درآمد  و  زائران  ویژه  به  برای مردم  اقتصادی 

جامعه است.
نظارتی  گشت  اکیپ   80 شدن  فعال  به  اشاره  با  وی 
اکیپ ها  این  بیان کرد: در  نوروز 97،  ایام تعطیالت  در 
که به انجام ۲۰۰۰ بازرسی با حضور قاضی ویژه تعزیرات 
منجر شد، بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان 
دامپزشکی،  کل  اداره  اصناف،  اتاق  معدن،  و  صنعت 
عنوان  به  انتظامی  نیروی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر حضور داشتند.
تصریح  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
کرد: در قالب طرح نوروزی تعزیرات، چهار شعبه ثابت 
مستقر در پایانه مسافربری امام رضا )ع(، منطقه ثامن، 
نمایشگاه بین المللی مشهد و اداره تعزیرات حکومتی، 

به پرونده های وارده رسیدگی می کردند.
مردم،  حقوق  از  صیانت  منظور  به  کرد:  اضافه  کریم 
یک شعبه سیار هم در ایام تعطیالت نوروز 97 تشکیل 
شده بود که نتیجه آن تسریع در رسیدگی به پرونده های 
بر  عالوه  نظارتی،  گشت های  تمامی  در  بود.  تعزیراتی 

تعزیرات  ویژه  قاضی  نظارتی،  دستگاه های  بازرسان 
حکومتی هم حضور داشت تا در صورت احراز تخلف، 

نسبت به صدور رأی و اجرای آن در محل اقدام شود.
آمار  به  اشاره  با  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
پرونده های تشکیل شده در ایام تعطیالت نوروز، اظهار 
 ۳۹۷۵ تا 15 فروردین، در مجموع   اسفند  از 15  کرد: 
 4948 و  تشکیل  حکومتی  تعزیرات  در  تخلف  پرونده 

پرونده هم مختومه شد.
کریم عنوان کرد: اختالف تعداد پرونده های تشکیل 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  که  پرونده هایی  تعداد  و  شده 
مربوط به پرونده های مفتوح پیشین است، به این معنی 
تعطیالت  در  شده  مختومه  پرونده های  از  تعدادی  که 

نوروز 97 مربوط به اوایل اسفندماه سال 96 بوده است.
در  شده  تشکیل  تعزیراتی  پرونده های  اف��زود:  وی 
رعایت  ک��اال،  قاچاق  به  مربوط  ن��وروز  تعطیالت  ای��ام 
نکردن ضوابط بهداشتی و عرضه کاال و خدمات بوده که 
بیشترین فراوانی مربوط به بخش سوم یعنی عرضه کاال 

و خدمات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نظارت بر 
اصلی  اهداف  از  یکی  را  فروشی ها  اغذیه  و  رستوران ها 
خاطرنشان  برشمرد،  حکومتی  تعزیرات  نوروزی  طرح 
امنیت  و  سالمت  امسال،  برنامه ریزی های  در  کرد: 
گرفت  قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش  زائران  غذایی 

بهداشت  شبکه  کارشناسان  حضور  با  راستا،  این  در  و 
کترینگ های  و  رستوران ها  از  متعددی  بازرسی های 

مشهد و مناطق ییالقی طرقبه و شاندیز انجام شد.
وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  کرد:  تصریح  کریم 
تخلف و به خطر افتادن امنیت غذایی زائران، بسیاری از 
رستوران ها در جریان بازرسی گشت های نظارتی، تذکر 

بهداشتی دریافت کردند.
حکومتی  تعزیرات  پرونده  تشکیل  و  پلمب  از  وی 
برای چهار رستوران و کترینگ به دلیل رعایت نکردن 
موازین بهداشتی خبر داد و گفت: در قالب طرح نوروزی 
تعزیرات تالش کردیم با کسانی که ضمن نادیده گرفتن 
و  گذشته  تاریخ  م��واد  صنفی،  اخ��الق  و  دینی  تعهد 
بارگاه  مجاوران  و  زائران  به  فاسد  گوشتی  فرآورده های 

منور رضوی عرضه می کردند، برخورد قانونی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به 
جزئیات مهم ترین پرونده تعزیراتی تشکیل شده در ایام 
به دنبال گرانی قیمت  تاکید کرد:  نوروز 97،  تعطیالت 
پرونده  چند   ،96 سال  اسفندماه  اواخ��ر  در  تخم مرغ 
تخلف برای برخی واحدهای تولیدکننده این محصول 
به تعیین جریمه  این پرونده ها  از  تشکیل شد که یکی 
میزان  این  همچنین  شد.  منجر  تومانی  750میلیون 
مرغ  تخم  تولید  واحد  گران فروشی  دلیل  به  جریمه 

تعیین شده بود.

از 15 اسفند تا 15 فروردین صورت گرفت؛

تشکیل بیش از 3500 پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی

دستگیری  ب��رای  پلیس  ساعته   48 عملیات 
سارقان13 کیلو طالی سرخ 

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری عامالن 
سرقت 13 کیلوگرم طالی سرخ در این استان خبر داد. 

کریمی« در تشریح عملیات 48 ساعته  قادر   سردار» 
کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و ردزنی عامالن 
پی  در  استان گفت:  این  در 2 شهر  سرقت های خاص 
گزارش سرقت هشت کیلو گرم زعفران خشك از انبار یك 
فروشگاه به فوریت های پلیسی 110 شهرستان بردسکن 

دستورات الزم برای پی گیری سریع پرونده صادر شد.
کارآگاهان  افزود:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
پلیس آگاهی بردسکن در عملیات ضربتی که باهدایت 
سرهنگ نظافتی انجام شد تحقیقات علمی خود را آغاز 
وبه فردی که به واسطه آشنایی با صاحب مغازه چند بار 

در محل تردد داشته مظنون شدند.
وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بردسکن 
متهم پرونده را با هماهنگی مقام قضائی در کمتر از 48 
ساعت دستگیر کردند. این جوان 30 ساله که با تناقض 
را  پلیسی  تحقیقات  مسیر  کردن  منحرف  قصد  گویی 
داشت در برابر شواهد و ادله ای قرار گرفت که نتوانست 

حقیقت را کتمان کند.
سردار کریمی افزود: جوان 30 ساله به سرقت هشت 
کیلو گرم زعفران با همدستی یکی از دوستانش اعتراف 
کرد و کارآگاهان پلیس ، متهم دیگر پرونده را نیز دستگیر 
و در بازرسی از مخفیگاه عامالن سرقت هشت کیلوگرم 

زعفران مسروقه کشف کردند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:  سرقت مشابه 
پلیس  به  باخرز  شهرستان  در  فروشگاه  یك  از  دیگری 
گزارش شدو در این عملیات نیز که با هدایت سرهنگ 
آگاهی   پلیس  کارآگاهان  رسید  نتیجه  به  »میرجردوی« 

باخرز به داماد جوان خانواده مظنون شدند.
وی گفت: کارآگاهان پلیس ، داماد 23 ساله خانواده 
را دستگیر کردند و متهم در تحقیقات پرونده با توجه به 
ادله موجود اعتراف کرد وارد مغازه پدر همسرش شده 
و مبلغ 2 میلیون تومان وجه نقد به همراه پنج کیلوگرم 
حال  در  ساختمان  یك  در  و  برده  سرقت  به  را  زعفران 

ساخت مخفی کرده است.
سردار کریمی با اشاره به این مطلب که پنج کیلو گرم 
ساخت  درحال  ساختمان   در  سرقتی  خشك  زعفران 
کشف شد تاکید کرد: شهروندان عزیز باید برای نگهداری 
وسایل و اجناس با ارزش و قیمتی خود به نکات مراقبتی 
و بازدارنده از سرقت ها توجه  بیشتری داشته و در محل 

کار و زندگی خود و به خصوص انبارهای نگهداری کاال 
وقوع  از  تا  کنند  استفاده  کنترلی  وسایل  و  تجهیزات  از 

چنین سرقت های پیشگیری شود.

سارق حرفه ای 21 دریچه آب و فاضالب در مشهد 
دستگیر شد 

و  شناسایی  از  رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس  رئیس 
و فاضالب  دستگیری سارق حرفه ای دریچه های آب 

در مشهد خبر داد. 
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  رزمخواه  حمید  سرهنگ 
مبنی  فاضالب  و  آب  شرکت  حقوقی  اداره  گزارش  پی 
بر سرقت های سریالی دریچه های چدنی در محدوده 

جنوب شهر مشهد تحقیقات پلیسی آغاز شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: کارآگاهان 
پایگاه جنوب پلیس آگاهی خراسان رضوی در پی گیری 
این پرونده و با توجه به این که دریچه های مسروقه از 
ها  دریچه  این  سرقت  طرفی  از  و  بوده  عمومی  اموال 
یا  و  در چاله  با خطر سقوط  را  است شهروندان  ممکن 

تصادف روبرو سازد به طور جدی وارد عمل شدند.
پلیس  کارآگاهان  ک��رد:  تصریح  رزمخواه  سرهنگ 
آگاهی در تحقیقات خود برای پی گیری این پرونده به 
این  عامل  داد  می  نشان  که  یافتند  دست  هایی  سرنخ 
اقدام مجرمانه با یك دستگاه خودروی mvm سفید رنگ 

مرتکب سرقت های شبانه می شوند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: کارآگاهان 
را  ها  سرقت  عامالن  از  یکی  خود  تحقیقات  ادامه  در 
 21 از  پرده  تاکنون  کردند.  دستگیر  را  او  و  شناسایی 
فقره سرقت دریچه های آب و فاضالب برداشته شده و 

تحقیقات پلیسی درباره این پرونده ادامه دارد.

دستگیری عامالن تهدید و اخاذی از زن جوان 
از دستگیری دو  انتظامی شهرستان سبزوار  فرمانده 
برادر که با دسترسی به اطالعات شخصی خانمی، او را 

تهدید و قصد اخاذی داشتند خبر داد.
شکایت  پی  در   : گفت  هاشمی  سیدمحمد  سرهنگ 
اطالعات  به  اف��رادی  دستیابی  بر  مبنی  جوان  خانمی 
این  انتشار  به  تهدید  و  او  همراه  تلفن  گوشی  شخصی 
اطالعات خصوصی به قصد اخاذی ، موضوع شناسایی 
و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس فتای سبزوار 

قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا در بررسی های اولیه 

این خانم  تلفن همراه  پرونده دریافتند گوشی  و علمی 
اطالعات  به  دسترسی  با  متهمان  و  نشده  هك  جوان 
های  شبکه  از  یکی  طریق  از   ، همراه  تلفن  شخصی 
اجتماعی اطالعات مورد نظر را برای خود ارسال و سپس 

اقدام به تهدید و قصد اخاذی داشته اند.
از  استفاده  با  گفت:  هاشمی  محمد  سید  سرهنگ 
مستندات دیجیتالی ، کارشناسان پلیس فتای سبزوار 
و   23 ب��رادر  دو  که  متهمان  ممکن  زم��ان  کمترین  در 
قضائی  مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی  بودند،  ساله   28

تحقیقات خود را از آنان آغاز کردند.
این مقام انتظامی افزود: متهمان در مواجهه با ادله و 
مستدات پلیس ضمن قبول بزه انتسابی اعالم داشتند 
به  دستیابی  با  و  است  شان  آشنایان  از  پرونده  شاکی 
گوشی تلفن همراه او، اطالعات را از طریق شبکه های 
ناشناس  صورت  به  سپس  و  ارسال  خود  برای  مجازی 

اقدام به تهدید و قصد اخاذی داشته اند.
شهروندان  از  سبزوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خواست تا نسبت به حفظ اطالعات شخصی در فضای 
چنین  وقوع  از  تا  باشند  داشته  بیشتری  توجه  مجازی 

مشکالتی پیشگیری شود.

سرقت مخفیانه در حضور مالک!! 
ویال  باغ  مالک  با همکاری  بینالود  پلیس شهرستان   

سارق حرفه ای را در حین سرقت دستگیر کرد. 
انتظامی  فرمانده  دهقانپور،  حسین  سرهنگ 
شهرستان بینالود گفت: روز گذشته یکی از شهروندان 
در حال  که  کرد  اعالم  پلیس 110  با  تلفنی  تماس  طی 
استراحت داخل ویالیش متوجه حضور فرد سارقی در 

حین جمع آوری وسایل داخل محوطه شده است.
با دریافت این خبر بالفاصله ماموران پاسگاه انتظامی 
حصار گلستان در محل این باغ ویال که در یکی از نقاط 
حاشیه ای شهر طرقبه بود حاضر و مشاهده کردند یک 
فرد  و  متوقف  ویال  باغ  بیرون  در  پیکان  وانت  دستگاه 
انتقال آهن آ الت از داخل باغ ویال به  دیگری در حال 

داخل خودرو است.
وی تصریح کرد: در ادامه ماموران این فرماندهی طی 
یک اقدام حساب شده و غافلگیرانه ضمن توقیف خودرو 
و دستگیری سرنشین موفق شدند همدست وی را نیز در 

داخل باغ ویال دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان بینالود عنوان کرد: پس از 
انتقال این دو سارق حرفه ای 27 و 57 ساله که سوابق 
متعدد کیفری داشته و به تازگی از زندان آزاد شده اند 

پلیسی  و  علمی  های  بازجویی  تجسس  دایره  ماموران 
خود را از آنان آغاز کردند. یکی از این سارقان حرفه ای 
ضمن اعتراف به سرقت از این باغ ویال به 4 فقره سرقت 

دیگر از باغ ویالهای سطح شهرستان اعتراف کردند .
از  استفاده  گفت:  خاتمه  در  دهقانپور  سرهنگ 
مناسب  ارتفاع  با  فلزی  های  حفاظ  دارای  دیوارهای 
نصب  و  استاندارد  های  قفل  از  گیری  بهره  همچنین  و 
می  که  است  مواردی  جمله  از  مداربسته  های  دوربین 
مناسب  ویالها  باغ  سرقت  وقوع  از  پیشگیری  در  تواند 
به  مسروقه  ام���وال  ع��ودت  ضمن  همچنین  ب��اش��د. 
مالباخته، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا 

اعزام شدند.

دام  به  ای  حرفه  سارق  شهروند  یک  هوشیاری  با 
افتاد 

پلیس  عمل  سرعت  و  شهروند  یک  هوشیاری  با 
لب  فروش  درحال  ای  حرفه  سارق  نیشابور  شهرستان 

تاپ سرقتی دستگیرشد. 
انتظامی  فرمانده  مختاری،  بیات  حسین  سرهنگ 
شهرستان نیشابور گفت: در پی تماس یکی از شهروندان 
با مرکز 110 مبنی بر مظنون به سارق بودن مردی جوان 
در محدوده خیابان امام )ره( در حال فروش یك دستگاه 
لب تاپ بالفاصله از طریق مرفوك موضوع به گشتی های 

سطح شهر اعالم شد.
وی خاطر نشان کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
دایره  کارآگاهان  نامحسوس  واحدگشت  اولین   ،110
عملیات ویژه پلیس آگاهی که نزدیك به محل بودند وارد 
عمل شده که مشخص شد نامبرده از سارقان سابقه دار 

است.
داشت  فرار  قصد  ماموران  بامشاهده  32ساله  متهم 
تحقیقات  جهت  و  دستگیر  ضربتی  اقدام  یك  در  لیکن 
به پلیس آگاهی انتقال یافت  و در بررسی های بیش تر 
گردن  رشته  یك  همراه  به  تاپ  لپ  سارق  شد  مشخص 
در   ... و  طال،انگشتر  سکه  عدد  ،یك  بند  دست  و  بند 
سوم فروردین ماه از منزلی در محدوده خیابان شریعتی 

سرقت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اشاره به ادامه 
احتمالی  جرائم  دیگر  کشف  برای  متهم  از  تحقیقات 
خاطر نشان کرد : مهم ترین شرط پایداری امنیت در هر 
جامعه ای، مشارکت مردم با پلیس است و پلیس تمام 
را در جهت رضایت مندی و کسب  سعی و تالش خود 

اعتماد مردم به کار خواهد بست.

کتاب

شاخه های  مهمترین  از  یکی  به  انسانی  منابع  مدیریت 
مدیریت تبدیل شده و واحد منابع انسانی در سازمانها بیش از 
گذشته اهمیت یافته است. این واحد وظیفه دارد تا با در نظر 
گرفتن چشم انداز بلندمدت سازمان با صرف کمترین هزینه، 
بیشترین بهره وری را از کارمندان در راستای رسیدن به اهداف 
از پیش تعیین شده به دست آورد.امروزه اهمیت مدیریت منابع 
انسانی بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا منابع انسانی شایسته 
می شوند؛  محسوب  سازمان  یك  داراییهای  مهمترین  جزو 
داراییهایی که برخالف سایر داراییهای سازمان نمی توان آنها 
از  که  کتاب  این  میزگردهای  در  کرد.  کپی برداری  به سرعت  را 
سوی مجله بازاریاب بازارساز برگزار شده است، مطالب و نکات 
بسیار ارزشمندی پیرامون حل مشکالت مربوط به این حوزه در 

سازمانهای فروش مطرح میشود.
در اولین میزگرد از این سلسله میزگردها، میزبان جمعی از 
اهالی محترم بازار و دانشگاه با تخصص و رویکرد منابع انسانی 
بودیم. در این میزگرد، آموزش نیروهای انسانی شایسته به عنوان 
یکی از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها مطرح، و عنوان شد که 
شرکتها باید در این زمینه تفکر بلندمدت داشته باشند و بدانند 
حتی اگر روزی نیروهای آموزش دیده آنها را ترك کنند، آموزشی 
که به آنها داده ان��د، در نهایت به نفع توسعه ی جامعه خواهد 
شد.در میزگرد بعدی که با حضور مدیران منابع انسانی شرکتهای 
مختلف برگزار شد، عالوه بر دیدگاه مدیران منابع انسانی از دیدگاه 
مدیریت ارشد سازمان نیز به موضوع مدیریت نیروی انسانی در 
شرکتهای پخش و سازمانهای فروش پرداختیم. در این میزگرد 
از یك مدیر افسانه ای به نام جك ولش یاد شد که این مدیر بزرگ 
برآیند سالهای فعالیت خود را در سه مورد خالصه کرده است: 
1( استخدام بهترینها، 2( فراهم آوردن بهترین آموزش برای 
آنها و 3( اختیار دادن به آنها و ایفای نقش نظارتی. اگر مورد اول 
و دوم رعایت نشود، مدیر هیچ گاه به این باور نمی رسد که نیرویش 
می تواند کار را بخوبی انجام دهد و او تنها باید بر کار نیرو نظارت 

کند.

    جواد لگزیان

خبر

در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
شرق  در  دوتار  ساز  کاربرد  به  اشاره  با  مجلس 
فرصتی  را  یونسکو  در  آن  جهانی  ثبت  ای��ران، 
جهان  به  ای��ران  مقامی  موسیقی  معرفی  برای 

دانست.
جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص بررسی و 
ثبت ساز دوتار در فهرست میراث جهانی یونسکو 
و  انواع  با  انسان ها  ما  زندگی  در  موسیقی  گفت: 
اقسام آالت ها و نواها حضور دارد و یکی از سازهای 
که  است  دوتار  ساز  ایران  شرق  ماندگار  و  عرفانی 
آن  از  شیرینی  خاطرات  شادی ها  هنگام  به  مردم 
دارند و حتی در مواقع ناراحتی نیز از آن به عنوانی 

مرهمی بر زخم خود بهره می برند.
در  باخرز  و  تایباد  ج��ام،  تربت  م��ردم  نماینده 
ساز  کاربرد  به  اش��اره  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
ایران افزود: مردم نواحی خراسان  دوتار در شرق 
در اغلب اوقات هنگام یاد خدا و نعت پیغمبر و ائمه 
در  کردند.  استفاده  دوتار  حزین  نوای  از  صحابه  و 
ترین  اصلی  نیز  باخزر  و  تایباد  جام،  تربت  منطقه 
ساز دوتار است و از دیرباز در این منطقه بسیاری 
این  و  هستند  آشنا  دوتار  ساز  نواختن  با  مردم  از 
وجود  منطقه  این  خانواده های  تمام  خانه  در  ساز 

دارد.
از  تقدیر  با  دهم  دوره  در  مردم  نماینده  این 
ادامه  یونسکو،  به  دوتار  جهانی  ثبت  پیشنهاد 
برای  بزرگی  افتخار  دوت��ار  جهانی  ثبت  داد: 
می شود.  محسوب  کشورمان  تاریخ  و  فرهنگ 
مناطق  دیگر  و  خراسان  ناحیه  در  خوشبختانه 
و  لهو  و  عرفانی  غیر  مجالس  در  س��از  ای��ن  از 
عنوان  به  فرهنگ  وزارت  و  نشده  استفاده  لعب 
که  بنده  و  یونسکو  به  موضوع  این  طرح  متولی 
ساز  نواختن  که  منطقه  ای  نماینده  عنوان  به 
ظرفیت ها  تمامی  از  باید  است،  مرسوم  دوتار 
استفاده  یونسکو  در  آن  ثبت  جهت  امکانات  و 
مقامی  موسیقی  بتوانیم  اقدام  این  با  و  کنیم 
فرهنگی  جایگاه  و  شناسانده  دنیا  به  را  خود 

کنیم. را در جهان معرفی  خود 
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
با  کرد:   خاطرنشان  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
مقبره  و  دوت��ار  ساز  ثبت  درب��اره  فرهنگ  وزارت 
شیخ االسالم احمد جامی صحبت های سازنده ای 
میان  همکاری  با  اس��ت  امید  و  گرفته  ص��ورت 
دستگاه های مربوطه بتوانیم نتایج مطلوبی در این 

حوزه بدست بیاوریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی در جلسه برنامه ریزی ستاد سیزدهمین نمایشگاه قرآن 
و عترت مشهد اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه قرآن در استان 
کار بسیار ارزشمند و فاخری است که می طلبد این نمایشگاه 
باشکوه و مردمی و با تمام توان دستگاه های اجرایی برگزار 
شود. باید در برگزاری این نمایشگاه از ظرفیت تشکل های 
مردمی، مذهبی و نیز هیئت های مذهبی بهره گرفت تا کارقابل 

قبولی صورت گیرد.
سید جواد حسینی بر همکاری دستگاه ها در بخش اعتباری 
و محتوایی تاکید کرد و افزود: امسال مانند سنوات گذشته 24 
موضوع برای افزایش بخش محتوایی پیشنهاد و اجرا می شود 
که باید همه دستگاه ها با برنامه ریزی مناسب در کیفی کردن 

این نمایشگاه تالش کنند.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه از جاذبه خاصی برخوردار 
است افزود: باید در این دوره از نمایشگاه تنوع و جذابیت را 
افزایش دهیم تا شاهد حضور بسیاری از عالقه مندان بویژه 

نسل جوان باشیم.
حسینی با اشاره به ایام برگزاری نمایشگاه قرآن در زمان ماه 
مبارک رمضان و زمان برپایی آن در ساعات افطار پیشنهاد کرد 
در کنار این نمایشگاه، با حضور رستوران داران، فست فودها 
و... خیابان افطار یا کوچه های افطار با هزینه کمتر برای روزه 

داران ایجاد شود.
نمایشگاه  مدیرعامل  پیشنهاد  خصوص  در  حسینی 
بین المللی برای برگزاری طرح ضیافت برای ارزاق ماه مبارک 
رمضان گفت: این پیشنهاد خوبی است در شرایطی که اعضای 

ستاد به نتیجه برسند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در این 
جلسه گفت: نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد یک 
رخداد بزرگ قرآنی است که در 12سال به طور مستمر برگزار 

شده است.

سید سعید سرابی در این جلسه ضمن تبریک روز هنر و 
انقالب اسالمی گفت: بیستم فروردین ماه روز هنر انقالب 
اسالمی همزمان با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم 
شهید مرتضی آوینی است که این روز را گرامی می داریم. در 
سال گذشته یازدهمین دوره از نمایشگاه قرآن و عترت مشهد 
در باب الجواد حرم مطهر رضوی برگزار شد اما با تصویب اتاق 
گفت وگو اصحاب فرهنگ و هنر این دوره در نمایشگاه بین 

المللی برگزار خواهد شد.
زمان  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برگزار سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت را نیمه اول خرداد 
ماه اعالم کرد و افزود: نمایشگاه قرآن و عترت مشهد همزمان 
با هفته دوم ماه مبارک رمضان به مدت 8 روز در نمایشگاه بین 

المللی مشهد برگزار خواهدشد.
وی افزود: در سال گذشته 20 همایش با رویکرد قرآنی، 
برگزاری محافل قرآنی با میزبانی جلسات سنتی در نمایشگاه، 
و  تذهیب  و  خوشنویسی  قالب  در  هنری  آثار  عرضه  بخش 
نگارگری، مشاوره های دینی، بخش فیلم، بخش دانشگاهی، 
نشر  ن��وج��وان،  و  ک��ودک  بخش  ق��رآن��ی،  مسابقات  بخش 
الکترونیک، عفاف و حجاب، بخش ادارت و نهادها و موسسات 
قرآنی، بخش عترت و والیت و در مجموع  24 بخش برگزارشد.
بخش  به  نمایشگاه  از  دوره  این  رویکرد  به  ادام��ه  در  وی 
آسیب های اجتماعی گفت: امسال توجه ویژه ای به آسیب های 
اجتماعی خواهیم داشت تا بتوانیم با راهکارهای قرآنی این 

مشکالت را در جامعه کاهش دهیم.

در ادامه این جلسه علیرضا هوشنگ نژاد رئیس هیت مدیره 
و مدیر عامل نمایشگاه بین المللی نمایشگاه قرآن و عترت را 
رویدادی بزرگ و ارزشمند خواند و افزود: نمایشگاه بین المللی 
مشهد با تمام توان همت خواهد کرد که خدمت رسانی مناسبی 

را داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد  این نمایشگاه در ساعات قبل از افطار آغاز 
شود و درکنارآن ارزاق مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان 
نیز ارائه شود، همچنین برپایی سفره های افطار در فضای باز، 
برگزاری محافل قرآنی، افزایش ساعات بازدید و زمان نمایشگاه 

از دیگر پیشنهاد های وی بود.
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  غفوری مقدم  علی 
اشاره  با  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
به طرح ضیافت گفت: برنامه های تنظیم بازار و نظارتی این 
سازمان در آستانه ماه مبارک رمضان، نمایشگاه طرح ضیافت را 
در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می کند و می تواند امسال 

این نمایشگاه را در کنار نمایشگاه قرآن و عترت داشته باشد.
در ادامه جواد شاد مدیرکل حج و زیارت استان خراسان 
رضوی  با تاکید بر آنکه باید فرهنگ قرآنی را در این نمایشگاه 
گسترش دهیم افزود: درصورت امکان آستان قدس رضوی 
سفره های آسمانی خود را در ایام برگزاری در نمایشگاه برای 
بازدیدکنندگان اجرا کند و همچنین شهرستان ها با حضور 
در نمایشگاه فرهنگ و آداب رسوم خود را در زمان برگزاری 
رمضان به نمایش بگذارند تا بازدیدکنندگان با این فرهنگ آشنا 

شوند.
پوشش مناسب خبری و ساخت برنامه های تولیدی برای 
نمایشگاه، اختصاص سالن بهار به آستان قدس رضوی، ارائه 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به غرفه داران، تحویل 
خارجی،  هنرمندان  از  دعوت  داران،  غرفه  به  غرفه  زودتر 
برگزاری هفته قرآنی کشور های منطقه از جمله مباحثی بود که 

دراین جلسه مطرح شد.

محمد گلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماه نامه حاجی 
فیروز، از چاپ سوم شماره چهارم این ماه نامه فرهنگی، 

هنری، مردمی خبر داد. 
مدیر مسئول این ماهنامه مردمی، ضمن امیدواری برای 

گسترش فرهنگ مطالعه در سال آتی، افزود: به لطف خدا، و 
دعای خیر کودکان، این ماه نامه که با رویکرد توجه به ادبیات 
کودک و نوجوان و خانواده های خالق و محوریت گسترش 
شادی و نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، در 
استان خراسان رضوی متولد و توزیع سراسری گرفته است، 
اکنون مجوز انتشار به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی را هم 

دریافت نموده است.
محمد گلی که رتبه های متعدد جشنواره ای و سابقه چاپ 
کتاب های کودک بسیاری را دارد، ادامه داد: تالش مجموعه 
دلسوز و توانای حاجی فیروز، عالوه بر تولید محتوای خوب، 
خالقانه و متفاوت و چاپ مجله با کاغذ گالسه عالی، توجه به 
عنصر در دسترس بودن مجله برای مخاطبین عالقه مند بوده 
است. بر همین اساس، فایل شماره های چاپ شده کنونی، 
کال وقف عالقه مندان فرهنگ شد. ما در تالشیم با همیاری 

تمام  برای  ماهنامه  مردمی،  های  شرکت  و  هنردوستان 
کتابخانه های عمومی متقاضی نیز، به صورت رایگان ارسال 
شود. با شناختی که از شرکت ها و موسسات فرهنگ دوست 
عزیز داریم، همواره به آینده امیدواریم و شک نداریم مسیر 

زیبایی در انتظار فرهنگ و هنر ایران زمین است.
صاحب امتیاز ماهنامه شاد حاجی فیروز افزود: تیم حرفه 
ای حاجی فیروز متشکل از نویسندگان بزرگ کشور، نشان 
داده اند که طبق سیاست اعالمی قبل، نه تنها آثار کودکان 
مستعد را جمع آوری و چاپ می کنند، بلکه تحت عنوان 
کودکان  این  به  ماهیانه،  های  جشنواره  و  جایزه  صندوق 
مستعد، حق التالیف نیز اعطا می نمایند؛ از سوئی خانواده 
ها نیز با اجرای مسابقاتی خالقانه، همواره به سمت ایجاد 
با نشاط و شاداب و صمیمی تشویق می شوند و  فضایی 
خرسندیم که این ماه نامه نو پا و نشاط افزا، در شماره چهارم، 

به لطف مردم و نهادها و شرکت های  فرهنگ دوست، مکرر 
تجدید چاپ شده و با هفده میلیون ریال جایزه نقدی و غیر 

نقدی، موج شادی و نشاط را ایجاد نموده است.
با  گفت و گو  در  کودکانه  و  شاد  مجله  این  مسئول  مدیر 
فرهنگی،  ماهنامه  امیدواریم  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
هنری، مردمی حاجی فیروز، بتواند خصوصا در نسل آینده 
ایجاد کند؛  را  و نشاط اجتماعی  ساز میهن، موج شادی 
خوشبختانه استقبال کودکان و نوجوانان، تا کنون بی نظیر 
بوده است. آثار فراوانی از همه جای میهن عزیزمان به دست 
ما رسیده است و خوشحالیم که با فاصله بسیار زیاد، مرز 
دریافتی پیامک ها را شکسته ایم و توانسته ایم به این سرعت 
در نمایشگاه های مهم و اثر گذار)نورزوگاه ایران در مشهد( 
در کنار شرکت های عزیز فرهنگ دوست دیگر، حضور پیدا 

کنیم. بی شک این مهم، نوید روزهای زیبایی را می دهد.

 رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

ثبت جهانی دوتار در یونسکو 
فرصتی برای معرفی موسیقی 

مقامی ایران به جهان

چاپ شماره  چهارم ماه نامه کودک و نوجوان حاجی فیروز

برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت مشهد در نیمه خرداد
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  خریدن کفش مالنصرالدین
داستان

حل جدول 
شماره 3

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.

6 3
4 3 9

6 9 4 2
8 5

8 5 2 7 4
9 1

9 3 2 6
7 1 8

1 2

جواب

جواب

2 5 9 9 4 5 2 8 6
3 4 1 6 8 4 7 9 8
5 6 8 5 2 9 1 2 8
9 8 6 2 7 3 5 5 7
5 8 8 9 9 1 2 1 7
3 9 2 4 7 1 5 7 3
4 8 5 9 1 3 6 3 3
6 5 2 3 2 4 8 1 9
8 2 3 8 8 7 1 6 2

758192643

241376958
693548271
976485312
815623794
324917865
589734126
437261589
162859437

259945286

341684798
568529128
986273557
588991217
392471573
485913633
652324819
823887162

مالنصرالدی��ن ب��رای خرید پاپوش نو راهی ش��هر 
ش��د. در راسته ی کفش فروش��ان انواع مختلفی از 
کف��ش ها وجود داش��ت که او می توانس��ت هر کدام 
را که می خواهد انتخاب کند. فروش��نده حتی چند 
جف��ت هم از انبار آورد تا مال آزادی بیش��تری برای 
تهیه کفش دلخواهش داش��ته باشد. مال یکی یکی 
کفش ها را امتحان کرد، اما هیچ کدام را باب میلش 
نیافت. هر کدام را که می پوشید ایرادی بر آن وارد 
م��ی کرد. بیش از ده جفت کفش دور و بر مال چیده 
ش��ده بود و فروش��نده با صب��ر و حوصل��ه ی هر چه 
تم��ام به کار خود ادامه می داد. مال دیگر داش��ت از 
خریدن کفش ناامید می ش��د ک��ه ناگهان متوجه ی 

یک جفت کفش زیبا شد!
آنه��ا را پوش��ید. دید کف��ش ها درس��ت اندازه ی 
پای��ش هس��تند. چن��د قدم��ی در مغ��ازه راه رفت و 
احس��اس رضای��ت ک��رد. باالخ��ره تصمیم خ��ود را 

گرفت. می دانست که باید این کفشها را بخرد
از فروشنده پرس��ید: قیمت این یک جفت کفش 

چقدر است؟
فروش��نده ج��واب داد: ای��ن کف��ش ه��ا، قیمت��ی 

ندارند!
م��ال گفت: چه ط��ور چنین چیزی ممکن اس��ت، 

مرا مسخره می کنی؟
فروش��نده گفت: ابدا، این کف��ش ها واقعا قیمتی 
ندارن��د، چون کفش های خودت اس��ت ک��ه هنگام 

وارد شدن به مغازه به پا داشتی!
ای��ن داس��تان زندگ��ی اکث��ر م��ا انس��ان هاس��ت، 
همیش��ه نگاه مان ب��ه دنیای بیرون اس��ت. ایده آل 
ه��ا و زیبای��ی ه��ا را در دنی��ای بیرون جس��ت و جو 
م��ی کنیم. خوش��بختی و آرام��ش را از دیگران می 
خواهی��م. فک��ر می کنیم مرغ همس��ایه غاز اس��ت. 
خ��ود کم بین��ی و اغلب خود نابینی باعث می ش��ود 
که خویشتن را به حساب نیاورده و هیچ شأنی برای 
خ��ودش قائل نباش��یم. ما چن��ان زندگ��ی میکنیم 
ک��ه گوی��ی همواره در انتظ��ار چیز بهت��ری در آینده 
هس��تیم. در حالی که اغلب آرزو می کنیم ای کاش 
گذشته برگردد و بر آن که رفته حسرت می خوریم. 
پس تا امروز، دیروز نش��ده قدر بدانیم و برای آینده 

جای حسرت باقی نگذاریم.
"مثنوی معنوی"

غالمحسین باغبان  جدول شرح در متن
شمــاره
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اولین جلسه شورای اسالمی شهر مشهد در سال جاری برگزار 
شد. جلسه ای با 8 مصوبه و چند اظهار نظر که مهمترین و بحث 
برانگیزترین آن به سخنان شهردار مشهد برمی گشت. جایی که 
گفته است " ما راه را گم کرده ایم"؛ اعتراف صریح همراه با اشاره 
ای ظریف به ناتوانی در براورده کردن قسمت بزرگی از مطالبات 
شهروندان و گم شدن مجاورین در زیر سایه زائرین و مسافرینی 

که هرساله به مشهد سفر می کنند.
 قاسم تقی زاده خامسی که حدود 6ماه است شهردار دومین 
در  است  شده  کشور  گردشگری  اصلی  کانون  و  ایران  کالنشهر 
روزهای اول شروع به کار خویش مهمترین مشکالت پیش روی 
مدیریت شهری را خزانه خالی، نیروهای اضافی و تکیه بیش از 
حد بر درآمدهای ناپایدار اعالم کرده بود حاال رفته رفته با چالش 
های جدیدی مواجه شده است که به نظر می رسد برای عبور از 

آن کار بسیار دشواری را برعهده دارد.
شورای  علنی  صحن  در  خود  دیروز  نطق  در  مشهد  شهردار 
شهر خطاب به اعضا اعالم کرده است: "مهم ترین وظیفه من و 
شما در مدیریت شهری، برگرداندن هویت تاریخی و فرهنگی 
مشهد است. این کار بزرگی است که تمام شعارهای شهرداری 
فراموش  را  موضع  این  نمی توانیم  ما  و  است  نهفته  این  در 

کنیم".
او صدای اعتراض و نارضایتی مردم را نسبت به برخی معضالت 
از  باید  و کمبودها شنیده است و معتقد است مشکالت مردم را 

خود آن ها پرسید. 
اگرچه مثال های تقی زاده خامسی به حوزه مشکالت شهری 
مانند مسئله متعادان، جاری شدن فاضالب در شهر و هم چنین 
مسئله بافت های فرسوده برمی گردد اما در عمق کالم او مفهوم 
گسترده تری مستتر است که حوزه های فرهنگی و اجتماعی را 

نیز شامل می شود. 
"درست است  او در جایی از حرف هایش تصریح کرده است: 
سه  اما  وظیفه مندیم،  زائ��ر  میلیون  ده  چند  مقابل  در  ما  که 
علی بن  آقا  به  خدمت  کنار  در  باید  و  داریم  نیز  مجاور  میلیون 

کاری  هم  مجاورین  برای  ماست،  کار  اصل  که  موسی الرضا)ع( 
کنیم و ببینیم مجاورین چه می خواهند و این باید بررسی شود". 
صدای  کسی  تابحال  که  است  معنی  این  به  ها  حرف  این  آیا 
نگاه  اینکه  یا  بشنود؟  است  نخواسته  یا  نشنیده  را  ها  مشهدی 
های  ظرفیت  سایر  به  نکردن  توجه  و  مشهد  به  مذهبی  مطلق 
موسی  ابن  علی  شریف  مضجع  به  همگانی  اعتقاد  رغم  علی  آن 
ها  سال  بعداز  حاال  مشهد،  رونق  اصلی  محور  بعنوان  الرضا)ع( 
و  به سایر جنبه ها مانند هویت، فرهنگ  نیازمند تغییر و توجه 

هنر و تاریخ این شهر است؟
فرا  شهری  جدید  مدیریت  شعار  تحقق  و  تغییر  فصل  براستی 
رسیده است؟ یا تمام این حرف ها تنها برای دلخوشی شهروندان 
از تریبون شورای شهر صادر شده است. برای پاسخ به این سوال 
کوتاه  مدت  همین  در  شهردار  عملکرد  به  اجمالی  نگاهی  باید 
مدافعی  ها  مشهدی  رسد  می  نظر  به  منظر  این  از  که  انداخت 
جدید و سرسخت برای خود پیدا کرده اند و باید منتظر اتفاقات 
مهم و جدیدی بود که حتما بسیاری از آن در لیست اولین ها قرار 

خواهند گرفت.
مانند:  داشت  دیگری  جالب  های  نکته  شهردار،  های  گفته 

مطالبات  شهرداری،  ذاتی  اقدامات  از  جدا  مردم  "مطالبات 

مهمی است" ، "ما باید حس تعلق مردم به شهر را افزایش دهیم" 
یا " مردم از ما می خواهند که زندگیشان را بهتر کنیم و این زندگی 

بهتر یعنی کاری کنید ما نفس بکشیم". 
حرف های شهردار مشهد قسمت دیگری نیز داشت؛ قسمتی 
دست  از  تقدیر  مراسم  در  گفتن  بجای  بود  داده  ترجیح  که 
"خانه بهار97" در صحن علنی شورا بگوید.  اندرکاران جشنواره 
تقی زاده خامسی در اظهارنظری قابل توجه گفته است: اتفاقاتی 
در عید افتاد از نظر من اتفاق بزرگی نیست. با این وجود با این 
همه استقبال مواجه شد. چراکه این کار 0.5 درصد به امید مردم 
اضافه کرده و من راضی هستم و شما هم باید راضی باشید؛ این 

چیزی است که مردم از ما می خواهند. 
مطمئنا اینکه تقی زاده خامسی سال ها معاون خدمات شهری 
نگاه  و  نظر  صاحب  حوزه  این  در  و  است  بوده  تهران  شهرداری 
تخصصی است در این بخش از سخنانش تاثیر دارد زیرا مشهد 
در بین کالنشهرهای ایران بهترین عملکرد را در استقبال از بهار 
داشته است اما این موضوع شهردار سختگیر و نکته سنج را کامال 

راضی نکرده است.

تحلیلی بر سخنان شهردار مشهد در بیست و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر مشهد؛

چرا راه را گم کرده ایم؟!
یادداشت

»درمانگاه فرهنگ«
احسان اصولی

زی��ارت،  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
گردشگری و رسانه شورای اسالمی شهر مشهد مقدس

همشهریان فرهیخته!
ام���ی���د، ه���م���واره 
شفابخشی  اکسیر 
اس���ت ب���رای گ��ذار 
و  ه���ا  س��خ��ت��ی  از 
به  ه���ا.  ن���اُم���رادی 
راس��ت��ی ک��ه پ��ی��ام 
همین  نیز  ب��ه��اران 

خاک.  سیاه  دل  از  ها  جوانه  سبزترین  روییدن  اس��ت؛ 
تحریم  جنگ،  انقالب،  پرتالطم  های  سال  ما  عزیز  مردم 
سرافرازانه  را  اجتماعی  و  اقتصادی  متعدد  فشارهای  و 
عقالنیت  گفتمان  با  همگام  اکنون،  و  اند  سرگذرانده  از 
بسته  امید  اسالمی  ایران  بهتِر  روزه��ای  به  اصالحات،  و 
منصباِن  صاحب  و  مدیران  داشتن  شایسته  ما  مردم  اند. 
خردمند، تالشگر، اخالق مدار، اهل گفتگو و مدارا، امین، 
ما  که  رویکردهاست  همین  به  امید  با  دلسوزند.  و  کاربلد 
قرار  شهروندان  انتخاب  و  اعتماد  مورد  جایگاه،  این  در  نیز 
ما  دیروز  منصف  رقبای  حتی  اکنون،  که  آنجا  تا  ایم.  گرفته 
نشاط  داشت  پاس  و  امیدواری  و  اند  بسته  دل  امید  به  نیز 

اجتماعی را یک ضرورت می دانند.
ما  از  ببینند.  ها  عرصه  همه  در  را  تغییر  تا  دارند  امید  مردم 
می خواهند تا به کژی ها و نابخردی ها پایان دهیم و به جای 
حواشی به مسائل اساسی بپردازیم. مردم از ما انتظار دارند 
برای بهبود شرایط کشورمان بی وقفه کار کنیم و پاسدار آرمان 
»استقالل،  شعار  در  که  باشیم  اسالمی  انقالب  اصیل  های 
ما  از  مردم  است.  یافته  تبلور  اسالمی«  جمهوری  آزادی، 
و  کنیم  مهیا  نیکوتر  زیسِت  برای  را  شهرمان  که  می خواهند 
اجتماعی  غنی،  فرهنگی  از  میراثی  فرزندانمان  آینده  برای 

خردمند و نسلی خودباور به جای بگذاریم.
از جایگاه کسی که مسئولیت کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، 
بر  شهر  شورای  دوره  پنجمین  رسانه  و  گردشگری  زی��ارت، 
که  رسانم  می  استحضارتان  به  است،  شده  گذاشته  ام  عهده 
عمیقا بر این باورم که »تغییر« و داشتن شهری بانشاط و پویا، 

ناگزیر از طی مسیر در جاده »فرهنگ« است.
در  که  است  کشورمان  و  شهر  امروزین  معضالت  از  یک  کدام 

بستر فرهنگی قابل حل و فصل نباشد؟
اگر امروز مدیریت شهری ما نیازمند تحول است، ناگزیریم که 
راهش را در رشد فرهنگ شهروندی بجوییم، اگر می خواهیم 
از نظر اجتماعی و اقتصادی کشوری توسعه یافته شویم باید 
ایرانی-اسالمی  نسخه  به  و  کنیم  مهیا  را  آن  فرهنگی  بستر 
رهبری  معظم  مقام  توسط  که  سالی  در  یابیم.  دست  توسعه 
اگر  است،  شده  نامگذاری  ایرانی  کاالی  از  حمایت  عنوان  با 
اقتصاد ملی ما نیازمند خوداتکایی است و اگر تولیدکنندگان 
کار  اش  چاره  اند،  سختکوشانه  کار  و  خودباوری  نیازمند  ما 

فرهنگی است.
اقدام  چاره  راه  دهد،  می  آزارمان  اجتماعی  های  آسیب  اگر 
و  آب  طبیعی،  منابع  اگر  است.  فرهنگی  پیشگیرانه  های 
راهی  هستند  محافظت  نیازمند  مان  شهری  زیست  محیط 
نمی  فرزندانمان  اگر  نداریم.  و فرهنگ سازی  آموزش  به جز 
دانند در فضای مجازی و دنیای مدرن چگونه از خود مراقبت 
معضالت  هوا،  آلودگی  از  اگر  لنگد؛  می  فرهنگ  پای  کنند، 
شهری، اعتیاد، فساد، انحراف و بی تفاوتی به ستوه آمده ایم 
باید همه همت کنیم تا چاره این ناراستی ها را در »درمانگاه 

فرهنگ« بجوییم.
همشهریان عزیز!

نداریم  ای  چاره  بگویم  و  کنم  کوتاه  را  سخن  دهید  اج��ازه 
دانشگاه ها،  مدارس،  در  اکنون  هم  و  امروز  همین  آنکه  جز 
حوزه های علمیه، فرهنگسراها، مساجد، سالن های ورزشی، 
سینماها، صحنه های نمایش و کتابخانه ها،... آینده روشن 
و  توانمند  پسرانی  و  دختران  تا  بسازیم.  را  کشورمان  و  شهر 

فرهیخته، آینده این آب و خاک را در دست بگیرند.
شورای  ی  دوره  پنجمین  ی  چندماهه  عمر  در  که  خرسندم 
اسالمی شهر و با عملکرد امیدبخش و مثبِت مدیریت شهری 
اجرایی  کور  بسیاری حلقه های  از  گره گشایی  مشهد، شاهد 
در شهرمان هستیم و ُطرفه آنکه در این بین، نحوه مدیریت 
و رویارویی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهر نیز تا حد 

قابل اعتنایی، کارآمد و موفق ارزیابی می شود.
عملکرد آشتی جویانه و همگرایی با تمامی نهادها و شخصیت 
نپرداختن  و  مداری  اخالق  کشور،  و  استان  تاثیرگذار  های 
ای  حرفه  مدیریت  به  اهتمام  غیرضروری،  های  حاشیه  به 
فقدان  در عین  بودجه  تامین  برای  ها، تالش  مقوله  تمام  در 
در  مشهدی  شهروندان  حقوق  پیگیری  و  زنی  چانه  منابع، 
و  نظارتی  اجرایی،  های  دستگاه  با  مواجهه  در  و  ملی  سطح 
نهادهای مالی، همه و همه این نوید را می دهد که در ادامه ی 
راه نیز به پشتوانه اعتماد مردمی، دست در دست هم بتوانیم 

»شهر امید و زندگی« را تحقق ببخشیم.
سال 97 با استعانت از پروردگار و در پناه توجه امام رئوف )ع( 
با تالش همه ی نیروهای دلسوز و یاران راستین، می تواند به 
و سرآغاز جهشی عظیم  تبدیل شده  سال نشاط و شکوفایی 
اقتصادی مشهد  و  در توسعه ی شهری، فرهنگی، اجتماعی 

باشد.
رفاه  و  آبادانی  برای  گذشته  از  بیش  جدید  سال  در  بیاییم 
مشهد و مردمش، سعی و کوشش نماییم. بکوشیم در مواجهه 
آنان  قانونی  و  با حقوق شهروندان و درخواست های مشروع 
چنان عمل کنیم که هر کس از دِر این ساختمان ها وارد شد، 

با رضایت و احساس کرامت خارج شود.
به عنوان جوان ترین عضو شورا امید دارم تا بتوانیم به تجربه، 
احترام بگذاریم؛ به دانش، اطمینان کنیم و به جوانان، میدان 
با نیروی امیدبخش  بدهیم. جوانانی که در هر برهه از تاریخ 
بیایید  گذرانده اند.  فرازها  و  نشیب ها  از  را  سرزمینمان  خود 
اند،  بسته  امید  ما  به  که  عظیمی  اجتماعی  ی  سرمایه  به 
پیش  را  کارها  مردم،  مشارکِت  و  همدلی  با  و  کنیم  اعتماد 
با همگانی کردن فرهنگ گفتگو و مدارا زمینه  بیایید  ببریم. 
ی همدلی بیشتری را در شهر به وجود آوریم که »همدلی از 

همزبانی خوش تر است«
جدال و کشمکش در درون جامعه، به خصوص بین نیروهای 
امام  از  تأسی  به  بیایید  است؛  مهلک  سمی  سیاسی،  نخبه 
گفتگو، حضرت ثامن الحجج )ع( و با عمل به سیره ی ایشان، 
نماییم.  به »پایتخت گفتگوی جهان اسالم« تبدیل  را  مشهد 
است،  حل  قابل  فرهنگ  مسیر  از  مشکالتمان  که  گفتیم  اگر 
را  ما  نقدپذیری  و  گفتگو  باب  بازکردن  که  باشیم  داشته  باور 
در این مسیر قرار خواهد داد. پایتخت گفتگوی جهان اسالم، 
از  حسنه،  ی  اسوه  آن  ی  شیوه  به  که  می خواهد  خادمانی 
گفتگو برای حل مشکالت مردم استقبال کنند، مدارا و تحمل 
را داشته  با سالیق مختلف  را تمرین کنند و توان همزیستی 

باشند.

اخبار کوتاه

رئیس شورای شهر مشهد:

مشارکت مردم تنها راه توسعه شهر است
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: حضور و مشارکت 

مردم  بهترین  و تنها راه برای توسعه شهر است.
علنی  جلسه  بیست ویکمین  در  حیدری  محمدرضا 
تاالر  در  که  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  دوره  پنجمین 
نوروزی  تعطیالت  در  مشهد  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شهر 
خاصی  رنگ وبوی  مشهد  شهرداری  تالش  با   97 سال 
برنامه هایی  و  طرح ها  در  که  خالقیتی  و  نوآوری  داشت. 
جذاب  برنامه های  با  برنامه ها  این  تلفیق  و  شد  اجرا  که 
تحسین  و  افزود  فعالیت ها  این  غنای  به  هنری  و  فرهنگی 

برانگیخت. را  همه 
وی با بیان اینکه »فعالیت هایی که در نوروز امسال در مشهد 
صورت گرفت به لحاظ کمی و کیفی شرایط ویژه ای داشت«، 
معاونت های  در  درونی  انسجام  بحث  مهم ترین  داد:  ادامه 
را  کارها  خوب  بسیار  تعاملی  در  که  بود  شهرداری  مختلف 
دنبال کردند و هر معاونت شهرداری یک فعالیت برجسته در 
پایان سال 96 داشت و این نکته مهمی است که همه حوزه ها 

در تالش بودند.
مقام  سوی  از   97 سال  نام گذاری  به  اشاره  با  حیدری 
ایرانی،  ک��االی  از  حمایت  س��ال  ن��ام  به  رهبری  معظم 
پنجم  شورای  فعالیت  آغاز  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح 
شهرداری  و  داشتیم  زمینه  این  در  خوبی  بسیار  مصوبه ای 
و  ایرانی  ک��االی  از  خود  خریدهای  در  کردیم  مکلف  را 
و  کنند  استفاده  رضوی  خراسان  استان  تولیدات  به ویژه 
اساسی  نکته ای  کشور  شرایط  به  توجه  با  را  نام گذاری  این 

می دانیم. کلیدی  و 
نگاه  و  ظرفیت  یک  شعار  این  تحقق  کرد:  خاطرنشان  وی 
مدیریتی الزم دارد که باید در حوزه مدیریتی توجه الزم به آن 
صورت بگیرد. نکته دیگر حوزه فرهنگی است که ما باید عالوه 
گرایش های  و  رویکردها  در  تغییری  مدیریتی  موضوعات  بر 
مردم بدهیم و به این موضوع توجه کنیم و ما خوشبختانه از 
این  اما  داشتیم،  را در سطح شهر  تبلیغات  این  ابتدای سال 
تغییر نگرش و رفتار تنها در تغییرات در حوزه دانش نیست 
و  بگیرد  صورت  هم  عمل  و  اقدام  حوزه  در  تغییراتی  باید  و 
امیدواریم اقدامات مدیریتی و فرهنگی کمک کند تا از شرایط 
شدید  نوسانات  این  اگرچه  کنیم؛  عبور  کشور  کنونی  خاص 
ریشه یابی  باید  و  دارد  بحث  محل  اقتصاددانان  نگاه  از  ارزی 
این  از  می توانند  ما  تولیدکنندگان  حال  عین  در  اما  شود، 

فرصت استفاده کنند.
سال  در  کرد:  عنوان  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  شورا  درون  در  هم  تعامل  و  همراهی  انسجام،  با  شورا   97
این  با  مشهد  شهر  سطح  در  حاکمیتی  نهادهای  سایر  در  هم 
کردیم  ماه گذشته سعی   7 در  و  کار شورا شدیم  وارد  رویکرد 
بر این قرار  این هم افزایی و تعامل را قوت ببخشیم و مبنا را 
مردم  رضایتمندی  افزایش  و  پیشرفت  و  توسعه  برای  دهیم 
انتخابات  در  که  برنامه هایی  و  مواضع  حفط  با  کردیم  تالش 
نتایج  و  دهیم  افزایش  را  هم افزایی  این  بتوانیم  کردیم  اعالم 

بسیار خوبی هم داشتیم.
و  برنامه  در  نقشه راه سال 97  از  »بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
عملیاتی  برنامه  حال  عین  در  اما  شده،  پیش بینی  بودجه 
ارائه خواهد شد«، گفت:  به شورا  آینده  شهرداری در دو ماه 
شورای  اساسی  اصول  بر  دیگر  بار  است  الزم  این  بر  عالوه 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  از منظر شورا  که  کنم  تأکید  شهر 

هستند.
حیدری افزود: اصالح فرآیندها و رویه های جاری با هدف 
انضباط  افزایش رضایت مردم، شفافیت،  و  ارتقای کارآمدی 
موارد  برخی  در  که  کج رفتاری هایی  برخی  با  مقابله  و  اداری 
ارتقای  و  عدالت محور  و  متوازن  توسعه  می شود،  مشاهده 
در  ویژه  به  مناطق  همه  در  عمرانی  و  خدماتی  شاخص های 
در  شهر  شورای  سیاست های  جمله  از  کم برخوردار  مناطق 

سال 97 است.  
گروه های  و  سالیق  تمامی  دست  »ما  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف را به گرمی می فشاریم و همه آن هایی که دل در گرو 
تا  می کنیم  همکاری  و  تعامل  به  دعوت  را  دارند  شهر  توسعه 
را تحقق بخشیم«، تصریح  آنچه خواست مردم است  بتوانیم 
برای  راه  بهترین  و  راه  تنها  را  مردم  مشارکت  و  حضور  کرد: 
توسعه شهر می دانیم. آنچه در پایان سال اتفاق افتاد، اتفاق 
اعتماد مردم سرمایه  بود و شاخص ها نشان می دهد  مبارکی 

بسیار مهمی است که آن را پاس می داریم.

حکم غیر قانونی بودن ادامه پروژه کمربند 
جنوبی مشهد به رئیس شورای اسالمی شهر 

مشهد ابالغ شده  است
مشهد  جنوبی  کمربند  پروژه  ادامه  بودن  قانونی  غیر  نامه 
فروردین  تاریخ 18  در  اسالمی شهر مشهد  رئیس شورای  به 
امضاء شده و این در حالی است که دستور دادستانی و شورای 
حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی پیش از این به شهردار 

مشهد ابالغ شده  بود.
پروژه های متعددی که در ارتفاعات جنوبی مشهد در حال 
ساخت است، مناقشات متعددی را بین دستگاه های مختلف 
اثرگذاری  است،  کرده  ایجاد  زیستی  محیط  تشکل های  و 
آالینده های محیط  افزایش  بر  منطقه  این  در  ساخت وسازها 
زیستی مشهد مهم ترین بخش از چالشی است که شهرداری، 
استانداری و همه دستگاه هایی را که به نوعی در ساخت وساز 
در ارتفاعات جنوبی مشهد دخیل هستند، درگیر کرده  است. 
ریاست  با  بیت المال  حقوق  حفظ  شورای  اقدام،  اولین  در 
قاضی بخشی محبی، معاون دادستان مشهد دستوری صادر 
کرد مبنی بر اینکه ادامه پروژه کمربند جنوبی مشهد متوقف 

شود. 
به  شده،  صادر  فروردین   18 تاریخ  در  که  دستور  این  متن 

شرح زیر است: 
بسمه تعالی

ریاست محترم شورای اسالمی شهر مشهد مقدس 
باسالم و عرض ادب؛ 

با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای حفظ 
حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طببعی استان که در 
پروژه  فعالیت  ادامه   " است:  شده  اعالم  مصوبات  هشتم  بند 
و  متوقف  ونقل  حمل  و  ترافیکی  کاربری  با  جنوبی  کمربند 

شهرداری برای تبدیل به عرصه 
معمول  را  الزم  اق��دام  تفریحی  و  سبز  فضای  به  مذکور 
اعالم  حضور  به  الزم  اقدام  و  اطالع  جهت  مراتب  نماید۰" 
می گردد.،الزم به ذکر مصوبات مذکور به شهردار شهر مشهد 

ابالغ شده است.
انجام  مصوبات  ابالغ  تاریخ  از  دادستانی  اعالم  برابر  لذا 
مشهد  شهر  جنوبی  کمربند  پ��روژه  در  فعالیت  گونه  هر 
برخورد  قانون  برابر  متخلفین  با  بود،  خواهد  غیرقانونی 

خواهد شد.

توانمندسازی  مرکز  ب��رای  مکان  یک  اختصاص 
آسیب دیدگان اجتماعی

شماره  مصوبه  و  شهرداری  قانون   55 ماده   5 بند  به  مستند 
کشور  اداری  عالی  ش��ورای   1378/03/25 م��ورخ   603/70
درخصوص طرح شناسایی افراد متکدی،  به شهرداری مشهد 
بهره برداری  و  راه اندازی  به منظور  می شود  داده   اجازه  مقدس 
تشکل  توسط  اجتماعی  آسیب دیدگان  توانمندسازی  مرکز  از 
شماره  با  )ع(  علی  امام  نجات یافتگان  )سرای  سنا  نهاد  مردم 
مجوز 5701 مورد تأیید اداره کل اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی( با انعقاد تفاهم نامه ای با تشکل مزبور، نسبت به تأمین 
محل واقع در آزادی 135، با کد نوسازی 3-7-4-5  به مدت 3 

سال با حفظ مالکیت و با رعایت تبصره های زیر اقدام نماید:
کمیسیون  تأیید  به  می بایست  مذکور  تفاهم نامه  تبصره1- 
زیارت،  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  و  حقوقی  مشترک 
از آن  و پس  و رسانه شورای اسالمی شهر رسیده  گردشگری 

ممهور به مهر شورای اسالمی شهر شود.
تاریخ  از  است  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری  تبصره2- 
در  را  مصوبه   ای��ن  ب��ودج��ه ای  اث��رات  تفاهم نامه،  اج��رای 

بودجه های سنواتی خود منعکس نماید.
تامین مازاد هزینه های بازسازی خسارت آتش سوزی 

ساختمان برج سلمان
نسبت  می شود  داده  اج��ازه  مقدس  مشهد  شهرداری  به 
سوزی  آتش  خسارت  بازسازی  های  هزینه  مازاد  تامین  به 
ساختمان سلمان نسبت به مبلغ پرداخت شده توسط بیمه تا 
سقف 35.000.000.000 )سی و پنج میلیارد ریال(  به نسبت 
انجام شده  سهم شهرداری)بدون لحاظ نمودن واگذاری های 
اداری و 22 درصد بخش  بر مبنای 40 درصد بخش  و  به غیر 
تجاری بر اساس توافق بین شرکای پروژه( از محل دارایی های 
امتیاز  صورت  به  نیز  و  سلمان  پروژه   خارج  و  داخل  در  خود 
پروانه  ساختمانی در سطح شهر مشهد بر روی امالک متعلق 
به پیمانکار بازسازی با لحاظ تخفیف نقدی زمان اخذ پروانه یا 

زمان اتمام بازسازی پروژه سلمان اقدام نماید.
تائید  به  پ��روژه  بازسازی  مالی  عملکرد  گ��زارش  تبصره- 

حسابرس رسمی منتخب شورای اسالمی شهر برسد.
داده های  و  اطالعات  کلیه  به  برخط  و  آزاد  دسترسی 

مربوط به فرآیند کامل معامالت
ضرورت  به  توجه  با  است،  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری 
نحوه  از  آگاهی  و  اطمینان  جهت  شهروندان  حقوق  تأمین 
و  امور  در  شهرداری  درآم��دی  منابع  هزینه کرد  و  تخصیص 
پروژه های مربوطه براساس اولویت ها و اهداف توسعه مطلوب 
آزاد  دسترسی  و  انتشار  سامانه  به  اتصال  با  همزمان  شهری، 
تهیه  به  نسبت  ماه،  یک  حداکثر  مدت  ظرف  اطالعات،  به 
نظام نامه پاسخگویی، شفافیت اطالعات و پیشگیری از فساد 
در معامالت شهرداری با همکاری کمیته شفافیت و با مدنظر 
قراردادن اهداف زیر اقدام و نظام نامه مزبور را برای تصویب به 

شورای اسالمی شهر ارسال نماید.
داده ه��ای  و  اطالعات  کلیه  به  برخط  و  آزاد  1-دسترسی 
مربوط به فرآیند کامل معامالت اعم از علل توجیهی معامالت 
یا دالیل تعریف و اجرای پروژه ها، همچنین دسترسی آزاد و 
و  چگونگی  نیاز،  مورد  اعتبار  میزان  و  تعیین  نحوه  به  برخط 
جزییات واگذاری و عقد قرارداد، اطالعات اجرایی و نظارت، 

صورت وضعیت ها و پرداخت ها؛
قراردادهای  و  پیمان ها  اسناد  کامل  اطالعات  2-انتشار 
)مشاور،  ذینفعان  کلیه  از  اعم  شهری  پ��روژه ه��ای  مربوط 

پیمانکار، ناظر و ...(، مدت، مبلغ و ...؛
3-تعریف نحوه اعالم بروز فساد از سوی کلیه اشخاص و افراد 
با  افشاکننده، همزمان  افشای مشخصات  و  علنی شدن  بدون 
سازوکارهای  چگونگی  تعیین  و  وی  از  الزمه  حمایت های 

بهره مندی وی از مزیت ها و مشوق های مرتبط؛
4-اتخاذ تدابیر عدم تبعیض در دسترسی به اطالعات مربوط 

به معامالت
آزاد  انتشار  مانع  قانون  برخالف  که  اشخاصی  5-معرفی 
به  شده اند،  مذکور  نظام نامه  اجرایی شدن  یا  و  اطالعات 

شهروندان و نهادهای نظارتی قانونی.

اصالح بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به 
بخش خصوصی اتوبوسرانی

بلیت  خدمات  بهای  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
در  اتوبوسرانی  خصوصی  بخش  به  پرداختی  یارانه  و  اتوبوس 

سال ۱۳۹۶ را اصالح کرد؛
یارانه  سرجمع  شده  حاصل  تغییرات  به  توجه  ۱:با  تبصره 
مبلغ  به  ری��ال   ۳۵۵,۰۴۹,۸۹۴,۷۹۸ مبلغ  از  ش��ه��رداری 
۴۲۱,۳۵۳,۶۹۲,۷۶۴ ریال افزایش یافته که بر این اساس و به 
تبع آن میانگین یارانه پرداختی شهرداری با بخش خصوصی 
۱۴۹۴ ریال  ناوگان اتوبوسرانی نیز در سقف یاد شده از میزان 

به میزان ۱۵۹۸ ریال تغییر می یابد.
بخش  به  ش��ه��رداری  پرداختی  ی��اران��ه  میزان  تبصره۲: 
مصوبه  این   ۱ تبصره  در  مندرج  اتوبوسرانی  ناوگان  خصوصی 
میبایست به تایید حسابرسی مستقل عضو جامعه حسابرسان 

رسمی برسد.
محدوده  از  خارج  در  خدمات  تمام شده  بهای  دریافت 

شهری
به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 1 و 2  با استناد 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه 
به احصاء وظایف سازمان آتش نشانی  توجه  با  و  تعیین آن ها 
 3 بندهای  براساس  درون شهری  حوزه  در  ایمنی  خدمات  و 
سوانح  و  نقل  و  حمل  ایمنی  مدیریت  آیین نامه   16 ماده   4 و 
و  آتش نشانی  )سازمان  مقدس  مشهد  شهرداری  به  رانندگی، 
خدمات ایمنی( اجازه داده می شود برای انجام عملیات خارج 
که  سازمان،  این  قانونی  تکالیف  از  خارج  و  شهر  محدوده  از 
به  نسبت  شود،  انجام  استانداری  یا  فرمانداری  دستور  به  بنا 
دریافت بهای تمام شده خدمات از طریق سازمان های ذی ربط 

)فرمانداری یا استانداری( اقدام نماید.
بهای  تعرفه  است  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری  تبصره-۱ 
به  تصویب  برای  ماه   2 مدت  ظرف  حداکثر  را  مزبور  خدمات 

شورای اسالمی شهر ارسال نماید. 
زمان  تا  است  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری  تبصره-۲ 
صدور  با  صرفًا  خدمات  ارایه  به  نسبت  مذکور،  تعرفه  تصویب 
صورتحساب به درخواست کننده )فرمانداری یا استانداری( به 

میزان بهای تمام شده هر خدمت اقدام نماید.
تبصره ۳: شهرداری مشهد مقدس می بایست راهکارهای 
اجرایی اخذ بهای خدمات از سوی شورای شهرستان پیگیری 

نماید و گزارش آن را به شورای اسالمی شهر ارائه نماید.
الزام به پوشش مناسب و ایمن پروژه های ساختمانی

یا  مالکان  میشود  داده  اجازه  مقدس  مشهد  شهرداری  به 
گروه  و  \"ج\"  گروه  در حال ساخت  سازندگان ساختمان های 
متقاضیان  همچنین  و  باالتر  و  متر   ۲۰ معابر  در  واقع  \"د\" 

به  ملزم  زیر  بندهای  اساس  بر  را  شهری  معابر  های  حفاری 
پوشش مناسب و ایمن پروژه های خود نماید.

۱_در فرآیند پوشش مناسب و ایمن ساختمان ها و حفاری 
ضوابط   ۱۳۹۴/۴/۱۸ مورخ  مصوبه  مفاد  باید  شهر  سطح  های 

ایمنی  اصول  رعایت  دستورالعمل  شهری  تبلیغات  مقررات  و 
در حفاری های شهری و دستورالعمل مدیریت و ساماندهی 
از  تاییدیه  اخذ  و  عمرانی  های  پروژه  محیطی  زیست  اثرات 

مهندسین ناظر پروژه مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.
۲_ شهرداری باید در زمان صدور پروانه ساختمانی با مجوز 
حفاری نسبت به اطالع رسانی مناسب در خصوص این مصوبه 
به مالکان با سازندگان یا مجریان پروژه های مشمول اقدام و 

تعهدات قانونی و رسمی الزم را از آنان دریافت نماید.
و  ایمن  پوشش  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  ۳_در 
پس  تواند  می  شهرداری  احداث  حال  در  ساختمان  مناسب 
مناسب  اقدام  عدم  صورت  در  قانونی  اخطار  ابالغ  نوبت   ۲ از 
توسط مالک یا سازنده بنا بهای خدماتی معادل ۱۰ درصد بهای 
خدمات اشغال معبر را برابر مصوبه بهای خدمات اشغال معابر 
از مالکان و سازندگان بنا از تاریخ اولین ابالغ اخطار به ازای هر 
متر مربع نمای ساختمان در هر روز از فعالیت پروژه دریافت یا 

به حساب بدهی یاختمان لحاظ نماید.
از شمول  4_ مالکان ساختمان های در حال احداث خارج 
مفاد مندرج در این مصوبه در صورت تمایل به پوشش ساختمان 
نماید.  اقدام  شهرداری  از  مجوز  دریافت  به  نسبت  باید  خود 
در ساختمان های مذکور چنانچه بر روی سطح پوشش انجام 
شده نمای نهایی ساختمان اکران شود و هیچگونه تبلیغی اجرا 

نگردد صدور مجوز به صورت رایگان صورت خواهد پذیرفت.
سازنده  یا  مالک  با  حفاری   متقاضی  صورتیکه  5_در 
ساختمان در حال احداث یا نماینده قانونی وی قصد دارد از 
سطح پوشش ایجاد شده برای انجام تبلیغات موقت استفاده 
نماید موظف است درخواست خود را با سازمان میادین میوه 
بار و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های  و تره 
کشاورزی ارائه نماید تا برابر ضوابط و مقررات موجود نسبت به 

عقد  قراداد و صدور مجوز اقدام الزم صورت پذیرد.
ساماندهی مدیریت طرح ها

به  توجه  با  داده می شود  اجازه  به شهرداری مشهد مقدس 
شاخص های  سایر  و  فعالیت  گستره  خدمات،  و  وظایف  نوع 
اساس  بر  طرح ها  مدیریت  ساماندهی  به  نسبت  تاثیرگذار، 

بندها و تبصره های زیراقدام نماید.
بهسازی مدیریت طرح های  و  نوسازی  به ماهیت  1-باتوجه 
عامل،  خیابان  و  آبکوه  فرسوده  بافت  نوسازی  شهدا،  میدان 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  در  \"پروژه\"  عنوان  به  کدام  هر 

فضاهای شهری تجمیع گردند.
انتقال  طرح  مدیریت  جنوب،  ارتفاعات  طرح  2-مدیریت 
در  \"پ���روژه\"  عنوان  به  آزادی  طرح  مدیریت  و  پادگان ها 

پروژه های معاونت شهرسازی و معماری فعالیت نمایند.
3-با توجه به اینکه ساخت و ساز مساجد در قالب یک پروژه 

در نظر گرفته شده است، نیازمند ساختار مجزایی نمی باشد.
مذکور  پروژه های  محدوده  در  که  خدماتی  سایر  4-تبصره: 
کار،  پایان  پروانه،  )صدور  شهرسازی  جمله  از  می شود  انجام 
و ...( و خدمات شهری )تنظیف،  بر ساخت و سازها  نظارت 
طریق  از  جغرافیایی  محدوده  به  توجه  با   )... و  سبز  فضای 

مناطق مرتبط انجام می گردد.

مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر مشهد؛

از ایجاد مرکز توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی تا ساماندهی مدیریت طرح ها
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درست یک ماه پیش در 21 اسفند 1396 مجمع فوق 
هیئت های  روسای  حضور  با  کشتی  فدراسیون  العاده 
استانی، محمدرضا داورزنی معاون وزیر و رسول خادم 
برگزار شد. در آن جلسه و در حالی که به نظر می رسید 
رسول خادم به بازگشت راضی شده باشد و از امروز کار 
را  همه  دیگر  بار  او  بگیرد،  سر  از  فدراسیون  در  را  خود 

شوکه کرد.
که  دقیقه ای  چند  سخنرانی  از  بعد  مستعفی  رئیس 
محتوای آن انتقاد به وزارت ورزش بود، مجمع را ترک 
استعفا  به  او  اص��رار  و  خادم  بیانیه  اینکه  از  بعد  کرد. 
جدیدی  تصمیم  آنها  رسید،  مجمع  اعضای  دست  به 
گرفتند. اعضای مجمع ضمن مخالفت با استعفای خادم 
تصمیم گرفتند تا یک ماه برای بازگرداندن خادم فرصت 
داشته باشند تا او را مجاب به بازگشت کنند. همچنین 
مقرر شد اگر رسول خادم به فدراسیون بازنگشت، بعد از 
یک ماه برای تعیین سرپرست فدراسیون کشتی مجمع 

دیگری برگزار کنند.
کشتی  فدراسیون  اداره  شد  گرفته  تصمیم  همچنین 
نایب رئیس فدراسیون  بنی تمیم  به حمید  تا آن زمان 

سپرده شود.
در این بین شرکت نکردن تیم ملی کشتی آزاد در جام 
جهانی آمریکا و لغو میزبانی ایران در جام جهانی کشتی 

فرنگی از جمله تبعات اولیه این بالتکلیفی بود.  
کرد  اعالم  نیز  جهانی  اتحادیه  رئیس  اللوویچ،  حتی 
با  تا  کند  اطمینان حاصل  بازگشت رسول خادم  از  باید 
باشد.  داشته  رسمی  مذاکره  ایران  کشتی  فدراسیون 
بدون شک یکی از چهره های ورزش ایران در سال 96 

رسول خادم بود. 
روز گذشته یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع فوق 
دومین  مجمع  این  و  گذشت  کشتی  فدراسیون  العاده 
تعیین  جهت  در  را  خود  فدراسیون  فوق العاده  جلسه 
 14 ساعت  از  فدراسیون  این  ریاست  وضعیت  تکلیف 
در آکادمی ملی المپیک بدون حضور خبرنگاران برگزار 
کرد که در این مجمع بار دیگر با استعفای رسول خادم 
مخالفت شد و همچنین سرپرست نیز برای فدراسیون 
به  نامه ای  در  مجمع  اعضای  همچنین  نشد.  تعیین 
خادم  رسول  به  که  کردند  اعالم  ورزش  وزیر  سلطانی فر 

تکلیف کرده اند به فدراسیون کشتی برگردد.
گفت:  مجمع  اعضای  جمع  در  داورزن��ی  محمدرضا 
فدراسیون  ریاست  عنوان  به  خادم  که  بودیم  عالقه مند 
انتخابات  آذرماه  که  چرا  دهد  ادامه  خود  کار  به  کشتی 
اتفاقاتی رخ  فدراسیون برگزار شده بود ولی به هر حال 
داد که وضعیت فدراسیون کشتی را بالتکلیف کرد و ادامه 

آن به هیچ وجه به صالح کشتی و ورزش ایران نیست. 
امروز باید در این مجمع فوق العاده تعیین تکلیف کنیم 
انتظارات مردم که همانا آرامش در این رشته است،  تا 
وضعیت  که  است  نیاز  قانونی  لحاظ  از  ش��ود.  محقق 

فدراسیون مشخص و از بالتکلیفی خارج شود. 

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها 
یک خانواده هستند، فاصله ای بین ما و کشتی نیست. با 
یک میلیارد تومانی که ظرف دو روز گذشته به فدراسیون 
کشتی پرداخت کردیم، صدرصد اعتبارات این رشته از 
کشتی  سهم  است.  شده  پرداخت  ورزش  وزارت  طرف 
برابر  دو  حداقل  فوتبال،  از  بعد  ورزش  اعتبارات  از 

رشته های دیگر است.

با این شرایط به نظر می رسد رسول خادم در روزهای 
آتی به فدراسیون کشتی بازگردد.

زیر  شرح  به  ورزش  وزیر  به  مجمع  اعضای  نامه  متن 
است:

جناب آقای دکتر سلطانی فر
مجمع  رئیس محترم  و  جوانان  و  ورزش  وزیر محترم 

فدراسیون کشتی
با سالم،

محترم  وزارت  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  احتراما،     
به  توجه  و  همراهی  خصوص  در  ج��وان��ان  و  ورزش 
استحضار  به  مجمع،  اعضای  و  کشتی  فدراسیون 
ضمن  کشتی  فدراسیون  مجمع  اعضای  ما  می رساند 
مخالفت دوباره با استعفای آقای رسول خادم از ایشان 
اکثریت  که  مجمع  رأی  به  احترام  جهت  به  می خواهیم 
آرای آن را کسب نموده اند، نظر مردم و عالقه مندان به 
کشتی در اسرع وقت به محل کار خود بازگردند و در کنار 
تکلیف  موضوع  این  باشند.  داشته  حضور  کشور  کشتی 
مجمع به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری ورزش ملی 

کشور به آقای خادم می باشد.
ضمنا با عنایت به اساسنامه فدراسیون کشتی، آقای 
حمید بنی تمیم نایب رئیس فدارسیون کشتی همچنان 
می تواند اداره امور فدراسیون را بر عهده داشته باشد و 
پیش  مناسبی  شکل  به  کارها  نیز  امروز  تا  خوشبختانه 
رفته و ما اعضای مجمع تضمین می دهیم که برنامه های 
با  جاکارتا  آسیایی  بازی های  آستانه  در  کشور  کشتی 
مشکلی مواجه نخواهد شد. قطعا با شناختی که از آقای 
خادم داریم ایشان همچنان در کنار کشتی خواهند بود.

در پایان نتیجه جلسه امروز را اینطور تشریح کرد: »به 
احترام نظر مجمع فدراسیون کشتی تا روز یکشنبه 26 

انشاا...  و  بود  بازگشت رسول خواهیم  فروردین منتظر 
نکرد،  پیدا  حضور  ایشان  چنانچه  بازگردد.  خادم  آقای 
به عنوان سرپرست  قانونا  مطابق نظر مجمع بنی تمیم 
و  گرفت  خواهد  حکم  ورزش  وزارت  از  فدراسیون 
ضمن  سرپرست  و  شود  می  خارج  بالتکلیفی  از  کشتی 
انتخابات  برگزاری  مقدمات  بالفاصله  کشتی  امور  اداره 
به  امشب  کند.  می  مهیا  را  کشتی  فدراسیون  ریاست 
خادم زنگ می زنم و امیدوارم آقای خادم به احترام نظر 
از  کشور  ورزش  و  کند  شروع  را  کارش  و  بازگردد  مجمع 

حضورشان بهره ببرد.«

گزینه  عنوان  به  نامش  ح��اال  که  تمیم  بنی  حمید 
احتمالی سرپرستی فدراسیون مطرح شده، در این باره 
می گوید: » امروز تمام اعضای مجمع متفق القول خادم 
را مکلف به بازگشت به فدراسیون کردند و امیدواریم این 
اتفاق هر چه سریعتر رخ دهد. امیدواریم این اتفاق هر 
چه سریعتر رخ دهد از طرفی در اساسنامه به صراحت 
اعالم شده است که نایب رئیس در صورت غیاب رئیس 

فدراسیون تا سه ماه می تواند وظایف او را انجام داد.«
عضو شورای اسالمی شهر مشهد درباره جلسه امروز 
مجمع فدراسیون کشتی اینطور گفت: در دومین مجمع 
فدراسیون طبق صحبتهایی که انجم شد مجمع عالوه بر 
مخالفت با استعفای رسول خادم برای وی تعیین تکلیف 

کرد تا وی به کشتی بازگردد.
سید مسعود ریاضی ادامه داد: بعد از این جلسه طبق 
قرار مالقات حضوری که با خادم گذاشته شد به صورت 
است  قرار  و  شد  انجام   هایی  صحبت  وی  با  حضوری 
طی روزهای آتی رسول خادم دوباره به کشتی و ریاست 
فدراسیون که خانه ی وی است بازگردد، چرا که کشتی 
او و تجربه اش در این زمینه احتیاج دارد. در  به  ایران 
زیادی  تعداد  که  حالی  در  مجمع  این  برگزاری  حاشیه 
محل  در  مجمع  این  اخبار  پوشش  برای  خبرنگاران  از 
آکادمی ملی المپیک حاضر شده اند، مسئوالن حراست 
از ورود آن ها به مجمع فدراسیون کشتی جلوگیری کردند 

که این موضوع باعث اعتراض خبرنگاران شد.

کوتاه از ورزش استان

آخرین روز از سومین مرحله رقابت های جودو گرند پری 
سال ۲۰۱۸ عصر یکشنبه ۱۹ فروردین ماه در آنتالیای ترکیه 
به پایان رسید. جواد محجوب جودوکار شایسته چنارانی 
تیم ملی کشورمان در این رقابت ها موفق به کسب مدال 
ارزشمند نقره شد. محجوب در فینال نفس گیر وزن مثبت 
۱۰۰ کیلوگرم رقابت های گرند پری ترکیه مغلوب جودوکار 
روسی دارند، مقام قهرمانی ۲۰۱۷ جوانان جهان شد و بر 

سکوی دوم ایستاد.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بزرگساالن بانوان از ۲۲ 
فروردین ماه در مرکز ملی فوتبال در حالی آغاز می شود که 
در میان اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی مریم آزمون، 
نام سمانه چهکندی از خراسان رضوی دیده می شود. این 

اردوی تاروز ۲۵ فروردین ماه ادامه دارد.

افتتاح پیست دوچرخه سواری کوهستان،  با  همزمان 
یک  دوره مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان 
کشوری برگزار می شود. این مسابقه روز جمعه ۳۱ فروردین 
ماه جاری از ساعت ۸ صبح در محل میدان مرکزی طرقبه 

برگزار می شود. 

امیررضا خادم درخصوص شرایط گودهای چوخه خراسان 
رضوی اظهار کرد: کشتی چوخه در خراسان رضوی میان مردم 
جایگاه ویژه ای داشته و مانند حسینیه ها توسط خود مردم 
ایجاد و .خیلی از گودها در شهرستان های استان به همین 

شکل ساماندهی شده است.
وی افزود: امسال قرار براین است اعتبارات خوبی به کمک 
دولت و مجلس از محل ماده ۲۷صدم درصد مالیات بر ارزش 
افزوده به این رشته تخصیص داد و مشخص شده حمایت از 
ورزش روستایی و همگانی در کنار ورزش قهرمانی و ورزش 

بانوان مورد توجه قرار بگیرد و عمده توجه به این بخش است.
معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
ورزش روستایی و مورد استقبال گرفتن آن امسال اعتبارات 
بیشتری را تخصیص داده ایم، در تمام شهرستان های خراسان 
 ۹۷ سال  در  ساماندهی  و  داریم  چوخه  کشتی  گود  رضوی 

افزایش چشم گیری دارد.
خادم همچنین از عدم تاثیر کشتی چوخه بر کشتی قهرمانی 
گفت و تصریح کرد: کشتی چوخه موثر برکشتی قهرمانی نیست 
چون شیوه و نحوه کشتی گرفتن متفاوت است، در رشته های 

رزمی مانند جودو اثرات مثبت بیشتری داشته است.
وی همچنین از اقدامات فدراسیون در راستای بین المللی 
کردن این رشته گفت و افزود: فدراسیون به رشته های سنتی 
توجه دارد تا بین المللی شود به همین خاطر مسابقات پهلوانی 
به صورت بین المللی برگزار می کند باید در این زمینه هزینه 

شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

 19 گذشته  روز  رضوی  خراسان  تنیس  هیئت  اعضای 
فروردین ماه با حضور در اداره کل ورزش و جوانان استان با 
مدیر و معاونین اداره کل ورزش و جوانان دیدار و گفت وگو 
داشتند. در این جلسه برنامه های قابل اجرا در سال ۹۷ ، 
طرح توسعه تنیس در استان مطرح و تبادل نظر صورت 

گرفت. 
رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی اظهار کرد: مدیر 
دارد  تنیس  هیئت  با  خوبی  تعامل  جوانان  و  ورزش  کل 
و این جای امیدواری دارد ما با کمک و همدلی به آینده 
تنیس در استان خوش بین هستیم و معتقدیم می توان 
استان  سطح  در  و  همگانی  را  ورزش  این  پیش  از  بیش 

گسترش دهیم.
محمد رضا تدین افزود: با برگزاری مسابقات و طرح های 
استعدادیابی به دنبال کشف مستعدین این رشته در سطح 
استان هستیم تا بتوانیم در آینده در سطح قهرمانی کشور 

از خراسان رضوی نماینده داشته باشیم.

داورزنی: وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسیون ها یک خانواده هستند، 

فاصله ای بین ما و کشتی نیست. 
با یک میلیارد تومانی که ظرف دو 

روز گذشته به فدراسیون کشتی 
پرداخت کردیم، صدرصد اعتبارات 

این رشته از طرف وزارت ورزش 
پرداخت شده است

بنی تمیم: امروز تمام اعضای 
مجمع متفق القول خادم را مکلف 
به بازگشت به فدراسیون کردند و 

امیدواریم این اتفاق هر چه سریعتر 
رخ دهد

سالمت

طبق مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته است، احتمال 
رنج بردن از حمالت قلبی در مردانی که صبحانه را نادیده 
میگیرند ۲۷% بیشتر از مردانی است که به صبحانه اهمیت 
داده و آن را به عنوان نخستین وعده غذایی روزانه خود 

قرار می دهند.
خطر ابتال به دیابت نوع دوم را افزایش می دهد

به نخوردن صبحانه داارند در مقایسه  زنانی که عادت 
با زنانی که بطور روزانه و مرتب صبحانه خود را می خورند 
بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع دوم قرار دارند.

موجب اضافه وزن می شود
حذف کردن صبحانه میل شدید به غذاهای شیرین و 
چرب را در شما افزایش می دهد. بعالوه، در این وضعیت 
حمالت ناشی از گرسنگی در شما نسبتا شدید بوده و به 
قرار  مقابلتان  در  که  هرچیزی  روز  طول  در  ترتیب  این 

بگیرد را با ولع خواهید خورد.
انرژی  سطوح  رفتن  پایین  موجب  صبحانه  نخوردن 

شده و تاثیر منفی بر حافظه وارد می کند.

اگرچه کاهش وزن امری چالش برانگیز و نیازمند تالش 
در  چشمگیری  تأثیر  کل  طور  به  وزن  کاهش  اما  است. 
ابتال به بیماری های مزمن از جمله دیابت و  از  پیشگیری 
بیماری قلبی دارد. محققان دریافته اند که در صورتی که 
افراد بتوانند کاهش وزنی هر چند اندک داشته باشند و آنرا 
در طول زمان حفظ کنند می توانند شاهد تأثیر چشمگیر آن 
در کاهش عوامل خطر مرتبط با بیماری قلبی و دیابت مانند 
کلسترول تام، ldl، hdl، تری گلیسرید، انسولین، گلوکز و 

شاخص های التهابی داشته باشند.
طی این مطالعه محققان بر آن شدند تا تأثیر کاهش وزن 
تدریجی و نگهداری طوالنی مدت را بر کاهش عوامل خطر 
این  نتایج  نمایند.  بررسی  دیابت  و  قلبی  بیماری  به  ابتال 
 jourNal of the americaN heart در   2013 سال  در  مطالعه 

associatioN منتشر شده است.

دویدن و ورزش شدید می تواند به دلیل ترشح آدرنالین 
باعث نابودی تومورهای سرطانی تا ۵۰ درصد آن ها شود. 
بدن  به  آدرنالین  ترشح  و  وج��ود  کردند  ادع��ا  محققان 
می کند.  کمک  سرطانی  تومورهای  بردن  بین  از  برای 
پژوهشگران با آزمایش بر روی موش ها که بر روی چرخ 
می چرخیدند و مشاهده کاهش حجم تومورهای سرطانی 
اثر ورزش  در آن ها را بدست  آوردند. تولید آدرنالین در 
قدرت  افزایش  باعث  می تواند  شدید  ورزشی  تمرین  یا 
تومورهای  درم��ان  ب��رای  وی��ژه  به  بدن  ایمنی  سیستم 

سرطان های ریه، کبد یا پوست شود.
محققان همچنین دریافته اند ترشح آدرنالین می تواند 
فرآیند  طی  در  شیمیایی  سیگنال  نوعی  تولید  باعث 
ورزش توسط عضالت به نام )il-6( شود که نوعی هدایت 

کننده مرگ تومورهای شیمیایی به آنها ارسال می کند.
به سرطان سینه هستند  در عین حال زنانی که مبتال 
به طور عمده کمتر از سایر زنان در طول عمر خود ورزش 
کرده اند و اکثرًا دچار اضافه وزن و کمبود فعالیت فیزیکی 

بوده اند.
مزایا و مضرات مکمل کافئین: 

کافئین پرکاربردترین ماده ی روانگردان در دنیا است. 
شکالت  و  سبز  چای  قهوه،  در  طبیعی  طور  به  ماده  این 
نوشیدنی ها  و  غذاها  از  بسیاری  به  و  است  موجود  تلخ 
متابولیسم  کننده ی  تقویت  یک  کافئین  می شود.  اضافه 
اضافه  وزن  کاهش  تجاری  مکمل های  به  اغلب  و  است 
می شود. برخی از مطالعات نشان دادند که کافین باعث 
مصرف  ام��ا  می شود.  انسان  در  متوسط  وزن  کاهش 
مقادیر باالی کافئین در برخی افراد موجب اضطراب، بی 
تهوع، اسهال  خوابی، خستگی، تحریک پذیری، حالت 
و  هست  نیز  اعتیادآور  کافئین  می شود.  دیگر  عالیم  و 

می تواند کیفیت خوابتان را پایین بیاورد.

تیم  برای  آمده  پیش  مشکل  خصوص  در  شجاعی  فریده 
زنان پاالیش نفت آبادان قبل از اعزام به مسابقات باشگاه های 
غرب آسیا گفت: لحظه اول که این مشکل پیش آمد بالفاصله 
خانم محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش را در جریان 

قرار دادیم.
به  داد:  ادام��ه  بسکتبال  فدراسیون  بانوان  رئیس  نایب 
با  چین  از  هم  فدراسیون  رئیس  طباطبایی  موازی  صورت 
این  شد  انجام  که  رایزنی هایی  با  و  گرفت  تماس  داورزن��ی 
تیم  پرواز  دیگر  مشکل،  رفع  زمان  تا  اما  شد.  حل  مشکل 
آبادان از دست رفته بود و بازیکنان بعد از معطلی در فرودگاه 
به دلیل پیدا نشدن بلیط جایگزین به خانه هایشان برگشتند.
پیگیر  داورزنی  و  از صبح محمدیان  امروز هم  افزود:   وی 
را جبران کنیم هم  بازیکنان  تا هم آسیب روحی  بودند  امور 
با  خوشبختانه  که  شود  تهیه  تیم  اعزام  برای  جایگزین  بلیط 
پیگیری های مکرر رئیس فدراسیون این مورد حل شد و تیم 

پاالیش نفت آبادان امشب به مسابقات اعزام می شود.
مسابقه  انجام  و  تیم  کم  استراحت  خصوص  در  شجاعی 
با  خوشبختانه  گفت:  اردن  به  رسیدن  از  بعد  بالفاصله 
برنامه بازی ها را  رایزنی هایی که  طباطبایی در چین داشته 
با توجه به سه تیمی بودن گروه قرار شد تیم  عوض کردند و 

پاالیش نفت آبادان روز اول استراحت داشته باشد.
که  بود  کجا  نمی دانم مشکل  کرد:  تاکید  پایان  در  شجاعی 
از سفر تیم آبادان ممانعت به عمل آمد اما ما 2 ماه قبل همه 
شرایط را به تیم ها اعالم کرده و رجیستر را انجام داده بودیم. 
این  تا  باشند  داشته  بیشتری  دقت  باشگاه ها  میرفت  انتظار 
مشکالت پیش نیاید. اگر اقدام به موقع فدراسیون بسکتبال 
ایران  بسکتبال  اعتبار  به  بزرگی  لطمه  نبود  ورزش  وزارت  و 

می خورد.

دوازدهمین دوره مسابقات والیبال 
پسر  نوجوانان  قهرمانی  قهرمانی 
تا   8 از   2018 سال  آسیا   18 زیر 
جمهوری  میزبانی  به  تیرماه   15
اسالمی ایران در شهر تبریز برگزار 

می شود.
 )avc( آسیا  والیبال  کنفدراسیون 
در  قضاوت  ب��رای  را  داور  پانزده 
اصغر  که  کرد  معرفی  رقابت ها  این 
آنان قرار  بین  ایران در  از  میرزایی 

دارد.
فهرست داوران معرفی شده به قرار 

زیر است:
جولیان کوبرن از استرالیا

فن جئوزیانگ از چین
وان هیو کوونگ از هنگ کنگ

اصغر میرزائی از ایران
میکائیل سامی داس از هند

نورزهان از قزاقستان
هاتوری آتسوشی از ژاپن

چو یون هو از کره
ییپ یه که از مالزی
تیم هولز از نیوزلند

احمد الریمی از عمان
ناصر یوسف المظفر از قطر
کاپیال بانیهکا از سری النکا

پاواریت موسیکا از تایلند
وی یو هونگ از چین تایپه

رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا 
با حضور 18 تیم در دو دسته یک و 
دو )هر دسته 9 تیم( برگزار می شود. 
تیم  رقابت ها 9  این  یک  دسته  در 
شرکت کننده در سه گروه مقدماتی 
که  می روند  یکدیگر  مصاف  به  زیر 
پسر  نوجوانان  والیبال  ملی  تیم 
ایران در گروه دوم با تیم های چین 

تایپه و تایلند همگروه شده است.
گروهa: ژاپن، کره جنوبی و چین

گروهb: ایران، چین تایپه و تایلند
گروهc: استرالیا، سریالنکا و هنگ 

کنگ
تیم   9 نیز  رقابت ها  دو  دسته  در 
قرار  زی��ر  مقدماتی  گ��روه  سه  در 
گرفتند و از ابتدای مسابقات برای 
به  هجدهم  تا  ده��م  جایگاه های 

مصاف یکدیگر می روند:
گروهa: عمان، هند و قزاقستان

و  ازبکستان  نیوزلند،   :bگ���روه
پاکستان

گروهc: قطر، مالزی و ترکمنستان
و  آم��اده س��ازی  اردوی  نخستین 
انتخابی تیم ملی نوجوانان در سال 
97 از ششم فروردین ماه در کمپ 
اختصاصی والیبال و بسکتبال کاله 
در شهر بابل آغاز شده است و تا 23 

فروردین ماه ادامه دارد.

کرد:  اظهار  ایران،  هندبال  تیم   ملی  اردوهای  آغاز  مورد  در  هندبال  فدراسیون  دبیر 
اردوی تیم   ملی جوانان از اواخر همین ماه آغاز خواهد شد. اردوی تیم   ملی بزرگساالن 
نیز در اردیبهشت ماه استارت می خورد. با توجه به پیش بینی هایی که داشتیم قرار است 
تیم   اردوی  در  ماه  اردیبهشت  در  البته  باشیم.  داشته  تیم   ملی  برای  اردو  دو  ماه  در هر 
اضافه  تیم  به  ماه  لژیونرها در خرداد  و  نخواهیم داشت  را  نفرات  تمامی  بزرگساالن   ملی 

خواهند شد.
دبیر فدراسیون هندبال در ادامه ، اظهار کرد: اردوهای تیم های ملی جوانان، نوجوانان 
و بزرگساالن همزمان در اردیبهشت ماه پیگیری خواهد شد. این اردوها ممکن است در 

شهرهای مختلف برگزار شود.
رجبی در خصوص انتخاب سرمربی تیم   ملی هندبال ایران نیز، گفت : از قبل عید نوروز 
در  که  بودیم  رسیده  نتیجه  به  هم  گزینه  یک  با  هستیم.  خارجی  سرمربی  جذب  پیگیر 
مذاکره  حال   در  اروپایی  مربی  سه  با  هم  لحظه  این  تا  نرسید.  سرانجام  به  آخر  لحظات 
معرفی  را  نهایی  گزینه  و  انتخاب  را  سرمربی  هفته   این  آخر  تا  می کنیم  تالش  و  هستیم 
کنیم. اکنون نمی توان گزینه ها را اعالم کرد و بعد از قطعی شدن آن را اعالم خواهیم کرد.

المپیک  ملی  کمیته  مسئوالن  با  فدراسیون  جلسه  مورد  در  هندبال  فدراسیون  دبیر 
درباره بازی های آسیایی جاکارتا، اظهار کرد: روز گذشته جلسه با مسئوالن کمیته ملی 
المپیک داشتیم. در این جلسه برنامه ها  اعالم شد. هندبال ایران در چهار دوره گذشته 
بازی های آسیایی دو عنوان چهارمی یک مدال نقره  و یک مدال برنز کسب کرده است و 
اکنون نیز از این رشته انتظار کسب مدال می رود و جزو رشته هایی است که روی مدال آن 

حساب می شود. ما هم تالش خواهیم کرد تا به بهترین نتیجه  برسیم.
وی در خصوص حضور خود و مرتجی در دوره های مربیگری ژاپن، خاطر نشان کرد: 
دوره مربیگری جهانی در ژاپن برگزار شد. فدراسیون جهانی برای این دوره ها شرایطی 
از جمله حضور در تیم   ملی ، تسلط به زبان انگلیسی ، سن و ... را مشخص کرده بود. ما 
در چند نوبت لیست مربیانی که از ایران در خواست داده بودند را به فدراسیون جهانی 
ارسال کردیم  ولی تنها مرتجی را انتخاب کردند. در لیست نهایی نام من نیز ارسال شد که 
در نهایت من و مرتجی از سوی فدراسیون جهانی برای حضور در این دوره انتخاب شدیم 
ا...  ناصر سلیمی، عزت  اعزام شدیم. در دوره های گذشته علی حبیبی،  این دوره  به  و 

رزمگر و محسن طاهری از ایران شرکت کرده اند.

بازگشت رسول کشتی
دومین مجمع فدراسیون کشتی برای خادم تعیین تکلیف کرد

شجاعی: اقدام به موقع وزارت ورزش و 
جوانان مشکل اعزام تیم بسکتبال بانوان نفت 

را حل کرد
کنفدراسیون آسیا 15 داور را 

معرفی کرد
برگزاری اردوی تیم ملی هندبال از 

اردیبهشت

تاثیر زیان آور حذف صبحانه از 
برنامه غذایی آسیب های قلبی را 

به همراه دارد

ترشح  آدرنالین هنگام ورزش باعث 
مهار سرطان می شود 

نقش کاهش وزن مالیم در کاهش 
خطر ابتال به بیماری قلبی و دیابت

نایب قهرمانی جودوکار خراسانی در 
گرند پری

حضور فوتبالیست خراسانی دراردوی 
انتخابی تیم ملی بانوان

مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری 
کوهستان

کشتی چوخه در خراسان رضوی میان 
مردم جایگاه ویژه ای دارد

دیدار نوروزی اعضای هیئت تنیس 
خراسان رضوی با مدیرکل ورزش و 

جوانان استان

    حامد دائمی
hamed.daemi@gmail.com

کین: با صالح برای آقای گلی رقابت می کنم صالح نباید راهی رئال یا بارسا شود هررا و تکذیب پرتاب آب دهان به سمت لوگوی سیتی گواردیوال: شاید مقصر این شرایط من باشم 

مقابل  باخت  از  پس  گواردیوال 
این  در  خیلی  گفت:"  یونایتد 
در  ب��اره��ا  ک���رده ام.  فکر  راب��ط��ه 
یا   10 عرض  در  چمپیونزلیگ، 
در  دستمان  از  ب��ازی  دقیقه   15
بازی  بارسلونا،  در  اس��ت.  رفته 
افتاده  اتفاق  این  بارها   . و در دقیقه 90، 0-3  بود  در دقیقه 77،  0-0 
به  ولی  کنم  فکر  موضوع  این  به  باید  هستم.  من  مقصر  شاید  است. 
نظرم وقتی توپ و میدان در اختیار شما باشد، می توانید موقعیت  های 
است،  ثبات  با  تیم  وقتی  که  می دهد  نشان  آمار  کنید.  ایجاد  زیادی 
موقعیت های زیادی ایجاد می کنیم ولی بیشتر گل می خوریم. گل های 
متوقف  می زند،  گل   3 حمله،   4 با  حریف  وقتی  ولی  می خوریم  کمی 
کردنش ناممکن است. هیچ تیمی نمی تواند جلوی چنین حمالتی را 

بگیرد، بسیار پیچیده است."

تیم  دو  ت��ق��اب��ل  ج��ری��ان  در 
منچستریونایتد  و  منچسترسیتی 
ش��اگ��ردان   2-3 پ��ی��روزی  ب��ا  ک��ه 
در  هررا  آندر  بود،  همراه  مورینیو 
آب  زمین،  از  خروجش  هنگام 
سیتی  ل��وگ��وی  سمت  ب��ه  ده���ان 
پرتاب کرد. این موضوع ممکن است که محرومیت سنگینی برای او به 
همراه داشته باشد، هر چند که هررا این موضوع را تکذیب کرد و گفت 
که عمدی در این کار نبوده است. سخنگوی باشگاه یونایتد در این رابطه 
این  را دید و هرگونه عمد و قصدی در  این موضوع  گفت:" آندر تصاویر 
رابطه را تکذیب کرد. این موضوع کامال اتفاقی و غیرعمدی بود." سیتی 
با گل های کمپانی و ایلکای گوندوگان از یونایتد پیش افتاد ولی در ادامه، 
شاگردان  برای  را  امتیاز  سه  اسمالینگ،  از  گل  یک  و   پوگبا  از  گل  دو 

یونایتد به ارمغان آورد.

جذب  دنبال  به  همچنان  رئ��ال 
ستاره لیورپول است که در این فصل 
توانسته 38 گل به ثمر برساند و پس 
اروپاست.  گلزن  بهترین  رونالدو،  از 
که  است  معتقد  شهاتا  حال،  این  با 
کارنامه  می تواند  رئال  به  پیوستن 
فوتبالی صالح را نابود کند. سرمربی اسبق تیم ملی مصر گفت:" برای ما وقتی 
از صالح صحبت می کنیم، باعث افتخار ماست. او امسال با لیورپول عالی کار 
کرده است. می تواند لیورپول را به مقصد رئال یا بارسا ترک کند یا می تواند در 
لیورپول بماند. همه چی به خودش بستگی دارد ولی فکر می کنم باید تیمی را 
انتخاب کند که همواره در آن به او بازی برسد. صالح بزرگترین ستاره لیورپول 
است ولی در رئال زیر سایه رونالدو خواهد بود. همین باعث شد نیمار، بارسا 
را ترک کند زیرا  می خواست از زیر سایه مسی خارج شود. صالح باید در این 

رابطه با دقت تصمیم گیری کند."

تاتنهام شب گذشته با گل مهاجم 
استوک   1-2 شد  موفق  انگلیسی 
چند  هر  ده��د،  شکست  را  سیتی 
که این گل در نهایت به نام اریکسن 
ث��ب��ت ش���د. ب��دی��ن ت��رت��ی��ب کین 
همچنان 24 گله باقی ماند ولی ابراز 
او گفت:"  با صالح جبران کند.  را  اطمینان کرد که می تواند فاصله اش 
بله، من همچنان ایمان دارم که می توانم این فاصله را جبران کنم. هر 
اتفاقی که بیفتد، هنوز بازی های زیادی باقی مانده است. باید روی بازی 
خودم تمرکز کنم زیرا نمی توانم در مورد صالح کاری انجام دهم. مطمئنا 
به عنوان مهاجم، کسب دوباره کفش طال فوق العاده خواهد بود و من تا 
پایان فصل برای رسیدن به این عنوان تالش خواهم کرد. به جان دخترم 
قسم می خورم که توپ با برخورد با من وارد گل شد ولی کاری از دستم 

بر نمی آید."

لیگ برتر انگلیس
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میز خبر

   استقبال کیهان از حمله یک بازیگر و فرزند 
مداح مشهور به دولت

روزنام��ه کیه��ان نوش��ت:به چهره های��ی ک��ه در دوران 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوی از حس��ن روحان��ی حمایت 
کرده و برای وی تبلیغ می کردند و حاال پشیمان هستند 
روز به روز افزوده می شود.حمیدفرخ نژاد، بازیگر سینما 
در فض��ای مج��ازی، خطاب ب��ه رئیس جمهور نوش��ت: 
»جن��اب روحانی رئیس جمهور گرامی، ب��رای امثال من 
به خاطر حمایت از ش��ما آبرویی پیش مردم نمونده، یه 
کم به فکر خودتون باش��ید.«محمدعلی آهنگران هم در 
این باره نوش��ت: »در ایام انتخابات و در س��خنرانی ها به 
مخاطبین می گفتم ب��رای اینکه رخدادهای تلخی نظیر 
باالرفتن یک شبه قیمت ارز و سکه در دوره احمدی نژاد 
تکرار نش��ود به روحانی رای دهید چ��ون دولت او دولت 
ثبات اس��ت امروز با دیدن دالر ۵۷۰۰ تومانی با صراحت 
باب��ت این بخش از س��خنانم عذرخواهی و اس��تغفار می 
کنم.«گفتنی اس��ت کیه��ان بارها ب��ه دو چهره یادش��ده 

حمله کرده است.
   پست اینستاگرامی محسن تنابنده پس از 

پخش آخرین قسمت سریال »پایتخت ۵«
پ��س از پای��ان فص��ل پنج��م س��ریال پایتخت، محس��ن 
تنابنده با انتش��ار پستی جدید در صفحه اینستاگرامش 
به حاش��یه هایی که گرایش های مختلف سیاسی درباره 
این س��ریال ب��ه وج��ود آوردن��د، واکن��ش نش��ان داد.او 
نوش��ت: »میگن توی ش��هر یه چش��می ها همه یا چشم 
چپ داش��تند یا چش��م راست، یه چش��م همه نابینا بود 
اونایی که چشم راست داشتند سمت راست شهر زندگی 
می کردند و اونایی که چش��م چپ داش��تند س��مت چپ 
شهر، چپیا و راستیا مدام با هم در جنگ بودند، سرهمه 
چی، حتی س��ر هیچی. یه روز دع��وا آنقدر باال گرفت که 
با س��نگ افتادند به جون هم، بارانی از س��نگ از چپ به 
راس��ت و از راس��ت به چپ بارید آنقدر زیاد شد که خورد 
به چش��مهای سالمش��ون و اهالی هر دو طرف به کل کور 
شدند و همه نابود، بیایید همدیگه رو کور نکنیم ما که دو 
چشم سالم نداریم حداقل یه المپی کنار هم ادامه بدیم.

ممنون و خداحافظ
فدایی دارین

نقی یه المپی«
    فشار ها به شهردار تهران علنی شد 

زهرا صدراعظم نوری در کانال تلگرامی خود با اش��اره به 
صحبت های دیروز دادس��تان کل کشور در پستی نوشته 
است: »دادستان کل کشور با انتقاد از رد استعفای نجفی 
توس��ط ش��ورای ش��هر به نجفی گفته مجددا اس��تعفای 
خ��ود را تقدی��م ش��ورای ش��هر کند.رئی��س کمیس��یون 
س��المت ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد: دادس��تان کل 
کش��ور گفته اس��ت آقای ش��هردار باید مهلتی نیز تعیین 
کند و عن��وان کند که تا فالن روز در دفتر کارم هس��تم تا 
ش��هردار تعیی��ن کنی��د، در غیراینصورت از ف��الن تاریخ 
مس��ئولیت ش��هرداری تهران را عه��ده دارنخواهم بود و 
قطع��ا آقای ش��هردار کس��ی ش��ما را به ای��ن جهت تحت 
تعقیب قرار نخواهد داد.«به گزارش ایس��نا، روز گذشته 
در جلسه علنی شورای شهر تهران که در راستای بررسی 
اس��تعفای شهردار تهران برگزار شده بود، ۱۶ عضو از ۲۰ 
عضو حاضر در جلس��ه شورای شهر تهران با وجود اصرار 
محمدعل��ی نجفی، اس��تعفای او را از ش��هرداری تهران 
نپذیرفتند.دی��روز صبح نیز حجت االس��الم و الس��ملین 
منتظری دادستان کل کشور در اظهاراتی گفته »شورای 

ش��هر با نپذیرفت��ن اس��تعفای نجفی، سیاس��ی برخورد 
کرده.«وی افزوده اس��ت: »به عنوان مدعی العموم اعالم 
می نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و آقای ش��هردار 
ب��ه علت بیماری نتواند وقت الزم را در مدیریت ش��هری 
بگ��ذارد و کار آس��یب ببیند، قطع��ا این آقایان مس��ئول 

هستند.« 
   واکن�ش تن�د کان�ال احمدی نژاد ب�ه وزرای 

سابق
کان��ال دولت به��ار در مطلب��ی توهین آمی��ز و در واکنش 
به مصاحبه تس��نیم با یک��ی از وزرای دولت احمدی نژاد 
نوشت: آن وزرا غلط کرده اند با شما.کانال دولت بهار در 
واکنش به اظهارات ص��ادق خلیلیان که گفته بود وزرای 
احمدی ن��ژاد ب��ا وی درباره برخ��ی اقدام��ات غیرقانونی 
و غیراصول��ی اتم��ام حج��ت کرده بودن��د و ب��ه وی تذکر 
ج��دی داده ان��د، اظه��ارات توهین آمی��زی خط��اب ب��ه 
وزرای دول��ت نهم و دهم مطرح ک��رد و خطاب به صادق 
خلیلیان نوش��ت: »آن وزرا غلط کرده اند با ش��ما! قبل از 
دکتر احمدی نژاد چی بودید؟ حاال چی هستید؟! بروید 
خیابان ببینیم اصاًل مردم اعتنایی به شما ها می کنند؟! 
م��رد باش��ید.«اظهارات توهین آمی��ز کان��ال دول��ت بهار 
خط��اب ب��ه وزرای دولت نه��م و دهم در حالی اس��ت که 
پی��ش از ای��ن نی��ز برخ��ی از وزرای دولت نه��م و دهم با 
اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد مخالفت کرده بودند.

   واکنش توئیتری حق ش�ناس ب�ه اظهارات 
دادستان کل کشور

رئی��س کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای ش��هر 
ته��ران به اظهارات دادس��تان کل کش��ور واکنش نش��ان 
در  گذش��ته  روز  ظه��ر  ش��ناس  ح��ق  داد.محمدج��واد 
توئیتی به موضوع پیش��نهاد دادس��تان کل کش��ور مبنی 
بر اس��تعفای دوباره نجفی ش��هردار تهران واکنش نشان 
داد و نوش��ت: »ورود آقای منتظری دادس��تان کل کشور 
به موضوع اس��تعفای ش��هردار تهران، دکتر نجفی، نه با 
تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی 
ایش��ان تطبیق پیدا می کند. کاش بیش��تر با وظایف مان 

آشنا بودیم.«
   تلگرام کمتر از 20 روز دیگر فیلتر می شود

نماین��ده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی، تصریح 
کرد: به طور قطع با توجه به ابعاد خس��ارات اس��تفاده از 
تلگ��رام، در آینده نزدی��ک کمت��ر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر 
خواه��د ش��د.مجتبی ذوالن��وری اکی��د کرد: در جلس��ه 
کمیسیون مشترک اظهاراتی به صورت پراکنده پیرامون 
فیلترینگ تلگرام مطرح ش��د، لذا ضمن تاکید بر تقویت 
پیام رس��ان های داخل��ی بحث فیلترینگ تلگ��رام هم در 
دستور قرار خواهد گرفت.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 
پیام رس��ان های داخلی پاس��خگوی نیاز م��ردم و فعاالن 
اقتصادی خواهند بود، یادآور ش��د: این جلس��ات ادامه 
خواهد داشت و جلس��ه دیروز کمیسیون مشترک اولین 
جلس��ه درباره تهدیدات اقتصادی تلگرام و عملکرد پیام 

رسان های داخلی بود./خانه ملت
   گزینه ه�ای سرپرس�تی ش�هرداری تهران 

اعالم شد
محمد علی نجفی مجددا اس��تعفای خود از ش��هرداری 
تهران را اعالم کرد و فردا قرار است اعضای شورای شهر 
ته��ران در این خصوص تصمیم بگیرند ک��ه به گفته اکثر 
اعضا این اس��تعفا دیگر قطعا رای خواه��د آورد.اعضای 
شورای شهر تهران فردا باید برای شهر تهران سرپرستی 

را مش��خص کنند. یک منب��ع گاه در گفت وگو با خبرنگار 
اجتماع��ی ف��ارس گف��ت: ف��ردا در جلس��ه هم اندیش��ی 
ش��ورای ش��هر تهران 4 نفر بعنوان سرپرس��ت شهرداری 
مورد بررس��ی قرار می گیرند.وی ادام��ه داد: از معاونین 
ش��هردار حسینی مکارم و حناچی مطرح شده است و از 
شهرداران مناطق نیز مصطفی سلیمی شهردار منطقه ۳ 

و کش پور شهردار منطقه ۲ مطرح هستند.
  تعطیلی سایت شخصی حسن روحانی

س��ایت ش��خصی حس��ن روحانی به آدرس rouhaNi.ir از 
ابندای س��ال 1396 به روز نش��ده و تعطیل ش��ده است.

آخرین مطلب منتش��ره در صفحه سایت مربوط به پیام 
نوروزی س��ال 96 حس��ن روحان��ی و مطال��ب خبری نیز 
مرب��وط به اواخر س��ال 1395 و روزنوش��ت های س��ایت 
مربوط به سال 1383 می باشد.جالب اینجاست بررسی 
بخش فیلم و عکس س��ایت نشان می دهد که این سایت 
فقط کارکرد انتخاباتی داشته و فقط تصاویر و فیلم های 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در آن موجود است 
و پ��س از آن س��ایت هی��چ گون��ه تصویر و فیل��م جدیدی 
نداش��ته اس��ت.گفتنی اس��ت، بررس��ی rss س��ایت نی��ز 
حاکیس��ت، آخرین مطلب منتشره در سایت همان پیام 

نوروزی سال 96 رئیس جمهور می باشد./عصر خبر 
   خب�ر فیلتر ش�دن تلگرام ت�ا 20 روز دیگر 

صحت ندارد
علیرض��ا رحیم��ی نماین��ده مجل��س ش��ورای اس��المی 
درب��اره  ذوالن��ور  صحبته��ای  تلگرام��ی اش  کان��ال  در 
فیلتر ش��دن تلگ��رام ت��ا ۲۰ روز دیگر را تکذی��ب کرد. او 
نوشت:امروز)دوش��نبه( طب��ق هماهنگی قبلی جلس��ه 
مش��ترک کمیس��یونهای امنیت ملی و اقتص��اد با حضور 
وزیر ارتباطات و رئیس ش��ورای عالی فضای مجازی در 
محل کمیس��یون امنیت به مدت دوساعت برای بررسی 
وضعی��ت تلگ��رام و اس��تماع س��خنان مقام��ات ذیربط و 
رویک��رد دول��ت و ش��ورای عالی فضای مجازی تش��کیل 
شد.در موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی 
بج��ای تلگرام توس��ط کارب��ران ایرانی، اق��ای بروجردی 
مقدمه س��خنانش را با عبارت “مهاجرت مقدس از خانه 
بیگانه به خانه خ��ودی” بیان کرد و اقای فیروزآبادی نیز 
عب��ارت “کوچ داوطلبان��ه” را ترجیح داد.ب��ه رغم انتظار 
قبلی هیچ سخنی توس��ط هیچیک از مقامات حاضر در 
جلس��ه در خصوص فیلتر تلگرام در جلس��ه مطرح نش��د 
نه بعن��وان تصمیمی که در مرجع دیگر گرفته ش��ده و نه 

بعنوان رویکرد اول یا فوری دولت.
متاسفانه یکی از نمایندگان پس از جلسه طی مصاحبه 
ای اعالم داش��ته که ظرف بیست روز آینده تلگرام بسته 
می ش��ود که چنین اظه��اری واقعا جای تعجب داش��ت 
در ش��رایطی که مطلقا هیچ مس��ئولی چنین اظهاری در 
جلس��ه نداش��ته اس��ت. چنین تاکتیکی بی تردید بازی 

باروان مردم است و مردود.
اقای کریمی قدوس��ی به وزی��ر ارتباطات پیش��نهاد کرد 
هر ابهامات خود را از رهبری اس��تفتاء کنید ایش��ان فورا 
جواب میدهن��د و همان جواب را الیحه کنید به مجلس 
بفرس��تید اینج��ا تبدی��ل به قان��ون می ش��ود و اجرایش 
کنید.بزرگنمایی موضوع گرام )ارز رمزگذاری شده ای که 
تلگرام اعالم کرده در نیمه دوم سال جاری میالدی مورد 
تس��ت و اجرا قرار میدهد( توسط مس��ئوالن شورایعالی 
فضای مج��ازی از رس��انه ملی بعنوان تهدی��د اقتصادی 
موضوعی بود که به مس��ئوالن یادآور شدیم.بزرگ کردن 
چنین موضوعی بیش��تر نش��انی از ش��کنندگی س��اختار 

پول��ی و بانکی کش��ور خواهد بود تا ق��درت و توان “گرام” 
و ارزهای دیجیتال در ش��رایطی که موضع رسمی کشور 
نس��بت به بیت کوین هنوز تعیین نش��ده است هراس از 
“گرام” بعنوان نس��ل س��وم ارز دیجیتال )که هنوز متولد 
نش��ده اس��ت( بجای برنام��ه اقناعی بیش��تر تاثیر منفی 
روان��ی در کارب��ران و ش��هروندان خواه��د داش��ت ت��ا اثر 
بازدارندگ��ی از اختالل اقتصادی.وزی��ر ارتباطات اعالم 
ک��رد پنج الیح��ه در حوزه فضای مج��ازی و آی تی اماده 
ک��رده ایم که الیحه حفاظ��ت از داده ها را بدلیل اهمیت 
حف��ظ حریم خصوصی کاربران، به زودی و باقید فوریت 

به مجلس ارسال خواهیم کرد. 
اعت�راض نماینده تهران به ورود دادس�تان به 

ماجرای استعفای نجفی
محمود صادقی در یک رشته توییت خطاب به دادستان 
کل کش��ور نوش��ت:  آق��ای دادس��تان! ای��ن از اختیارات 
بدیهی ش��ورای شهر اس��ت که درباره پذیرش استعفای 
ش��هردارش چ��ه تصمیم��ی بگیرد. ب��ه ج��ای نگرانی از 
اعمال اختیارات قانونی ش��ورای شهر، پاسخگوی رفتار 
غیراخالق��ی و غیرمتعارف زیرمجموعه خود با ش��هردار 
باش��ید.  آقای دادس��تان! به جای دخالت در کار شورای 
ش��هر، لطف��ا بفرمایی��د ب��ا آن گ��زارش ۵۰۰ صفح��ه ای 
تخلفات و ۱۲ پرونده شکایت ش��هرداری چه کرده اید؟! 
 آقای دادس��تان! به جای دخالت در کار ش��ورای ش��هر، 
لطفا بفرمایید با آن گزارش ۵۰۰ صفحه ای تخلفات و ۱۲ 

پرونده شکایت شهرداری چه کرده اید؟!
  شاهد فروپاش�ی اقتصاد و حرکت به سمت 

ونزوئالیی شدن هستیم
حس��ین راغفر )اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه( در مورد 
افزایش نرخ ارز و تش��دید التهابات ای��ن بازار گفت: این 
ش��رایط عوامل��ی مختلف��ی دارد که عامل عم��ده فضای 
مافیایی کش��ور و گروه های رانتی هس��تند ک��ه تبدیل به 
بازیگ��ر عم��ده ب��ازار ارز ش��ده اند و از هر بهان��ه ای مانند 
خ��روج امری��کا از برج��ام و اتفاق��ات ش��ب عی��د ب��رای 
غارت گری اس��تفاده می کنند. این ش��رایط باعث تزریق 
احس��اس نگرانی و اضط��راب به جامعه می ش��ود و افراد 
ب��رای حف��ظ ارزش دارایی ه��ای خ��ود اقدام ب��ه تبدیل 
دارایی ه��ای ریالی ب��ه دالری می کنند ک��ه برآیند آن در 
افزای��ش تقاضای ارز و افزایش بی رویه قیمت آن نمایان 
اس��ت. این فض��ا خود ملته��ب کننده اتفاقاتی اس��ت که 
در ش��رایط کنونی ماهیت سیاس��ی پیدا ک��رده و افرادی 
که س��عی می کنند از این رهگذر با دام��ن زدن به فضای 
بی اعتم��ادی، س��ود های هنگفت��ی را به به��ای تحمیل 
هزینه به بخش های مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه 
خانوار ها و گس��ترش اضطراب های اجتماعی و سیاسی 
به دس��ت آورند. البته نباید فراموش کرد که این موضوع 
تنها به دولت مربوط نیس��ت وبخش های مختلفی خارج 
از نه��اد دولت، منابع ب��زرگ ریالی خ��ود را وارد بازار ارز 
می کنند ت��ا از طریق افزای��ش قیمت وایج��اد التهاب به 
اه��داف اقتصادی وحتی تضعیف موقعیت دولت دس��ت 
یابن��د، ازهمین روی نبای��د تمامی مش��کالت را به پای 
دولت نوش��ت. ای��ن نهادها ب��ا فعالیت ه��ای اقتصادی و 
قدرت نف��وذ باالی خود در اقتص��اد، نقش تعیین کننده 
تری نس��بت به دولت دارند، البته دول��ت نیز منافع این 
گروه ه��ا را نمایندگ��ی می کن��د ت��ا مناف��ع م��ردم را. این 
شرایط نش��انه ای از فروپاش��ی اقتصادی ایران و حرکت 
به س��مت ونزوئالیی شدن اس��ت که در آینده نیز تشدید 

می شود./ ایلنا

  ه�دف اصولگرایان از طرح رئیس جمهوری 
نظامی ،جلوگیری از شکستهای پیاپی است

محمدمهاج��ری فعال رس��انه ای اصولگرا گفت: )مطرح 
ش��دن بح��ث کاندیدات��وری نظامی��ان ب��رای انتخاب��ات 
1400 یك اس��تراتژی اس��ت ی��ا صرفا تاکتیك اس��ت؟( به 
نظر می رس��د بخش��ی از جریان اصولگ��را آن را فقط یك 
تاکتیك می داند تا بر شکست های پیاپی سال های اخیر 
در انتخابات ه��ای مختل��ف مهر پایان بزن��د. برای اینکه 
بخواه��م مطلب��م را روش��ن تر عرض کنم اضاف��ه می کنم 
را  ک��ه موض��وع ریاس��ت_ جمهوری_نظامیان  اف��رادی 
مط��رح می کنند برای آن تنها یك مص��داق عینی دارند. 
مصداق آن، سرلش��کر ش��جاع و مرد اخالقمداری به نام 
حاج قاس��م س��لیمانی است. س��ردار س��لیمانی نه تنها 
در ای��ران ک��ه در منطقه و حتی جه��ان محبوبیت دارد و 
ب��ه گمانم ع��ده ای می خواهند ب��ا حمای��ت از او در واقع 
از محبوبیت��ش ب��رای بی اثرک��ردن تالش ه��ای حری��ف 
بهره گی��ری کنن��د. در قان��ون اساس��ی هیچ منع��ی برای 
حض��ور #نظامیان در انتخابات وج��ود ندارد و به نظر من 
اگر در شرایط یکسان با سایر کاندیداها و مهم تر از آن در 
شفافیت کامل و مطلق، نظامیان با دیگران رقابت کنند 

مشکلی پیش نمی آید/اعتماد
   انتقاد علی الریجانی از واردات سنگ قبر !
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: قانون حمایت 
از تولی��د ملی ضعف��ی در زمینه اجرای��ی دارد که باید این 
ضعف، برطرف شود و مجازات هایی برای تخلفات از این 
قانون در نظر گرفته ش��ود. عالوه بر این، باید بین فعالیت 
ه��ای پروژه ای وزارت نفت و نی��رو و واردات، تفاوت قائل 
ش��د. در حال حاضر محصوالت نهایی و همچنین پروژه 
هایی به صورت واردات انجام می ش��ود. اگر فقط با تعرفه 
ها می خواهید مانع واردات ش��وید، گاهی سنگ قبر هم 
وارد کشور می ش��ود. درست است که باید فضای رقابتی 
ب��رای تقویت محصوالت داخلی انجام ش��ود اما در برخی 
اوقات، محصوالت نهایی وارد می ش��ود؛ مثال ش��کالت و 
بیس��کوئیت وارد می شود. یک س��ری محصوالت نهایی 
وجود دارد که نیازی به واردات آن در کش��ور وجود ندارد. 
روشی را به وجود آورید که ممنوعیت واردات، رانت ایجاد 
نکند. وزیر صنعت سالی یک بار محصوالتی را که واردات 
آن ممنوع اس��ت اعالم کن��د. همانطور که اج��ازه واردات 
مش��روب داده نمی ش��ود، باید مانع واردات برخی کاالها 

نیز شد./خانه ملت
  پایداری ها برای جبران بدهکاری انتخاباتی 

مجبور به فروش خانه های شان شدند
محمد ج��واد ابطح��ی نماینده م��ردم خمینی ش��هر در 
مجلس ش��ورای اس��المی درباره علت س��کوت پایداری 
در ح��وزه سیاس��ی گفت: پای��داری به طور ج��دی فتیله 
خودش را پایین کش��یده است. وقت هم می خواهد، در 
واقع دوس��تان پایداری ما باید وقت گذار باش��ند اما این 
طور نیس��ت. اگرچه سیاس��ت کل��ی پای��داری از اول هم 
همین بود. معتق��دم پایداری زود وارد عرصه سیاس��ت 
ش��د. پایداری معتقد به فرهنگ سازی بود. عضو جبهه 
پای��داری درباره برنامه پایداری ب��رای انتخابات مجلس 
س��ال 98 و انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری 1400 گف��ت: 
هنوز چیزی اعالم نکردند ولی بعید می دانم که پایداری 
ها بخواهن��د مقابل دیگ��ر اصولگرایان بایس��تند و برای 
خودش��ان برنامه خاص جداگانه ای داش��ته باشند چون 
تجربه این مش��ی نش��ان داد که به نتیجه نمی رسند. بر 

همین اس��اس پایداری فقط برای ادای تکلیف در زمان 
انتخاب��ات می گوید »فالن نامزد اصلح اس��ت«، بعد کنار 
م��ی رود و فعالی��ت آنچنان��ی نخواهد داش��ت. می دانم 
بعضی دوس��تان ما از دوران قبل تبلیغات نیز بدهکاری 
دارند و هزینه هایی که انجام دادند تأمین نشده و مجبور 
ش��دند خان��ه های ش��ان را بفروش��ند تا آن هزین��ه ها را 

بپردازند./نامه نیوز
  میرسلیم: من از سروش استفاده می کنم و 

سوار سمند می شوم 
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: از پیام 
رسان وطنی سروش استفاده می کنم و خودرو ی سمند 
س��وار می ش��وم.مصطفی میرس��لیم درباره راهکارهای 
رف��ع انحص��ار تلگرام و لزوم اس��تفاده از پیام رس��ان های 
داخلی اظهارداش��ت: رفع انحصار از پیام رسان خارجی 
تلگ��رام، فقط با طراحی پیام رس��ان های داخلی میس��ر 
می ش��ود و این در ش��رایط کنونی امری ض��روری به نظر 
می رسد.وی با بیان اینکه من خودم از پیام رسان وطنی 
سروش استفاده می کنم، تصریح کرد: با افزایش کارآیی 
پیام رس��ان س��روش مردم می توانند ب��دون نگرانی پیام 
رس��ان های داخل��ی را جایگزین نوع خارج��ی آن کنند.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به 
سخنان مقام معظم رهبری در نوروز 97 مبنی بر حمایت 
از کاالی ایرانی که مخاطب آن مردم و مس��ئوالن توأمان 
بودند، در پاسخ به این سوال که خودروی شما چیست؟ 

خاطرنشان کرد: من خودروی ملی سمند دارم./آنا 
   حمل�ه اس�رائیل ب�ه پایگاه هوایی س�وریه 

اقدامی تحریک آمیز است
رئی��س کمیته دفاعی ش��ورای روس��یه، حمله موش��کی 
اس��رائیل به پایگاه هوایی سوریه را اقدامی تحریک آمیز 

دانست.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر به نق��ل از ت��اس، »ویکتور 
بون��دارف« رئی��س کمیته دفاعی ش��ورای روس��یه اظهار 
داشت که حمله موشکی اسرائیل به پایگاه هوایی سوریه 

اقدامی  تحریک آمیز است.
بوندارف گفت: ش��لیک موش��ک توسط اس��رائیلی ها به 
پایگاه هوایی t-4 باید یک اقدام تحریک آمیز اس��ت که 
توسط یک طرف دیگر که به دنبال ادامه جنگ در سوریه 

است، انجام شده است.
وی افزود: آنچه که مش��کوک اس��ت این است که چگونه 
اس��رائیل به سرعت مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. و 
این در صورتی اس��ت که برخی منابع سوری اعالم کرده 
بودند که احتمال  دارد این حمله توسط پنتاگون صورت 

گرفته باشد.
گفتنی است که بامداد دیروز رسانه ها از حمله  به پایگاه 
»تیفور« در استان حمص که به کشته شدن ۱۴ نفر منجر 
ش��د خبر دادند؛ اما در ابتدا هیچ طرفی مس��ئولیت این 

حمله را برعهده نگرفت.
وزارت دف��اع روس��یه س��اعاتی پیش اعالم ک��رد که چند 
فرونده جنگنده اف ۱۵ اس��رائیل با عبور از حریم هوایی 

لبنان اقدام به حمله به پایگاه تیفور سوریه کرده اند.
ب��ر اس��اس اع��الم وزارت دف��اع روس��یه، جنگن��ده های 
اس��رائیلی در ای��ن حمله هش��ت موش��ک به س��مت این 
پایگاه ش��لیک کرده اند که پدافند ارتش سوریه موفق به 

رهگیری و انهدام 5 فروند از این موشک ها شده است.
در ابتدا اعالم ش��د ک��ه این حمله از س��وی آمریکایی ها 
انجام شده است اما پنتاگون هرگونه حمله ای را تکذیب 

کرد.

امام علی )ع( فرمودند:
با مرگ هر دانشمند ، چنان رخنه ای در اسالم پدید می آید كه تا روز قیامت 

هیچ چیز آن را فرو نمی پوشد .

مطل�ب آل�وده به وه�م و خیال، هرگز ف�روغ ندارد و دانش ب�ی نور، علم 
نافع نیس�ت و چنین اندیشه ای وس�یله پیدایش وحدت نورانی نخواهد 
بود. عالمان و صاحب نظران مس�ئول گفتمان های دینی، اگر مش�وب به 
تعص�ب، ج�اه طلبی و خودبین�ی بوده یا بش�وند، مان�ع توافق مطلوب 
خواهن�د بود، زیرا در زیر هر جاهی، چاهی حفر ش�ده اس�ت و درون هر 
چاهی غریو )كلما دخلت امه لعنت اختها( بلند است و با لعن، طرد، طعن 
و نفرین برخاس�ته از خواس�ته های نفس�انی، نور وحدت طلوع نخواهد 

كرد.
سروش هدایت ج4،ص89

رد شهر هر آنکسی که او مشهورست
دانم که ز ردد پای تو رنجورست

هستی هب معانی تو جهانی دیگر
پایی که جهانی نکشد معذورست سنایی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن و مدیران نظام:

تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام رسان های داخلی »حرام شرعی« است
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی ظهر دیروز )دوش��نبه( در دیدار جمعی از مسئوالن و مدیران نظام با 
تبریک اعیاد و ماه رجب، این ایام مبارک را فرصت هایی برجسته برای عبادت و توسل خواندند و افزودند: کلید حل مشکالت، 

»دعا، یاد خدا و اصالح دل ها« است و ماه رجب عید کسانی است که قصد اصالح قلوب خود را دارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم ایستادگی مسئوالن بر اهداف اسالم و جمهوری اسالمی، گفتند: »تقوا« و »اجتناب 

از گناه، خیانت و دنیاطلبی« که عامل ایستادگی، و برای مسئوالن از اوجب واجبات است، در گرو تقویت ارتباط با خداست.
ایش��ان با یادآوری روحیه انقالبی و خدمتگزارانه حاکم بر مدیران کش��ور در دهه ۶۰، خطاب به مسئوالن خاطرنشان کردند: 
آیا آن احساسات و رفتارهای تحسین برانگیز را به یاد دارید؟ آیا آن بی اعتنایی به مال دنیا و اهتمام به خدمت را به یاد دارید؟ 

اشکال کار این است که گاهی آن ارزشها فراموش می شود.
رهبر انقالب اس��المی راه جلوگیری از مبتال ش��دن به غفلت و سقوط تدریجی را مراقبه خواندند و افزودند: همه ما مسئوالن 
در جمهوری اسالمی احتیاج به تعمیر قلب خود داریم زیرا جمهوری اسالمی بر اساس اهداف و آرمان های مهمی همچون 

توحید و شریعت الهی، عدالت، آزادی و استقالل بوجود آمده و با حکومت های متعارف در دنیا متفاوت است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان با تأکید بر لزوم س��اماندهی فضای کس��ب و کار به عنوان زیربنای 
اقتصاد کشور، افزودند: انجام این کار جزو وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و آن ستاد نیز پیگیر حل مشکالت 

است اما باید کار با نیرو و انگیزه جوانانه دنبال و پیگیری شود.
ایش��ان همچنین با ابراز خرس��ندی از تبدیل ش��دن مطالبه ایجاد پیام رسان ها و ش��بکه های اجتماعی داخلی به مطالبه ای 
عمومی، گفتند: مسئوالن باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم »حرام 
شرعی« است و نباید انجام شود. رهبر انقالب اسالمی افزودند: متصدیان کار در دستگاههای دولتی و قضایی مراقبت کنند تا 

حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از مس��ئوالن، انتخاب شعار 
»حمایت از کاالی ایرانی« را برای سال ۱۳۹۷، عالمانه و دقیق خواند و افزود: اگر این شعار را عملیاتی کنیم، اشتغال، رفاه و 

درآمد مردم افزایش خواهد یافت.


