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معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی خبرداد:

کشف3444میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در سال 96 

امام جمعه مشهد مطرح کرد:

شهید آوینی نقطه عطف
چهار شنبه   22   فروردین ماه 1397 0 24  رجب  1439  در عرصه هنر 

سال اول شماره 182 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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تحلیل روز

گزارش ویژه

فرهنگ

فتوگرافی، جذابیت و دیگر هیچ
گفت وگو با عکاس مشهدی درباره فتوگرافی آماتور و 

حرفه ای و دشواری هایش!

به دنبال سخنان رئیس جمهور در روز ملی فناوری هسته ای مطرح شد   

روز موعود نزدیک است

روایت ها و جنجال های متفاوت؛

ترمز ارز کشیده شد

رئیس جمهور در دوازدهمین سالروز ملی انرژی هسته ای در سالن اجالس سران، اظهار داشت: ما 
پس از برجام توانستیم از همکاری سایر کشورهای دیگر به خوبی استفاده کنیم. ما با برخی کشورهای 
از پروژه ها در حال همکاری هستیم. به گزارش  اروپایی، روسیه و چین همکاری داریم و در بسیاری 
ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی گفت: بعد از برجام کشور ما در مسیر تجارت هسته ای 

قرار گرفت. ملت بداند، جوانان اندیشمند برای دستاوردهای علمی کشور...

شامگاه دوشنبه، در حالی که دالر از مهار خارج شده و در حال اوج گیری بود، معاون اول دولت 
نیازهای  همه  رفع  برای  و  اقتصادی  فعاالن  تمام  برای  )سه شنبه(  فردا  از  دالر  »نرخ  که  کرد  اعالم 
برای  که  دانشمندانی  و  محققان  دانشجویان،  مسافران،  خدماتی  نیازهای  آنان،  اداری  و  قانونی 
با  افزود:  جهانگیری  اسحاق  بود.«  خواهد  تومان   ۴۲۰۰ دارند،  نیاز  ارز  به  خود  تحقیقاتی  کارهای 

این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های...
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تکلیف کمربند جنوبی 
2را روشن کنید
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نایب رئیس بانوان هیئت دوومیدانی خراسان رضوی:

97سال برداشت تالش هاست

پیشنهاد فرماندار مشهد برای تامین کسری بودجه 

پروژه های منطقه ثامن:

از سرمایه های خرد کمک 
بگیرید

از سوی استاندار خراسان رضوی و سفیر نروژ تاکید شد؛

تقویت همکاری های مشترک 
در حوزه انرژی های نو 

امروزه، عکس گرفتن در موقعیت های مختلف، تبدیل 
طول  در  ما  از  بسیاری  است.  شده  روزمره ای  فعالیت  به 
سفر، زمانی که در خانه ایم یا حتی در سرکار، سوژه هایی 
پیدا می کنیم و از آن ها عکس می گیریم. بسیاری معتقدند 
گرفتن این قبیل عکس ها مانع می شود که از فعالیتی که 

در حال انجامش هستیم، لذت کامل ببریم.
که  عکاسی  از  نوعی  یعنی  صنعت  عنوان  به  عکاسی 
انسان و تفکر و اندیشه اش هیچ گونه دخل وتصرفی در آن 
سامان  جهت  صرفا  تفکر  و  اندیشه  این  دارد  اگر  یا  ندارد 
دادن به عکس بر اساس اسلوب و روش های آزموده شده 
مشکلی  تکنیک  جهت  به  عکس  که  منظور  بدین  و  است 

نداشته باشد.آن جا که عکاسی را همطراز... 4
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شامگاه دوشنبه، در حالی که دالر از مهار خارج شده و در حال 
اوج گیری بود، معاون اول دولت اعالم کرد که »نرخ دالر از فردا 
)سه شنبه( برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای 
دانشجویان،  مسافران،  خدماتی  نیازهای  آنان،  اداری  و  قانونی 
ارز  به  خود  تحقیقاتی  کارهای  برای  که  دانشمندانی  و  محققان 

۴۲۰۰ تومان خواهد بود.« نیاز دارند، 
همه  نیاز  مورد  ارز  رقم،  این  با  اف��زود:  جهانگیری  اسحاق 
تحت  بانک های  و  صرافی ها  و  مرکزی  بانک  طریق  از  بخش ها 
اقتصادی و مردم  تامین می شود.فعاالن  ارز  بانک مرکزی  کنترل 
داشته  نباید  نرخ  این  با  ارزش��ان  تأمین  برای  دغدغه ای  هیچ 

باشند.
شب  دوشنبه  جلسه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
در پی جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسائل ارزی تشکیل 
با حضور آقای  نهایی  این جلسه تصمیمات  شد، تصریح کرد: در 
اعالم  ایران  عزیز  ملت  اطالع  جهت  که  شد  اتخاذ  جمهور  رئیس 

می کنم.
جهانگیری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت ها برشمرد 
و اظهار کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات 
اقتصادی کشور بود که در این حوزه می توان به کاهش نرخ تورم 
به  شرایطی  باید  دولت  کرد.  اشاره  نرخ  این  شدن  تک واحدی  و 
و  ارز  نرخ  همانند  اقتصادی  اصلی  شاخص های  که  بیاورد  وجود 

باشد. قابل پیش بینی  اقتصادی  برای فعاالن  بانکی  سود 
بود ارزی غیرطبیعی  اتفاقات 

اخیر  روزهای  در  متأسفانه  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
فعاالن  و  مردم  نگرانی  موجب  که  داد  روی  ارز  نرخ  در  اتفاقاتی 
از  یکی  به عنوان  اقتصادی کشور  ثبات  از طرفی  و  اقتصادی شد 

دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.
وی با اشاره به تالش دشمنان و مخالفان و بخصوص آمریکایی ها 
نشان  متالطم  برای  ترامپ  آمدن  کار  روی  و  برجام  توافق  از  بعد 
دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران 
به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی ای که 
در عرصه بین المللی انجام گرفت، با دولت های مختلف میلیاردها 
دالر توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش 
نام  به  دولت  سطح  در  ضمانت نامه اش  حتی  دالر  میلیارد   ۳۰ از 

بانک های این کشور صادر شد.
همواره  که  اقتصادی  کرد:  تاکید  رئیس جمهوری  اول  معاون 
این  بیفتد و  اینگونه ای  اتفاق  نباید در آن یک  مازاد ارزی دارد، 
مداخله گر  دست های  که  می گویند  بعضی ها  است.  غیرطبیعی 
بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می کند و بعضی ها می گویند 
فضاسازی های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به 
اقتصاد  بر  باثباتی  فضای  نگذارند  تا  بزند  دامن  موضوعی  چنین 

کشور حاکم شود.
دولت ثبات اقتصادی را دنبال می کند

اطمینان  مردم  به  است  مصمم  دولت  کرد:  اظهار  جهانگیری 
قابل  و  بااطمینان  باثبات،  را  کشور  اقتصاد  است  قادر  که  دهد 
نرخ  که  گرفتیم  تصمیم  دلیل  همین  به  کند.  اداره  پیش بینی 
رفع  برای  و  اقتصادی  فعاالن  تمام  برای  )سه شنبه(  فردا  از  دالر 
نیازهای خدماتی مسافران،  نیازهای قانونی و اداری آنان،  همه 
تحقیقاتی  کارهای  برای  که  دانشمندانی  و  محققان  دانشجویان، 
رقم،  و  عدد  این  با  و  باشد  تومان   4200 دارند،  نیاز  ارز  به  خود 
صرافی ها  و  مرکزی  بانک  طریق  از  کشور  ارزی  نیازهای  همه  به 

و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.
فقط 4200 تومان را به رسمیت می شناسیم

به  را  دیگری  قیمت های  با  ارزی  نرخ  هیچ  کرد:  تصریح  وی 
رسمیت نمی شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری 
مثل  درست  شد.  خواهد  تلقی  قاچاق  عنوان  به  فردا  از  بازار  در 
کسی  با  و  ندارد  فروش  و  خرید  حق  کسی  که  مخدر  مواد  قاچاق 
اگر  نرخ دیگری هم  که خرید و فروش می کند، برخورد می شود، 
در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد 

خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی شناسیم.
نیازهای  همه  تامین  برای  که  کرد  تاکید  جهانگیری  که  این  با 
وجود  شده  تعیین  نرخ  با  صرافی  و  حواله ای  بانکی،  ارز  کشور 
تا  داشت  خواهیم  توجه  قابل  ارزی  مازاد  یک  این  از  بعد  و  دارد 

دغدغه مردم برطرف شود، در عمل اما اتفاق دیگری افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

عوامل غیراقتصادی در تالطم ارز
مجلس  علنی  صحن  در  حضور  با  نیز  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
عوامل  گفت:  کشور  ارزی  وضعیت  درب��اره  اسالمی  ش��ورای 
ارز  نرخ  تالطم  در  آینده  به  نسبت  اطمینان  عدم  و  غیراقتصادی 

موثر است.
افزود:   92 سال  خرداد  در  ارز  نرخ  به  اشاره  با  سیف  ولی ا... 
الی   700 و  هزار   3 ارز  نرخ  شد  انجام  انتخابات  که   92 خرداد  در 
اینکه  بدون  انتخابات  نتایج  اعالم  محض  به  بود؛  تومان   800
قیمت ها  ماه   3 تا   2 ظرف  کند  کار  به  شروع  جدید  دولت  هنوز 

روند نزولی پیدا کرده و در مرداد ماه به زیر3 هزار تومان رسید.
وی ادامه داد: در پروسه زمانی که دالر روند نزولی داشت هیچ 
و  امید مثبت  تنها یک  بود،  انجام نشده  اقتصاد  اقدام خاصی در 
اقتصاد  در  طبیعی  خیلی  شرایط  یک  که  شد  باعث  انتظار  یک 
داشته  اثر  مثبت  عامل  همین  که  طور  همان  شود،  ایجاد  کشور 
به  اطمینان  عدم  منفی،  انتظارات  بروز  باعث  نیز  منفی  عوامل 
ایجاد  را  مشکالتی  و  کرده  التهاب  دچار  را  بازار  می تواند  آینده 

کند.
نکنیم ایجاد  التهاب 

سیف اضافه کرد: دشمنان ما در تالش هستند تا از هر فرصتی 
اقدامات  کنند.  استفاده  ما  اقتصاد  در  آفرینی  التهاب  جهت  در 
در  را  روش هایی  باید  داخل  در  اما  ندارد  تعجب  جای  دشمن 

نکنیم. ایجاد  التهاب های مصنوعی  ما  بگیریم که خود  پیش 
ذخایر،  و  اقتدار  از  میزان  هر  با  کشوری  هر  در  داد:  ادامه  وی 
نگرانی  و  سرمایه  انتقال  بحث  و  بیاید  وجود  به  منفی  انتظار 
مقابل  در  نمی توان  وجه  هیچ  به  آید  وجود  به  آینده  به  نسبت 

ایستاد. آن 
عادی  شرایط  در  ما  اینکه  بر  تأکید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
گفت:  می دهند،  ادامه  را  توطئه های خود  ما  دشمنان  و  نیستیم 
نیازهای  تأمین  امکانات در خدمت  که همه  این است  ما  تصمیم 
البته در یک فضای شفاف و یک  واقعی اقتصاد کشور قرار بگیرد 
مانور  و  داشته  ابعاد  همه  بر  مرکزی  بانک  کامل  اشراف  که  افقی 

باشد. داشته  تصمیم گیری 
سیف از ایجاد سامانه ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن خبر 
از  ناشی  کشور  ورودی  ارزهای  کلیه  سامانه  این  در  افزود:  و  داد 
فروش نفت، درآمدهای غیرنفتی و هرگونه درآمد ارزی که کشور 
کشور  ارزی  مصارف  همه  و  کرده  پیدا  ورود  سامانه  این  در  دارد 

نیز در آن سامانه پاسخ داده می شود.
خوشبختانه  که  می دهد  نشان  ما  بررسی های  داد:  ادامه  وی 
التهاب  و  اقدامات  این  و  دارد  قرار  تعادل  وضعیت  یک  در  کشور 
می دهد  انجام  مجازی  فضای  در  ما  دشمنان  که  آفرینی هایی 
داده ایم  آنها  به  را  فضایی  ما  متأسفانه  کند.  نگران  را  ما  نباید 
می خواهد  دلشان  کاری  هر  بی انضباط  که  داده ایم  هم  اجازه  و 

. بکنند
تسلط  که  بگیریم  تصمیم  فضا  این  در  باید  کرد:  اضافه  سیف 
دست  به  را  وضعیت  و  کرده  محرز  کشور  ارز  شرایط  بر  را  خود 
بگیریم و در نتیجه متناسب با فضایی که برای ما پیش می آید از 
بتوانیم  داریم  رو  پیش  که  محدودیت هایی  یا  و  گشایش ها  حیث 

انعطاف پذیر بوده و با سرعت واکنش نشان دهیم.
رد پای عربستان و امارات

4 هزار و 200  ارز  اینکه مبنای  بیان  با  بانک مرکزی  رئیس کل 
بوده  بازار  این  ما در خدمت ساماندهی  توان  تومان، گفت: همه 
نیاز  رو مسلمًا  این  از  کنیم  بازار حاکم  بر  را  تسلط  این  بتوانیم  تا 

به کمک و حمایت مجلس داریم.
قرار  ذره بین  ما  کشور  روی  بر  دشمن  اینکه  بر  تأکید  با  سیف 
داده  دشمنان  به  آفرینی  التهاب  اجازه  نباید  افزود:  است،  داده 
سمت  به  را  شرایط  همفکری  و  هماهنگی  با  بتوانیم  باید  و  شود 

کنیم. هدایت  بهبود 
تعادل  شده  انجام  که  بررسی هایی  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
در  داد:  ادامه  دارد،  وجود  کشور  ارزی  مصارف  و  منابع  در  الزم 
رو  این  از  باشد  داشته  را  نوسانات  این  ارز  نرخ  نباید  فضا  این 
جای پاهایی دیده می شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله 

نیستند. بی تقصیر  نوسانات  نیز در  و عربستان  امارات 
بانک مرکزی به رئیس کل  حمله نمایندگان مجلس 

حین  در  که  چرا  نرسید  پایان  به  سادگی  به  سیف  صحبت های 
تریبونی  به  هجوم  با  یکباره  به  نمایندگان  از  تعدادی  سخنرانی 
که ولی ا... سیف در حال سخنرانی از آن بود، برای دقایقی نظم 

جلسه را برهم زدند.
این  صحنه  در  که  بود  نمایندگان  همین  از  یکی  خجسته  امیر 
درگیری حضور داشت. او در گفت وگو با خبرآنالین، گفت که این 
بانک  کل  رئیس  به  مردم  حس  القای  بلکه  نبود،  »حمله«  اقدام، 
مجلس  در  را  حس  این  اگر  که  است  معتقد  حتی  او  بود.  مرکزی 

نشان نمی دادند، مردم آن را در خیابان ها نمایش می دادند.
در  که  هم  را  صحبت هایی  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده 
کرد:  روایت  اینگونه  شد،  مطرح  سیف  به  خطاب  درگیری  این 
هم  قبل  دوره  آمدید؟  چه  برای  بروید!  شما  آقا  که  می گفتیم  ما 

آمدید و صحبت کردید ولی عمل نکردید. 
بازار  در  قیمت  این  به  و  شده  رها  ارز  چطور  داد:  ادامه  وی 
و  بگیر  بار  یک  دهید؟  نمی  نشان  العملی  عکس  شما  و  رسیده 

ببند می کنید و بعد هم بحث را رها می کنید؟
مرکزی: بانک  بیانیه 

سقف ارز قابل نگهداری 10هزار یورو
و  سواالت  به  پاسخگویی  برای  که  بیانیه ای  در  مرکزی  بانک 
هر  توسط  نگهداری  قابل  »ارز  کرد:  اعالم  شد،  منتشر  ابهامات 

۱۰ هزار یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ  شخص حداکثر 
داشته اند باید تا پایان ماه جاری در راستای اجرای تصمیم روز 
با  ارز  نرخ  سازی  یکسان  بر  مبنی  دولت  اقتصادی  ستاد  گذشته 
بهای 42000 ریال برای هر دالر آمریکا که به منظور تثبیت بازار 

ارز اتخاذ شد«
با هدف  بیانیه آمده است: مطالب زیر  در بخش های دیگر این 
جزئیات  تبیین  و  هموطنان  احتمالی  پرسش های  به  پاسخگویی 
مرکزی  بانک  است  ذکر  به  الزم  می شود.  اعالم  شده  یاد  تصمیم 
آماده پاسخگویی به سواالت و ابهامات احتمالی تمام هموطنان 
بانک  این  توسط  تکمیلی  اطالعیه های  لزوم،  صورت  در  و  است 

شد. خواهد  منتشر 
تأمین  به  نسبت  مرکزی  بانک   1397 فروردین   21 تاریخ  از   .1
چارچوب  در  تولیدی  و  تجاری  قانونی  نیازهای  تمام  برای  ارز 
بر  کشور  ارزی  مقررات  و  واردات  و  صادرات  مقررات  و  قوانین 

مبنای هر دالر 42000 ریال اقدام می کند.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون   2 ماده  )خ(  بند  اساس  2.بر 
بانکی و صرافی های  هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم 
بر  مرتکب  با  ذیصالح  نهادهای  و  شده  محسوب  قاچاق  مجاز 
قاچاق  با  مبارزه  قانون  جمله  از  جاری  مقررات  و  قوانین  اساس 

کاال و ارز برخورد می کنند.
اساس  بر  شخص  هر  توسط  نگهداری  قابل  ارز  میزان   .3
فروردین   21 تاریخ  در  مرکزی  بانک  توسط  صادره  دستورالعمل 
1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در 
با مرتکب  از آن در اختیار هر شخص،  صورت کشف میزان بیش 

بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
صورت  به  ارز  خرید  به  اق��دام  سابقًا  که  اشخاصی  تمام   .4
 10 از  بیش  اطالعیه  این  صدور  تاریخ  در  و  اند  کرده  اسکناس 
هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه 
فروش  یا  مزبور  بانک های  در  ارز  گذاری  سپرده  به  نسبت  جاری 
آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 
سود  بانک ها،  در  ارزی  گذاری  سپرده  صورت  در  مرکزی،  بانک 
مزبور  سپرده های  به  مرکزی  بانک  مقررات  اس��اس  بر  ارزی 
گذاران  سپرده  به  اسکناس  بازپرداخت  شد.  خواهد  پرداخت 

ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
5. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام 
بانکی  مسیر  طریق  از  پرداخت  با  صرفًا  سفارش  ثبت  می شود. 

مجاز است.
پس  می توانند  خود  توسط  حواله  انجام  بر  عالوه  بانک ها   .6
ثبت  به  نسبت  کننده،  وارد  از  تعهد  اخذ  و  پرونده  تشکیل  از 
درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله 

ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند.
7.تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز 
ارزی  بدهی  بازپرداخت  خود،  توسط  واردات  صرف  که  مواردی 
و  بانک ها  به  نیما  سامانه  طریق  از  می کنند،  گذاری  سپرده  یا  و 

بفروشند. مجاز  صرافی های 
از  خارج  به  مسافران  برای  ارز  تأمین  به  مربوط  ضوابط   .8
خروجی  مبادی  در  موارد  سایر  و  درمانی  و  دانشجویی  کشور، 

همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطالع رسانی خواهد شد.
وضعیت بازار ارز 

به  مرکزی  بانک  که  کرد  اعالم  ایسنا  خبرگزاری  شنبه  سه  ظهر 
۴۲۰۰ تومانی فقط به متقاضیان قانونی  آن ها اعالم کرده که دالر 
واردکنندگان  و  صادرکنندگان  از  اعم  اقتصادی  فعاالن  یعنی 
تعلق می گیرد و شرایط ارائه  ارز به مسافران، دانشجویان و دیگر 

می شود. اعالم  متعاقبا  گروه ها 
حضور  طوالنی  صف های  در  مختلف  افراد  دیروز  صبح  از  اما 
تهیه  دنبال  به  ارائه مدارک مسافری  با  زیادی  و عده  کردند  پیدا 
مقاطعی  در  البته  نشدند.  موفق  که  بودند  تومانی   ۴۲۰۰ دالر 
۴۹۰۰ تومان فروختند که نیروی  برخی صرافی ها دالر را با قیمت 
انتظامی جلوی آن ها را گرفت و نهایتا بساط آن ها برچیده شد.

ابهام در نحوه   از  بازار در روز گذشته حاکی  به طور کلی فضای 
ارزهای  نبود که دقیقا دالر و سایر  بود و مشخص  تقاضا  و  عرضه 
ماموران  حضور  دیگر  سوی  از  دارد.  قیمتی  چه  یورو  مثل  مهم 
برای کنترل فضا و قیمت ها  و تعزیرات حکومتی  انتظامی  نیروی 

در بازار گسترده و پرررنگ بود.
و  دالالن  ح��ض��ور  همچنان  ک��ه  ش��د  گ���زارش  پایتخت  از 
گسترده  نسبتا  فردوسی  محدوده  خیابان های  در  دستفروشان 
خرید  برای  متقاضیان  از  بخشی  شدن  ناامید  به  توجه  با  و  بود 
دالر طبیعتا مجبور بودند به سراغ دالالن بروند و دالر را با قیمت 

۵۵۰۰ تومان خریداری کنند. حدود 
اعالن  تابلوهای  صرافی ها  اغلب  شنبه  سه  که  است  گفتنی 
و  خرید  که  می کردند  اعالم  و  بودند  کرده  خاموش  را  قیمت ها 
با دستور  فروش ارز انجام نمی دهند. تجربه نشان داده است که 
آتی  سیر  تا  ماند  منتظر  باید  و  کرد  تعیین  را  ارز  قیمت  نمی توان 

ارز در روزهای آینده مشخص شود.

خبر خبر

#تحلیل

مدیر کل دفتر جذب استانداری 
خراسان رضوی خبر داد: 

رشد 3.5 برابری سرمایه گذاری 
خارجی در استان

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: در سال 
گذشته 34 طرح سرمایه گذاری خارجی به میزان 
585 میلیون دالر در استان مصوب شد که اشتغال 
فراهم  مستقیم  صورت  به  را  نفر   350 و  هزار  یک 
سال  در  سرمایه گذاری ها  این  همچنین  می کند 

گذشته رشد بیش از 3.5 برابری داشته است.
شده  مصوب  طرح های  تعداد  میرشاهی  شکوه 
را   95 سال  در  استان  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
به میزان 162 میلیون دالر عنوان کرد  و  21 مورد 
استان  برای  گرفته  صورت  گذاری  هدف  افزود:  و 
در سال 96 حدود یک هزار میلیون دالر بود که 60 

درصد آن عملیاتی شده است .
میرشاهی ادامه داد: از ابتدای امسال گروه های 
مراجعه  استان  در  خارجی  گذار  سرمایه  مختلف 
آنها یک گروه چینی است که  از جمله  کرده اند که 
و  ، مترو  انتقال آب  یو  پروژه های زیرساختی ریل 
تصفیه خانه های فاضالب شهرستان ها را در دست 
بررسی دارد.  وی گفت: همچنین یک گروه چینی 
صنایع  در  گذاری  سرمایه  ارزیابی  حالی  در  دیگر 
پایین دستی فوالد است و سرمایه گذاران اوکراینی 
فاضالب  خانه های  تصفیه  پ��روژه  روی  بر  هم 
شهرستانی مطالعه می کند و یک گروه دیگر آلمانی 

هم متقاضی سرمایه گذاری در استان است.
 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استانداری  خارجی 
شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری طی حدود 
دست  توسعه  به  نمی توان  افزود:  اخیر  دهه  یک 
یافت مگر آنکه تولید داخلی و سرمایه گذاری مورد 

حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.
رهبر  شعار  اساس  بر  کرد:  تصریح  شاهی  میر 
کیفیت  با  تولیدات  از  باید  م��ردم  انقالب  معظم 
ایرانی  کاالهای  از  استفاده  و  کنند  حمایت  ایرانی 
کنندگان  تولید  و  شود  ترویج  و  س��ازی  فرهنگ 
محصوالت  ارائ��ه  برای  را  خود  توان  حداکثر  نیز 

استاندارد و با کیفیت به کار گیرند.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
اینکه  بیان  با  استانداری خراسان رضوی  خارجی 
سرمایه گذاری  امنیت  حفظ  برای  باید  راه  این  در 
کرد:  اظهار   ، شود  رفع  تولید  روی  پیش  موانع   ،
همه  که  است  راهبردی  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
پیگیری   1397 سال  در  را  آن  باید  کشور  م��ردم 
کنند تا چرخ بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر به 
حرکت دربیاید و شکوفایی اقتصادی را برای کشور 
حاصل کند و این امر می تواند اشتغالزایی جوانان 

را در پی داشته باشد.
مسایل  باید  راستا  این  در  اف��زود:  میرشاهی 
تولید  در  گذاری  سرمایه  امنیت  ازجمله  مختلف 
ارز، تامین تکنولوژی و ماشین آالت  ،تثبیت نرخ 
روز، حذف قوانین موازی و دست و پاگیر و موانع 
توسعه کسب و کار محور عمل قرار گیرد و در کنار 
پیگیری  برنامه ها  تحقق  برای  مردم  مشارکت  آن 
شود تا منشا ایجاد شغل و رفاه ملی از تولید ملی 

و داخلی حاصل می شود.

صبوری مدیر شعب بانک مهر ایران 
در خراسان رضوی شد

الحسنه  قرض  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
صبوری  محمدرضا  مراسم،  این  در  مهرایران، 
بعنوان مدیر شعب استان خراسان رضوی معرفی 
و از زحمات عدالتی مدیریت سابق تشکر و قدرانی 

بعمل آمد.
الحسنه  قرض  بانک  مدیره  هیئت  عضو  امامی، 
خدمات  و  زحمات  از  مراسم  این  در  مهرایران 
تمامی  از  و  نمود  قدردانی  استان  سابق  مدیریت 
و  همراهی  با  تا  خواست  ستاد  و  صف  پرسنل 
همدلی و حرکت در چهارچوب سیاست های بانك 
برای دستیابی به اهداف ترسیمی سال ۹۷ به مدیر 

جدید استان کمك کنند.
نیز  استان ها  ام��ور  مدیر  نجدی  ادام���ه،  در 
کامل  اج��رای  ب��رای  گرفته  ص��ورت  اق��دام��ات  از 
از  و  کرد  تقدیر  استان  در  اعتباری  سیاست های 
برای  را  خود  تالش  تمامی  تا  خواست  همکاران 

ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان به کار گیرند.
اداره  رئیس  و  مدیرعامل  مشاور  وکیل  مجید 
همکاران  مودت  و  همدلی  نیز  مدیریت  حوزه  کل 
دانست   ۹۶ سال  در  بانك  پیشرفت  اصلی  عامل  را 
خدمات  ارائه  در  کارکنان  پیش  از  بیش  اهتمام  و 

مطلوب به مشتریان را خواستار شد.
مرتضی  سوی  از  حکمی  اعطای  با  پایان،  در 
مهرایران،  الحسنه  قرض  بانك  مدیرعامل  اکبری 
استان  شعب  مدیر  بعنوان  صبوری  محمدرضا 

خراسان رضوی منصوب شد.
به  نظر  آمده است:  این حکم  از متن  در بخشی 
عنوان  به  جنابعالی  شایستگی،  و  تخصص  تعهد، 
قرض  بانک  رضوی  خراسان  استان  شعب  مدیر 
است  می شوید.امید  منصوب  ایران  مهر  الحسنه 
بانك  ماموریت خطیر  به خداوند سبحان،  توکل  با 
قوانین،  پایه  بر  را  اسالمی  بانکداری  اجرای  در 
سیاست ها، و برنامه های مصوب به انجام رسانید. 
و  اسالمی  آموزه  های  از  پیروی  با  است  بایسته 
مبانی علمی نقشی شایسته در تحقق اهداف عالی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایفا ء نمایید.
در  فعالیت  خود  کارنامه  در  این  از  پیش  وی 
مدیریت شعب بانک ملت خراسان رضوی و منطقه 

یک کشور بانک شهر را داشته است.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی خبرداد:

کشف3444میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در سال 96

خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رضوی گفت: مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حمایت از اجرایی 
شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و اشتغال 
نقش عمده ای دارد. ارزش ریالی کل کشفیات قاچاق کاال در 
سال 1396مبلغ 3444 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال 
95 به میزان 101 درصد افزایش داشته است و 88 درصد آن 
و  ممنوعه  کاالهای  انواع  آن  12درصد  و  هدف  کاالهای  انواع 

سایر کاالهای متفرقه است.
دبیرخانه  حوزه  عملکرد  خصوص  در  حسینی  جواد  سید   
با  مبارزه  بر  نظارت  و  هماهنگی  ری��زی،  برنامه  کمیسیون 
کاال  قاچاق  کشفیات  اهم  افزود:  استانداری  ارز  و  کاال  قاچاق 
در سال 1396 شامل 2 هزار و 809 میلیارد ریال انواع البسه 
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  انواع  ریال  میلیارد   93 پارچه،  و 
میلیارد ریال  انواع   652 اسباب بازی،  انواع  میلیارد ریال   107
مصنوعات فلزات  گرانبها و 30 میلیارد  ریال انواع مواد غذایی 

است.
استان  از  سوخت  قاچاق  درص��دی   60 کاهش  گفت:  وی 
فروش  سهمیه  طریق  از  افغانستان  سوخت  نیاز  تامین  با 
از  سوخت  فروشی  خرده  جایگاه های  و  مرزنشینان  سوخت 

دستاوردهای حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز می باشد.
انتظامی از  نیروی  سهم  گفت:  ادامه  در  استاندار  معاون   
کشفیات 92.1 درصد، مرزبانی 1.6 درصد، سازمان صنعت، 

معدن و تجارت3.2 درصد و گمرکات 3.2 درصد است.
 حسینی با بیان اهم اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اظهار کرد: ثبت نام 28 هزار انبار در سامانه جامع انبارها، 
با  همزمان  همراه  تلفن  گوشی های  رجیستری  طرح  اجرای 
سراسر کشور و جلوگیری از قاچاق 700 میلیون دالری گوشی 
کننده  عرضه  واحدهای  ساماندهی  و  سال  در  همراه  تلفن 
از  درصد   20 تولید  طرح  راستای  در  استان  در  برند  پوشاک 
حوزه  فعالیت های  جمله  از  کشور  داخل  در  فروش  میزان 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال گذشته است.

سرپرست حوزه اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
خبر داد:

تا آخر  اجرایی  برنامه دستگاه های  ارائه 
فروردین

معاونت  گ��ذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان  امور  هماهنگی 
رضوی گفت: تمامی  دستگاه های اجرایی استان باید تا انتهای 
فروردین ماه برنامه ها و اقدامات عملیاتی خود در سال جاری 

برای حمایت از کاالهای ایرانی را ارائه کنند.
علی رسولیان در نخستین جلسه برنامه ریزی برای حمایت 
اجرایی،  دستگاه های  حضور  حضور  با  که  ایرانی  کاالی  از 
حوزه  متخصصان  و  کارشناسان  و  اقتصادی  تشکل های 
مبنای  بر  باید  برنامه ها  اف��زود:  شد،  برگزار  استان  اقتصاد 
اسناد باال دستی از جمله سند چشم انداز، آمایش سرزمینی، 
نیز  برنامه ششم توسعه، بودجه 97، سیاست های اصل 44 و 

سیاست های کلی اشتغال و تولید ملی تدوین شود.
به عنوان  میان چند موضوع  این  در  کرد:  اظهار  رسولیان 
بازسازی  و  نوسازی  چون  مهم  و  عملیاتی  ضروری  اقدامات 
واحدهای  س��ازی  بهینه  و  وری  بهره  اف��زای��ش  صنایع، 
شرکت های  تقویت   ، تولید  زنجیره های  ایجاد   ، اقتصادی 
نظام  بهبود  صنعت،  با  آنها  ارتباط  ایجاد  و  بنیان  دانش 
توزیع ، اصالح و بهبود فقضای کسب و کار در این برنامه ها 
و  گرفته  قرار  ریزی  برنامه  و  توجه  مورد  جدی  طور  به  باید 

شود.  عملیاتی  سریعتر 
تفویض  افزایش  ایرانی،  کاالی  خرید  سازی  فرهنگ  وی 
مهم  پروژه های  تعیین  شهرستان ها،  به  استانی  اختیارات 
از  یک  هر  برای  مشخص  مسئول  تعیین  و  استان  اقتصادی 
و  استان  سوغات  بازار  از  داخلی  تولیدات  سهم  افزایش  آنها، 
تالش برای کاهش هزینه های تولید از دیگر محورهایی است 
که باید در برنامه ریزی های امسال محور عمل دستگاه ها قرار 

گیرد.

سکه 200 هزار تومان ارزان شد
مرز  تا  دالر  نوسانات  پی  در  دوشنبه  که  تمام  سکه  قیمت 
تومان   ۴۲۰۰ نرخ  اعالم  با  بود،  رفته  پیش  تومان  دومیلیون 
برای دالر  روز سه شنبه با افت ۲۰۰ هزار تومان در بازار معامله 

شد.
تا  یافت،  افزایش  تمام  سکه  قیمت  گذشته  روزه��ای  طی 
جایی که تا مرز دو میلیون تومان هم پیش رفت که دلیل آن 
از سوی دست اندرکاران بازار افزایش تقاضای خرید و افزایش 
اسحاق جهانگیری  دوشنبه شب  نهایتا  عنوان شد.  دالر  نرخ 
فوق العاده  جلسه  پایان  در   - جمهور  رئیس  اول  معاون   -
ریاست  به  که  ارز  بازار  مدیریت  برای  دولت  اقتصادی  ستاد 
رئیس جمهوری برگزار شد، اعالم کرد که تصمیم بر این شده 
تومان   ۴۲۰۰ قیمت  با  را  آن  همه  و  شود  نرخی  تک  دالر  که 

خرید و فروش کنند.
طبق اعالم دولت، فروش دالر با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان 
قاچاق محسوب می شود و با خریداران و فروشندگان برخورد 

خواهد شد.
مستقیم  آن  تصمیمات  و  ارز  قیمت  اینکه  به  توجه  با 
دولت  تصمیم  این  تبع  به  دارد،  تاثیر  طال  و  سکه  بازار  روی 
و  تغییر  بازار طال هم دچار  که  انتظار می رود  ارز،  بازار  برای 
بازار  بخش،  این  دست اندرکاران  گفته  به  که  شود  تحوالتی 
طال دیروز صبح با کاهش قیمت کار خود را آغاز کرده است؛ 
۲۰۰ هزار تومان کاهش  به گونه ای که سکه تمام طرح جدید 

قیمت یافته است.
گفتنی است روز سه شنبه دربازار مشهد، قیمت سکه بهار 
طرح  سکه  و  تومان،  هزار   800 و  میلیون  یک  نرخ  به  آزادی 
امام به یک میلیون و 880هزار تومان رسید. همچنین هر گرم 

طالی 18عیار با نرخ 160هزار تومان مبادله شد.

#پیگیری خبر

روایت ها و جنجال های متفاوت؛

ترمز ارز کشیده شد
دالر 4200تومانی در بازار نایاب است

انرژی  ملی  سالروز  دوازدهمین  در  رئیس جمهور 
ما  داشت:  اظهار  سران،  اجالس  سالن  در  هسته ای 
کشورهای  سایر  همکاری  از  توانستیم  برجام  از  پس 
با برخی کشورهای  ما  به خوبی استفاده کنیم.  دیگر 
اروپایی، روسیه و چین همکاری داریم و در بسیاری 
از پروژه ها در حال همکاری هستیم. به گزارش ایسنا، 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی گفت: بعد از 
برجام کشور ما در مسیر تجارت هسته ای قرار گرفت. 
دستاوردهای  برای  اندیشمند  جوانان  بداند،  ملت 
علمی کشور یک لحظه هم درنگ نمی کنند. ما برای 
اجازه نمی گیریم  از کسی  تحقیق در زمینه هسته ای 
البته آماده همکاری و تعامل در این زمینه هستیم. 
مبنای ما هم از اول همکاری و تعامل سازنده با جهان 
ادامه داد: گزارش رئیس سازمان  بود. رئیس جمهور 
انرژی هسته ای پیام روشنی دارد برای برخی دوستان 
که گاهی بدون دقت حرف می زنند و فکر می کنند در 
دولت یازدهم و دوازدهم حرکت هسته ای ما کند شده 
می چرخد.  کند  یا  نمی چرخد  سانتریفیوژها  و  است 
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود بیان 
کرد: اقتدار به معنای قدرت مشروع و مفید برای کشور 
تجاوز  و  زورگویی  تهدید،  بنیانش  که  قدرتی  است، 
نیست بلکه قدرتی مشروع برای منافع ملی، امنیت و 
ثبات منطقه و صلح جهانی است. در این اقتدار ملی، 
ما به قدرت نرم و قدرت سخت نیاز داریم که ترکیب 

صحیح این دو، قدرت هوشمند را برای ما می سازد.
روحانی : اگر برجام را نقض کنند اثارش را در کمتر 

از یک هفته می بینند 
شرایط  همه  ب��رای  ما  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
با آمریکا یا بدون  پیش بینی الزم را داریم و به برجام 
آمریکا فکر کرده ایم، خاطرنشان کرد: در هیچ شرایطی 
نمی آید.  پیش  مردم  زندگی  یا  فناوری  برای  مشکلی 
ما  ملت  می توانند  خود  تبلیغات  با  می کنند  فکر  آنها 
را از استقالل، آزادی و حاکمیت ملی پشیمان کنند، 
در حالی که ملت از مسیر انقالب دست بر نمی دارد. 
رئیس جمهور ادامه داد: ما آغازگر نقض پیمان نیستیم 
اما اگر آنها برجام را نقض کنند حتما پشیمان می شوند. 
آمادگی ما بیشتر از آن است که آنها فکر می کنند. اگر 

هفته  یک  از  کمتر  در  را  آثارش  کنند  نقض  را  برجام 
می بینند. وی گفت: ما به فکر تهدید کسی نیستیم. 
قدرت ما و حتی قدرت نظامی ما برای تجاوز به کشوری 
بود.  خواهد  دوستانه  همسایگان  با  ما  روابط  نیست. 
این  که  می فهمند  می گویند  ناروا  سخنان  که  آنهایی 
حرف ها به سودشان نیست. رئیس جمهور عنوان کرد: 
ما 40 سال حکومت های مختلف در آمریکا را دیده ایم، 
یکی هم همین دولت اخیر است. دولت های منطقه هم 
باید به ملت خود و ملت های  بر آمریکا  به جای تکیه 
منطقه تکیه کنند، بیایید کنار هم باشیم. روحانی خاطر 
نشان کرد: سالح و موشک ما دفاعی است و ما برای 
سالح  می کنیم.  درست  باشد  الزم  سالحی  هر  دفاع 
ما برای تجاوز نیست و علیه همسایگان هم نیست. ما 
می خواهیم همه باهم قدرت منطقه ای بزرگ باشیم و 

مشکالت را باهم حل کنیم.
روز موعود نزدیک است

برای  ترامپ  دونالد  تصمیم گیری  موعد  درحالی که 
و  تغییر  با  فرامی رسد،  برجام  از  خ��روج  یا  ماندن 
تحوالت اساسی در کاخ سفید و جایگزینی تندروهای 
ضد ایران در پست های کلیدی دولت آمریکا، ابرهای 
بیشتر  و  بیشتر  ای��ران  هسته ای  توافق  فراز  بر  تیره 
عمل  باالی  احتمال  با  مواجهه  در  ای��ران  می شود. 
کردن  پاره  بر  مبنی  ترامپ  انتخاباتی  وعده های  به 
برجام، دیپلماسی خود را تا آخرین حد ممکن فعال 
کاهش  به  امیدوار  زی��ادی  حد  تا  ای��ران  است.  کرده 
آسیب های این خروج آمریکا و همچنین تالش برای 

نجات توافق با همراهی دیگر امضاکنندگان آن است.
به هرحال هرچند به نظر روند مرگ توافق هسته ای 
وجود  تهران  برای  شانس هایی  است،  برگشت ناپذیر 
باز کرده است  اروپا  دارد. تهران حساب زیادی روی 
به خروج ترامپ  که همچنان درخصوص نحوه پاسخ 
با این کشور اختالف نظر دارد. اما  از توافق هسته ای 
تعداد اندکی از مقامات تصمیم گیرنده در ایران نسبت 
ایستادگی  ترامپ  تصمیم  مقابل  در  اروپ��ا  اینکه  به 
با واشنگتن برخورد جدی کند،  این مورد  کرده و در 
دارد  وجود  نگرانی  این  درواق��ع  هستند.  خوش بین 
خروج  درخصوص  اروپ��ا  اعالمی  مواضع  به رغم  که 

با  همراهی  به  اروپایی ها  درنهایت  برجام،  از  آمریکا 
اقدام کنند. درعین حال نخست وزیر اسرائیل  ترامپ 
بنیامین نتانیاهو و ولیعهد عربستان محمد بن سلمان 
البی شدیدی را با کشورهای غربی برای فشار بر ایران 
درخصوص  آن چه »اقدامات هژمونیک این کشور در 

منطقه« عنوان می شود، آغاز کرده اند.
آمریکا نقض کند ایران چه می کند ؟

درنتیجه این بی ثباتی رو به افزایش در آینده برجام، 
خاموش  ایران  در  سرمایه گذاری  برای  اروپا  اشتیاق 
شده است و اکنون ایران در مورد وفای به عهد شرکت 
فرانسوی توتال در مورد قرارداد چند میلیارد دالری 
درواق��ع  اس��ت.  تردید  و  شک  دچ��ار  ای��ران  با  نفتی 
به احتمال زیاد بعد از خروج آمریکا از برجام و تهدید 
به تحریم شرکت هایی که با ایران وارد مراودات تجاری 
منصرف  ای��ران  در  گ��ذاری  سرمایه  از  توتال  شوند، 

خواهد شد.
بدترین  انتظار  که  ایران  در  روحانی  حسن  دولت 
و  ایران  اقتصاد  تقویت  به  اقدام  می کشد،  را  سناریو 
بهبود تجارت با کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، 
چین، هند و پاکستان کرده است تا آنها را از بازگشت 
تحریم های  دوران  در  برجام  از  قبل  وضعیت  به 
احتماال  آمریکا  خروج  از  بعد  ب��ازدارد.  بین المللی 
نخواهد  کار  در  ملل  سازمان  سوی  از  تحریمی  هیچ 
دوران  که  است  مطمئن  تقریبا  ایران  درنتیجه  بود، 
تحریم نفت سپری شده است. در فقدان یک تحریم 
حرکت  به  همچنان  ایران  اقتصاد  نفتی،  بین المللی 
خود ادامه می دهد. تهران قادر به آن خواهد بود تا از 
فشارهای بعد از برجامی آمریکا جان سالم به در برد و 
تا زمانی که ایران با کارت های خود به خوبی بازی کند 
کرد.  نخواهند  مضاعف  را  فشارها  این  دولت ها  دیگر 
خواهد  پاسخ  برجام  از  آمریکا  خروج  به  ایران  قطعا 
داد. هم رئیس جمهور حسن روحانی و هم وزیرامور 
خارجه محمدجواد ظریف بارها اشاره کرده اند که ایران 
پاسخی جدی و درخور به این امر خواهد داد. دیگر 
اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  همچون  ایرانی  مقامات 
علی اکبر صالحی بیان کرده اند که ایران غنی سازی با 
نو شروع خواهد کرد. معاون وزیر  از  را  تمام ظرفیت 

خارجه عباس عراقچی نیز این موضوع را تا حدی به 
شکل تلویحی بیان کرده است، وقتی  در نشست چتم 
هاوس در لبنان به یکی از مخاطبان گفت که غرب در 
صورت شکست برجام بحران هسته ای ایران را زنده 

خواهد کرد.
با  مذاکره  مشغول  وین  در  زمان  آن  از  که  عراقچی 
به  مربوط  مسائل  درخصوص  آمریکایی  طرف های 
حل وفصل داخلی تعارضات در برجام بوده، بیان کرده 
است که ایران آماده مذاکره در سایر موضوعات است 
اما در شرایطی که سایر طرف های برجام به تعهدات 
خود در این توافق با حسن نیت عمل کنند. این مساله 
نظر  به  بعید  آمریکا  دید  زاوی��ه  به  توجه  با  و  نظر  به 
دنبال  به  روزها  این  ایران  دلیل  همین  به  و  می رسد 
آمریکا  اقدام  به  پاسخ  برای  خود  مناسب  گزینه های 
است. گزینه هایی که از تالفی جویی محدود تا وسیع 
را در بر می گیرد. گزینه های وسیع ایران شامل خروج 
تعهدات  به همه  دادن  پایان  برجام،  از  ایران  متقابل 
هسته ای خود در قالب برجام و حتی امکان و احتمال 
سالح های  گسترش  منع  الحاقی  پروتکل  از  خروج 

هسته ای )NPT( است.
نظر  به  محتمل  چندان   NPT از  خ��روج  هرچند 
نمی رسد، اما خیانت واضح آمریکا در برجام به ایران 
برای  را  روحانی  حسن  معتدل  دولت  است  ممکن 
به  اق��دام  به  مجبور  خیانت،  این  درد  ملی  تسکین 
چنین کاری کند. تحت فشار اصولگرایان،دولت ایران 
وچین  روسیه  با  بیشتر  همکاری  سمت  به  احتماال 
بین المللی  آژان��س  با  خود  همراهی  و  رفت  خواهد 
لغو  امکان  حتی  و  داد  خواهد  کاهش  را  اتمی  انرژی 
تعهدات درخصوص برخی پروتکل های دیگر حتی در 
قالب برجام نیز وجود دارد. در این سناریو دشمنان 
فشار  ب��رای  الزم  بهانه  ای��ران  منطقه ای  رقیبان  و 
خواهند  به دست  را  تحریم ها  بازگشت  درخصوص 
آورد. ایران نیز می تواند از گزینه های خود برای فشار 
درحال حاضر  کند.  استفاده  کشورها  دیگر  و  اروپا  بر 
وضعیت  در  همگی  ای��ران  پرستیژ  و  تصویر  ق��درت، 
مناسبی است و این مسائل فراتر از موضوع هسته ای 

هستند.

همشهریان فرهیخته!

امام جمعه مشهد مطرح کرد:

شهید آوینی نقطه عطف در عرصه هنر 

گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  در  ولی فقیه  نماینده 
عطف  نقطه  که  بود  این  به  آوینی  شهید  شخصیت 
در عرصه هنر بود، کسی که هنر را به عرصه انقالب 

آورد.
جمعی  با  دیدار  در  روزگذشته  علم الهدی  آیت ا... 
از هنرمندان خراسان رضوی که به مناسبت »هفته 
برگزار  وی  دفتر  حسینیه  در  اسالمی«  انقالب  هنر 
مورد  هنر  عرصه  از  انقالب  برداشت  اف��زود:  شد، 
انقالب  عرصه  به  را  هنر  آوینی  شهید  نبود،  توجه 
نمایان  را  او  شخصیت  آوینی  شهید  کار  این  و  آورد 
ادامه و توسعه پیدا  اگر آن کار  می کند، متذکر شد: 
شاهد  هنری،  عرصه های  همه  در  شاید  می کرد، 

بر جریان های مقابل بودیم انقالب  برتری جریان 
به عنوان  ما  استان  و  شهر  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
یک  کرد:  اضافه  است،  معروف  هنر  شهر  و  استان 
این  ب��ود،  مطرح  مطالبه  و  گالیه  به عنوان  نکته 
را  هنرمند  عزیزان  که  جریانی  ام��روز  تا  که  است 
شعر  نداشتیم،  شهرمان  در  کند،  سازمان دهی 

خراسان در همه جا معروف است.
متولی  یک  اینکه  بر  تأکید  با  علم الهدی  آی��ت ا... 
مختلف  جهات  در  را  خراسان  هنر  تا  است  الزم 
متولی  یک  دنبال  کرد:  اضافه  کند،  سازمان دهی 
ب��ودن  پ��راک��ن��ده  م��ا،  فعلی  مشکل  م��ی گ��ردی��م، 
هنرمندان استان در عرصه های فعالیت خود است.
یکی  دارد،  وجود  امکان  این  جا  دو  داد:  ادامه  وی 
موسسه آفرینش های هنری آستان قدس و دیگری 
به  خوبی  نتایج  شوند،  هماهنگ  هنری،  ح��وزه 
اگر  اینکه  بیان  با  علم الهدی  آیت ا...  دارد.  دنبال 
مشهد  در  را  هنرمندان  و  شود  ایجاد  تولیتی  چنین 
کرد:  تأکید  است،  بهتر  کند،  سازمان دهی  استان  و 
مشتری  برایش  باید  که  است  عرصه ای  هنر،  عرصه 
نفوذ  جامعه  عرصه  در  به نوعی  باید  ک��رد،  پیدا 
فالن  و  شاعر  فالن  از  هنر  این  بگویند  که  کند  پیدا 

گرفت. هنرمند، 
که  غیرورزشی  هنرمندان  برابر  در  اگر  افزود:  وی 
توانستید  می کنند،  برهنه  قداست  لباس  از  را  هنر 
بوده اید؛  موفق  بیندازید،  جا  را  خود  انقالبی  هنر 
شاهدیم،  ه��م  صداوسیما  در  ک��ه  اس��ت  شکلی 
اگر  نمی گیرد،  که  می شود  ساخته  سریالی  و  فیلم 
با کیفیتی اجرا کنید که از شما  برنامه های هنری را 
را خواهیم  امتیاز  این  انقالب  بگیرد، در عرصه هنر 

داشت که فضای هنری کشور را قبضه کند.
هنرمندان  شد:  متذکر  مقدس  مشهد  امام جمعه 
جرأت  به  می کنند،  دیدار  رهبری  با  که  شاعران  و 
عمامه  هیچ  ای��ش��ان  ظرفیت  ب��ا  گفت،  م��ی ش��ود 
است،  بی نظیر  کشور  در  و  ن��دارد  وج��ود  سری  به 
می نشینند،  ایشان  حضور  در  ساعت ها  که  شاعران 
به خاطر این است که از ایشان باالتر در شعر و هنر 

نمی بینید.
این  بحثمان  سیاسی  عرصه های  در  گفت:  ایشان 
بودن  ذوب  بحث  باشیم،  رهبری  مطیع  که  نیست 

در رهبری است.

از سوی معاون استاندار در جلسه شورای مدیران؛

سیاست های راهبردی استان در سال 
جاری تشریح شد

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با 
مدیران  شورای  جلسه  رضوی  خراسان  استانداری 

برگزار شد. معاونت سیاسی 
تداوم  گفت:  نشست  این  در  حسینی  جواد  سید 
مقاومتی،  افتصاد  بارویکرد  اشتغال  و  تولید  رونق 
ارتقای  اجتماعی،  های  آسیب  کاهش  و  کنترل 
ارتقای  آن،  جانبه  همه  توسعه  و  پایدار  امنیت 
خدمات دولت و رعایت حقوق شهروندی، گسترش 
های  فعالیت  ارتقای  م��ردم،  مند  نظام  مشارکت 
و  توسعه  و  رض��وی  فرهنگ  رویکرد  با  فرهنگی 
ارتقای سالمت 7 سیاست راهبردی استان در سال 

جاری می باشد.
جاری  سال  عملیاتی  برنامه  و  اهداف  افزود:  وی 
 7 با  که  شود  تنظیم  ای  گونه  به  باید  معاونت  حوزه 

استان مرتبط شود. استراتژیک  راهبرد 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ذیل  که  محورهایی  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان 
اجرایی  های  دستگاه  به  باید  گانه   7 راهبردهای 
به  و  شود  احصا  دفاتر  توسط  شود  اع��الم  استان 

دستگاه های اجرایی ابالغ شود.
جاری  سال  کاری  محورهای  بر  تاکید  با  حسینی 
دولت  گفتگو  داشت:طرح  اظهار  معاونت  ح��وزه 
فرهنگی،  های  هفته  ها،  تشکل  خانه  م��ردم،  با 
های  آسیب  کاهش  و  کنترل  ملی  کار  تقسیم  طرح 
راه  طرح  و  شهروندی  حقوق  منشور  اجتماعی، 
نارضایتی های  و  بررسی مسائل   کمیسیون  اندازی 
اجتماعی از جمله طرح هایی است که باید در سال 

با جدیت پیگیری شود. جاری 
مشورتی  مجمع  گفتگو،  میزهای  اف���زود:  وی 
بیماری  جامع  سند  پاک،  روستای  طرح  جوانان، 
اح��زاب  خانه  ک��ردن  ک��ارک��ردی  دار،  واگیر  ه��ای 
منشور  اج��رای  سیاسی،  کنشگران  با  ارتباط   ،
طرح  دیگر  از  ها  دانشگاه  شبکه  و  سیاسی  گفتگوی 

هایی است که باید در سال جاری پیگیری شود.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان رضوی گفت: مجمع مشورتی زنان، مجمع 
با  مبارزه  جامع  طرح  اجرای  یار،  امنیت  خیرین 
از حضور و  ارز، طرح جامع جلوگیری  و  کاال  قاچاق 
اتباع خارجی غیر مجاز و پیگیری جدی سند  تردد 
راهبردی پدافند غیر عامل باید در دستور کار سال 

جاری مدیران حوزه معاونت قرار گیرد.

مجلس بان

رحیمی جهان آبادی پاسخ داد:

بین  مذاکره  فرآیند  مولفه هایی  چه 
آمریکا و کره شمالی را فراهم کرده است؟

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس اعتقاد دارد نیاز به توجه بیشتر به غرب آسیا 
سبب  شمالی  کره  رهبر  نگاه  تغییر  و  آمریکا  سوی  از 

فراهم شدن فرآیند گفتگو بین دو کشور شده است.
با خبرنگار  جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو 
و  دیدار  احتمال  خصوص  در  خانه ملت،  خبرگزاری 
مذاکره رهبران کره شمالی و ایاالت متحده آمریکا در 
آینده ای نزدیک، گفت: به نظر می رسد آمریکایی به 
اند که منافع زیادی را در غرب  به این نتیجه رسیده 

آسیا از دست می دهند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
سبز  چ��راغ   رو  این  از  کرد:  اظهار  اسالمی  ش��ورای 
کشورهایی مانند عربستان و غیره به ایاالت متحده، 
و  ببندد  را  پرونده شرق آسیا  کرده  قانع  را  این کشور 
به نگاه جدی به غرب داشته باشد لذا باب گفتگو بین 
شده  باز  آمریکا  متحده  ایاالت  و  شمالی  کره  رهبران 

است.
وی ادامه داد: همچنین به نظر می رسد کیم جونگ 
اون احساس می کند منطق و عقالنیتی که در گذشته 
آمریکایی ها داشتند با روی کار آمدن ترامپ از بین 
رفته است از این رو وارد گفتگو با ایاالت متحده شده 
کوتاه  خود  مواضع  از  طرف  دو  هر  عبارتی  به  است؛ 
نماینده مردم در مجلس دهم تصریح  این  اند.  آمده 
کنونی  شرایط  در  ها  آمریکایی  اساس  این  بر  کرد: 
کردن  کوتاه  عربستان،  و  اسرائیل  از  بیشتر  حمایت 
و  مانند سوریه  در کشورهایی  گستره عملکرد روسیه 
مقابله با نفوذ ایران برای تامین منافع کوتاه مدتشان 

را بهتر می دانند.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
به  نیاز  کرد:  خاطرنشان  اسالمی،  ش��ورای  مجلس 
توجه بیشتر به غرب آسیا از سوی آمریکا و تغییر نگاه 
رهبر کره شمالی سبب فراهم شدن فرآیند گفتگو بین 
از خلع سالح هسته  اما صحبت  دو کشور شده است 
شد  نخواهد  محقق  موضوعی  چنین  و  است  زود  ای 
ایاالت  مقابل  در  شمالی  کره  قوت  نقطه  تنها  زیرا 

متحده است.

کریمی قدوسی:

امکان دارد آمریکا به طور دیوانه وار 
وارد مسئله سوریه شود

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
دومای  به  شیمیایی  حمله  اینکه  به  اشاره  با  مجلس 
سوریه بیانگر عصبانیت حامیان تروریست ها به دلیل 
دارد  امکان  گفت:  است،  موقعیتشان  رفتن  بین  از 

آمریکا به طور دیوانه وار وارد مسئله سوریه شود.
حمله  دالیل  خصوص  در  قدوسی،  کریمی  جواد 
غوطه  آزادسازی  از  پس  سوریه  دومای  به  شیمیایی 
که  ک��رد  اذع��ان  باید  ک��رد:  اظهار  دمشق،  شرقی 
دوما  شهرک  و  شرقی  غوطه  ریف،  مناطق  پاکسازی 
فضای  در  ماهه  یک  رخدادهای  مهمترین  جمله  از 

بحرانی سوریه محسوب می شود.
به  نمایندگان  که  سفری  آخرین  در  اف��زود:  وی 
سوریه داشتند، رئیس مجلس این کشور اعالم کرد که 
200 متر آن طرف تر از محل تشکیل جلسه در دست 
گذشته  سال  پنج  طی  بنابراین  بود  تکفیری  جریان 

امنیت اجتماعی و غیره هر لحظه تهدید می شد.
اس��اس  ای��ن  ب��ر  اینکه  بیان  ب��ا  ق��دوس��ی  کریمی 
نیز  گذشته  روز  و  شد  آزاد  مناطق  این  خوشبختانه 
و  سعود  آل  رژیم  به  وابسته  االسالم  جیش  جریان 
که  افرادی  کرد:  عنوان  داد،  رخ  دوما  شهرک  تخلیه 
آزاد  بودند  گرفته شده  گروگان  االسالم  توسط جیش 
از  یافتند  اجازه  نیز  اتوبوس  هفت  مقابل  در  و  شده 
منطقه خارج شوند بنابراین اهمیت اتفاقات رخ داده 
را باید از عصبانیت حامیان جریان تروریستی متوجه 
شد. وی ادامه داد: جریان جیش االسالم در نزدیکی 
پایتخت حضور داشت و این مهم با توجه به حمایت 
صورت  سعود  آل  سوی  از  که  تجهیزاتی  و  اطالعاتی 
دولت  تهدید  ب��رای  را  خوبی  موقعیت  گرفت،  می 
مرکزی فراهم می کرد بنابراین هم اکنون این ظرفیت 
مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده  است.  رفته  بین  از 
موشک  ی��ازده  شلیک  ک��رد:  بیان  اسالمی  ش��ورای 
نیز در شب گذشته نشان  به سمت حمص  آمریکایی 
داد که امکان دارد ایاالت متحده به درخواست رژیم 
سوریه  مسئله  وارد  دیوانه وار  طور  به  صهیونیستی، 
شود و دست به اقدامات انتحاری بزند. نباید فراموش 
کرد که تحوالت پیروزی های بدست آمده در سوریه، 
نیز تاثیر جدی  بر مسئله فلسطین و نهضت مقاومت 

خواهد داشت.

عضو فراکسیون امید:

بیشتری  تعامل  نمایندگان  با  دولت 
داشته باشد

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  نماینده 
دولت  دارد،  قرار  باالتری  جایگاه  در  همواره  مجلس 
بیشتری  تعامل  نمایندگان  با  تا  کند  تالش  باید  نیز 

داشته باشد.
رابطه  خصوص  در  بنیادی  بهروز  ایسنا  گزارش  به 
فراکسیون امید با دولت، اظهار کرد: ما نیاز به رابطه 
معکوس  باید  نظریه  این  بلکه  نداریم،  دولت  با  قوی 
باالتری  جایگاه  در  همواره  مجلس  زیرا  شود  عنوان 
نمایندگان  با  تا  کند  تالش  باید  نیز  دولت  دارد،  قرار 

تعامل بیشتری داشته باشد.
با  تنها  نه  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  ای��ن 
دیگر  فراکسیون های  تمام  با  بلکه  امید  فراکسیون 
عنوان  باشد،  داشته  وجود  تعامل  باید  نیز  مجلس 
گونه ای  به  جمهور  رئیس  آقای  شخصیت  شاید  کرد: 
کرده  برخورد  فعاالنه  کمتر  زمینه  این  در  که  است 
با روسای فراکسیون ها  این است که  انتظار ما  است. 
ارتباطاتی را داشته باشند و جلسات مداومی را برگزار 
ادوار،  نمایندگان  گفته های  طبق  افزود:  وی  کنند. 
در  ارتباطات  این  پیشین  جمهور  روسای  زمان  در 
دولت  و  مجلس  بین  که  گفتمانی  و  مسائل  حالجی 
و  رفسنجانی  و  خاتمی  آقای  دوره  در  داشته،  وجود 
نیز مقام معظم رهبری بیشتر بوده اما متاسفانه کمتر 

شده است اما مجلس آمادگی کمک را دارد.

سفیر نروژ در جمهوری اسالمی ایران با استاندار 
خراسان رضوی دیدار کرد. 

رضا رشیدیان در این دیدار گفت: در این استان 
ظرفیت های بسیار خوبی برای همکاری در حوزه 
ویژه  به  ان��رژی  و  معدنی  صنعتی،  مختلف  های 

خورشیدی و بادی است.
وی با بیان این که حجم مبادالت استان با نروژ 
باید  این میزان  و  در حدود یکصد هزار دالر است 
افزایش یابد، افزود: در کنار ظرفیت های ارزشمند 
بادی و خورشیدی ،استان با ذخایر گازی مناسبی 
این  و  است  گاز  کننده  تولید  دارد  اختیار  در  که 
جاذب  گ��ذاری  سرمایه  برای  تواند  می  ها  بخش 

باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های 
: خراسان  کرد  اظهار  استان  و صنعتی  گردشگری 
رضوی با وجود بارگاه منور رضوی ساالنه بالغ بر 30 
میلیون زائر و گردشگر را در خود پذیراست که فقط 
در سال گذشته 14 میلیون نفر آنان به صورت ریلی 
، 10 میلیون با ناوگان هوایی و بقیه به صورت جاده 

ای به استان سفر می کنند.
رشیدیان ادامه داد: عالوه بر این ها، قرارگیری 
– جنوب و شرق به غرب  استان در شاهراه شمال 
خود ظرفیتی مهم است که موجب شده مرزهای 
آباد  لطف  سرخس،  دوغ��ارون،  جمله  از  استان 
کشور  عبوری  ترانزیت  حجم  بیشترین  شاهد 

باشد.
وی یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید در 
استان را توسعه خطوط ریلی و جاده ای ترانزیتی 
برای تقویت نقش اقتصادی خراسان رضوی عنوان 
و ذکر کرد: هم اکنون برقی کردن مسیر ریلی مشهد 
 – - تهران در دست احداث ست و راه آهن مشهد 
چابهار و مشهد – گرگان هم در حال اجرایی شدن 
است، ضمن آن که از طریق مسیر ریلی سرخس به 

کشورهای آسیای میانه متصل هستیم. 
به  اتصال  اف��زود:  رض��وی  خراسان  استاندار 
منطقه  تا  خواف  مسیر  طریق  از  هم  افغانستان 
غوریان این کشور محقق شده و تالش بر آن است 

این مسیر تا هرات ادامه یابد.
منظر  از  رضوی  خراسان  کرد:  اظهار  رشیدیان 

های  ظرفیت  به  توجه  با  گردشگری  زی��ارت��ی، 
زیادی  های  قابلیت  دارای  طبیعی،  و  تاریخی 
توجه  با  اما در حوزه گردشگری سالمت هم  است 

امکانات و شرایط موجود مورد توجه است.
جمله  از  معدنی  ماده   44 وجود  به  اشاره  با  وی 
سنگ آهن و منطقه سنگان خواف که امروز تبدیل 
است،  شده  کشور  فوالدی  های  قطب  از  یکی  به 
واحد  ه��زار   6 از  بیش  ام��روز  آن  بر  ع��الوه  گفت: 
صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که در حوزه 
صنایع غذایی و قطعات خودرو مانند آن از استان 

های پیشروی کشور می باشد.
بخش  های  ظرفیت  رضوی  خراسان  استاندار   
کشاورزی استان را هم قابل توجه خواند و افزود : 
خراسان رضوی در برخی محصوالت چون زعفران 
دامی  از  اعم  دیگر  برخی  در  و  دنیا  تولید  رکوردار 
و زراعی و باغی رتبه اول تا سوم کشور را دارا می 

باشد.
 رشیدیان ابراز امیدواری کرد: ظرفیت سازی از 
طریق سفیر نروژ در جمهوری اسالمی برای توسعه 
خصوصی  بخش  تعامل  طریق  از  ویژه  به  رواب��ط 
در  تعامالت  سازی  روان  حوزه  در  و  شود  انجام 
بخش های کشاورزی ، صنعتی و ....اقدامات دو 

جانبه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی دارای ظرفیت 

باالیی در حوزه سرمایه گذاری است، عنوان کرد: 
مناطق  ویژه در حوزه  به  گذاری های  این سرمایه 
مشترک  صورت  به  تواند  می  مرزی  و  تجاری  آزاد 
انجام  منطقه  کشورهای هدف  بازارهای  به  نگاه  با 

شود.
نمایشگاه  برگزاری  رضوی  خراسان  استاندار   
دو  گردشگری   ... و  فرهنگی  و  اقتصادی  های 
و  مناسبات  توسعه  در  ها  زمینه  دیگر  از  را  جانبه 
گفت:  و  دانست  دوطرف  های  توانمندی  معرفی 
نمایشگاه  دارد  آمادگی  استان  خصوص  این  در 
برگزار  مقدس  مشهد  در  را  نروژ  های  توانمندی 

کند.
رشیدیان با اشاره به تغییرات نرخ ارز و طال طی 
به دلیل حجم  امر  این  اخیر هم گفت:  هفته های 
باالی نقدینگی 1105 میلیارد تومانی بود که اواخر 
و  مالی  موسسات  مشکالت  دلیل  به  گذشته  سال 
عمده  و  شد  تزریق  جامعه  به  آن  مانند  و  اعتباری 
و  یافت  سوق  ارز  و  طال  سمت  به  نقدینگی  این 

موجب افزایش حبابی قیمت ها گردید .
این  بودن  واقعی  غیر  دلیل  به  کرد:  عنوان  وی 
افزایش نرخ ها، عمال بر تولید و بازار اثر شاخصی 
نداشت و طی این ایام و نوروز که رشد مصرف اقالم 

اساسی را داشتیم این نرخ ها ثابت ماند.
این  ک��رد:  اظهار  رض��وی  خ��راس��ان  استاندار 

کشور  در  هم  گذشته  های  دوره  در  را  نوسانات 
هم  موضوع  این  و  ایم  داشته  بیشتری  شدت  با 
مقطعی و کوتاه مدت بوده و نرخ ها تعدیل و تثبیت 

می شود.
در  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  در  نروژ  سفیر 
با  مبادالت   حجم  گفت:  اینکه  بیان  با  دیدار  این 
و  عالیق   ، ها  ظرفیت  به  توجه  با  رضوی  خراسان 
مشترک  همکاری  برای   خوب  بسیار  های  زمینه 

باید توسعه یابد .
 " الرش نوردروم " افزود : برجام فرصتی بود که 
فراهم  مناسبات  این  توسعه  زمینه  تا  شد  موجب 
شود و نروژ به طور کامل از برجام حمایت می کند .
 وی با بیان اینکه ما در شرایط سختی قرار داریم 
گفت: با این حال هر اقدامی که برای برجام و حفظ 
آن بتوانیم انجام می دهیم و امید است که توسعه 

همکاری ها به حفظ برجام کمک نماید.
تنها  نه  اقتصادی  های  همکاری  داد:  ادامه  وی 
مطلوب  کشورها  تجارت  و  اقتصادی  قدرت  برای 
همکاری  توسعه  نیز  و  صلح   حفظ  در  بلکه  است 
های سیاسی هم نقش موثری دارد و اهمیت برجام 
از آن جهت است که می تواند به تقویت مناسبات و 

حفظ صلح برای دنیا کمک کند.
هزار   100 مبادالت  حجم  اینکه  بیان  با  وی 
دالری با خراسان رضوی بسیار اندک است، عنوان 
قابل  و  توجهی  قابل  افزایش  باید  رقم  این  کرد: 

قبولی یابد و تالش ما هم برتحقق این امر است.
بین  مناسبات  این  توسعه  به  ما  کرد:  اظهار  وی 
دو کشور و استان های مختلف از جمله با خراسان 
آماده  دست  در  که  هایی  زمینه  طریق  از  رضوی 
زمان  اندکی  اما  و  بین هستیم  سازی است خوش 

بر است .
 سفیر نروژ از جمله اولویت های خود را برقراری 
خواند  ایرانی  و  ن��روژی  های  شرکت  بین  ارتباط 
ایران  با  تجارت  و  اقتصادی  های  فرصت  گفت:  و 
بسیار قابل توجه است و عالیق مشترک و ظرفیت 
قابل  هم  رضوی  خراسان  در  بویژه  جانبه  دو  های 
توجه است که باید با اطالع رسانی مناسب زمینه 
طرف  دو  بین  تجارت  توسعه  و  تعامالت  این  های 

فراهم شود.

از سوی استاندار خراسان رضوی و سفیر نروژ تاکید شد؛

تقویت همکاری های مشترک در حوزه انرژی های نو 

به دنبال سخنان رئیس جمهور در روز ملی فناوری هسته ای مطرح شد 

روز موعود نزدیک است
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رضوی  خراسان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: فعالیت های پرورشی در کنار حذف نخبه پروری 
در  را  نشاط  روحیه  درس ه��ا  از  برخی  در  موجود، 

دانش آموزان ایجاد می کند.
»افتتاحیه  در  روزگذشته  ظهر  خدابنده،  قاسم علی 
هنری  و  فرهنگی  مسابقات  دوره  سی وششمین 
برگزار  شهر  تاالر  در  که  خراسان رضوی«  دانش آموزان 
برای  تکالیفی  بنیادین  تحول  سند  در  اف��زود:  شد، 
این زمینه توجه  آموزش وپرورش مشخص شده  که در 
شده  آموزش وپرورش  فرهنگی  حوزه های  به  بسیاری 
بسیار  فرهنگی  و  پرورشی  فعالیت های  درواقع  است. 

اهمیت دارد.
وی افزود: بخشی از فعالیت های اعتقادی، اخالقی، 
اجتماعی، سیاسی و هنری از جمله فعالیت هایی است 
که در زمینه فرهنگی انجام می شود. باید در نظر داشت 
که حوزه پرورش و آموزش از یکدیگر جدا نیستند آنچه 

که اهمیت دارد این است که جامعه و دانش آموزان ما 
جامعه  بتوانیم  تا  دارند  شادابی  و  امید  روحیه  به  نیاز 

پویا و پرتحرک داشته باشیم.
پویایی  از  بزرگی  »بخش  اینکه  بیان  با  خدابنده 
دانش آموزان  پرورشی  فعالیت های  با  دانش آموزان 
کنار  در  ک��رد:  خاطرنشان  ش��د«،  خ��واه��د  ف��راه��م 
در  موجود  نخبه پروری  از  اگر  پرورشی،  فعالیت های 
امید و شادی  از رشته ها جلوگیری شود روحیه  برخی 
در دانش آموزان فراهم خواهد شد. همچنین در زمینه 
دینی  آموزش های  به  می توان  فرهنگی  فعالیت های 
و  دان��ش آم��وزان  کرد.  اش��اره  حوزه  این  در  اخالقی  و 
همچنین مدارس می توانند از این طریق نوآور و خالق 

بار آیند.
چالش های  پ��رورش  و  آم��وزش  ک��رد:  تصریح  وی 
عدم  آن،  مهم  چالش های  از  یکی  که  دارد  گوناگونی 
است.  سازمان  این  درون  کافی  انسانی  نیروی  وجود 

آموزگاران  استخدامی  آمار  بیشترین  که  است  گفتنی 
پرورشی در دهه 60 بوده و در سال های گذشته بیشتر 
آموزشی  جنبه  پ��رورش،  و  آم��وزش  در  استخدام ها 
آم��وزگ��اران  م��دت  ای��ن  در  همچنین  اس��ت.  داشته 
پرورشی ما بازنشسته شده یا به دلیل سختی کار وارد 
آموزگاران  کمبود  آن،  نتیجه  و  شده اند  دیگر  حوزه 

پرورشی در مدارس است. 
اقدامات  پرورشی  ح��وزه  در  ک��رد:  بیان  خدابنده 
احکام  نهج البالغه،  مسابقات  برگزاری  مانند  مناسبی 
خراسان رضوی  همچنین  اس��ت.  ش��ده  انجام  و... 
است.  کرده  کسب  را  هنری  و  کشوری  خوب  رتبه های 
هنری  و  فرهنگی  مسابقات  دوره  سی وششمین  در 
میلیون  یک  تعداد  خ��راس��ان رض��وی  دان��ش آم��وزان 
 300 برگزیده  آثار  تعداد  و  کردند  پیدا  حضور  مدرسه 
هزار   10 تعداد  که  است  گفتنی  است.  بوده  اثر  هزار 
دانش آموز در سطح استان برای این دوره از مسابقات 

به مشهد آمده اند. 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: 
فعالیت های  برای  مناسب  فضای  که  است  ذکر  شایان 
پرورشی وجود ندارد. پیش بینی می شود در برنامه های 
درسی آینده برای فعالیت پرورشی ساعتی مشخص در 
اهمیت  اردوگاه ها  وجود  آن  کنار  در  شود.  گرفته   نظر 
به   ... و  زندگی  اجتماعی،  مهارت  تا  دارد  بسیار 
دانش آموزان داده شود، حال آنکه متأسفانه تعداد این 
دانش آموزان  فرستادن  هزینه  است.  اندک  اردوگاه ها 
و  پرورشی بسیار است  برای آموزش های  اردوگاه ها  به 

مشکالتی را به بار می آورد.
آموزگاران  که  است  ذکر  شایان  کرد:  اظهار  خدابنده 
احساس می کنند، وظیفه ارائه مهارت های پرورشی به 
همه  که  آن  حال  نیست؛  آن ها  دوش  بر  دانش آموزان 
پرورش  مسئولیت  باید  مدارس  مدیران  و  آموزگاران 

دانش آموزان را عهده دار باشند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از کشف 
و توقیف بیش از 15 هزار قلم داروی دامی غیر مجاز 

و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد.  
این  در  ج��وادی ن��ژاد  محمود  ایسنا،  گ��زارش  به 
خصوص افزود: بازرسان واحد تشخیص و درمان این 
شبکه، در سال گذشته در راستای اجرای برنامه های 
نظارتی و بازرسی های دوره ای خود از داروخانه های 
این مقدار داروی دامی غیر  دامپزشکی شهرستان، 

مجاز و تاریخ مصرف گذشته را کشف کردند. 
مجاز  غیر  داروه��ای  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  بوده،  قلم عنوان  و 753  کشف شده 15 هزار 
توزیع دارو  از چرخه مجاز  قانونی و خارج  ورود غیر 
دالیل  مهم ترین  از  مصرف  تاریخ  اتمام  همچنین  و 

ضبط و توقیف این داروها بوده است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد با اشاره 
عنوان  دام��ی  داروخانه های  بر  نظارت  اهمیت  به 
از توزیع بی رویه و بدون نسخه دارو  کرد: جلوگیری 
از خرید و فروش داروهای قاچاق و  نیز جلوگیری  و 
تاریخ گذشته و نظارت بر شرایط فیزیکی داروخانه ها 
بخش  کارشناسان  دغدغه های  از  یکی  ه��م��واره 

تشخیص و درمان دامپزشکی است.
مجاز  غیر  توزیع  و  ورود  اینکه  بیان  با  جوادی نژاد 
داروهای دامی را یکی از خطرناک ترین اقالم قاچاق 
با  جامعه  سالمت  و  بهداشت  کرد:  تصریح  است، 
افتاده  ورود و توزیع این داروهای غیرمجاز به خطر 
و زیان های اقتصادی غیر قابل جبران ناپذیری را در 

صنعت دام و طیور کشور بر جا می گذارد.
کشف  داروه��ای  ریالی  ارزش  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تاکید  بوده،  ریال  میلیون   530 از  بیش  شده 
که  هستیم  آن  خواستار  دام���داران  از  همچنین 
و  سموم  بیولوژیکی،  مواد  دامپزشکی،  داروه��ای 
مجاز  مراکز  و  داروخانه ها  از  تنها  را  ضدعفونی  مواد 
تاریخ  به  خرید  موقع  در  و  کرده  تهیه  دامپزشکی 
از  بهره برداری و مجوز صادره  پروانه  انقضاء،  تولید، 

دامپزشکی توجه کنند.

گفت:  جغتای  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
در طرح بازرسی و نظارت نوروزی 6 تن گوشت قرمز و 
و معدوم سازی  کیلوگرم ضبط  و میزان 83  استحصال 

شد.  
در  اینکه  بیان  با  آذری��ان  حسن  ایسنا،   گ��زارش  به 
مورد   114 جغتای  دامپزشکی  ن��وروزی  نظارت  طرح 
و  بازرسی  تشدید  طرح  اف��زود:  گرفت،  انجام  بازرسی 
قصابی ها،  پروتئینی،  فروشگاه های  از  نوروزی  نظارت 
کبابی ها، رستوران ها و تاالر از 25  اسفند 96 شروع و تا 

15 فروردین ماه 97 بصورت شبانه روزی ادامه داشت.
وی عنوان کرد: در طی این مدت، تعداد 73 راس دام 
نفر شتر و همچنین یک  از سبک و سنگین، یک  اعم 
قطعه شترمرغ در کشتارگاه شهرستان کشتار شد و مورد 
بازرسی واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان قرار 
گرفت که قریب به 6 تن گوشت قرمز استحصال و میزان 

83 کیلوگرم ضبط و معدوم سازی شد.  
تصریح  جغتای  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
مراکز   از  بهداشتی  بازرسی  مورد   102 همچنین  کرد: 
نگهداری و فروش مواد پروتئینی، رستوران ها، تاالرها و 
قصابی ها انجام گرفت و  60 کیلوگرم انواع مواد پروتئینی 
فاسد و تاریخ گذشته ضبط و معدوم گردید. الزم به ذکر 
است بخشی از این بازرسی ها به صورت گشت مشترک با 

شبکه بهداشت شهرستان بود.
فعالیت های  مهم ترین  از  ک��رد:  خاطرنشان  آذری 
شبکه دامپزشکی در حوزه نظارت بر بهداشت عمومی، 
کنترل بهداشتی تولید، نگهداری، حمل، توزیع و عرضه 
ایام  در  نظارت ها  این  که  بوده  دامی  خام  فرآورده های 
فرآورده های  تا  بوده  برخوردار  بیشتری  از شدت  نوروز 
مردم  غذایی  سفره ی  تا  مزرعه  از  سالمی  دامی  خام 

انتقال یابد.
وی تاکید کرد: همچنین امسال در شهرستان جغتای 
تایید  مورد  و  مجاز  مراکز  از  قرمز  ماهی های  تمامی 

دامپزشکی تامین شده است.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: قیمت 
دارو  قیمت  افزایش  هرگونه  و  نکرده  تغییری  هیچ  دارو 

تخلف است.
و  مشاهدات  برخی  به  واکنش  شهریاریدر  علی رضا 
گزارش های مردمی مبنی بر افزایش قیمت برخی اقالم و 
داروها توسط بعضی داروخانه ها به دلیل افزایش نرخ ارز، 
افزود: قیمت دارو ثابت است و هیچ کس حق ندارد قیمت 

دارویی را که مصوب است تغییر دهد.
مصوب  جدیدی  قیمت  که  زمانی  تا  داد:  ادام��ه  وی 
داروخانه ها  و  کرد  نخواهد  تغییری  دارو  قیمت  نشود، 
مکلف  هستند داروها را به همان قیمت و نرخ مشخص 
شده عرضه کنند. هر داروخانه ای که افزایش قیمتی در 
داروه��ای خود داده است تخلف کرده  و معاونت غذا و 
دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت 
آن  به  بازرس  بالفاصله  تخلف  هرگونه  گزارش  دریافت 
مجموعه می فرستد و به شکایت افراد رسیدگی و مطابق 

قانون با آن برخورد می کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما که نمی توانیم به دلیل نوسانات 
نرخ ارز با جان مردم بازی کنیم. نوسانات نرخ ارز هیچ 
سراسر  در  دارو  قیمت  ندارد.  داروها  قیمت  با  ارتباطی 
کشور ثابت است و باید مطالبق قیمت مصوب دولت و 
انجمن داروسازان به فروش برسد، هیچ کس نمی تواند از 

این موضوع عدول کند.
داروه��ای  قیمت  دارد  امکان  کرد:  اضافه  شهریاری 
تولیدی شرکت های مختلف با هم تفاوت داشته باشد، اما 
چنین چیزی که قیمت دارو به دلیل جوسازی های اخیر 

در بازار ارز افزایش قیت پیدا کند، وجود ندارد.

معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی گفت: از آذر ماه 95 تاپایان سال گذشته 3238 
شده  انجام  استان  سطح  در  اوتیسم  غربالگری  مورد 

است.
مسعود فیروزی در خصوص برنامه غربالگری اوتیسم 
افزود: غربالگری اوتیسم در استان از آذر ماه 95 آغاز 
شده است و تا پایان سال  گذشته  3238 مورد غربال در 
سطح استان انجام داده ایم که از این تعداد 178 مورد 
به پیگیری نیاز داشته اند، 72 مورد آزمون تشخیصی 
انجام داده اند و برای 41 مورد تشخیص اوتیسم داده 
مراکز  وارد  مورد   38 مورد،   41 این  از  که  شده است  

اوتیسم شده اند. 
اوتیسم  دچ��ار  که  اف��رادی  برخی  داد:  ادام��ه  وی 
در  نشده اند  اوتیسم  درمانی  مراکز  وارد  اما  بوده اند 
شهرستان هایی زندگی می کنند که مرکز اوتیسم ندارند 
آموزش  برای  که  نداشته اند  تمایل  آنها هم  و خانواده 
فرزند اوتیسمی خود به مشهد یا سایرشهرستان هایی 
که مرکز اوتیسم دارند، رفت و آمد داشته باشند. 6 مرکز 
اوتیسم در مشهد و 2 مرکز هم در نیشابور و سبزوار فعال 

هستند.
معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی بیان کرد: برنامه غربالگری اوتیسم را در فازهای 
مختلف حساس سازی و آگاه سازی، غربال، تشخیص و 
فاز مداخله به هنگام انجام می دهیم. فاز اول یعنی فاز 
حساس سازی و آگاه سازی بسیار مهم است. در حال 
را  فاز  این  که  هستیم  برنامه ریزی ها  سری  یک  انجام 

تقویت کنیم.
داریم؛  بزرگ  چالش  یک  ما  کرد:  تصریح  فیروزی 
شود  انجام  وغربال  اطالع رسانی  که  است  این  بر  قرار 
تشخیص و سپس تشکیل پرونده در بهزیستی صورت 
و  شوند  داده  ارج��اع  اوتیسم  مراکز  به  اف��راد  و  بگیرد 
کودک  که  است  این  هدف  کنند.  دریافت  خدمات 
تا 5  به موقع و در زمان طالیی یعنی سن 2  خدمات 
سال دریافت کند تا بتوانیم عوارض اوتیسم .به حداقل 
برسانیم و افراد اوتیسمی زندگی نرمال تری در جامعه 

داشته باشند.
نبود مرکز اوتیسم در اکثرشهرهای خراسان رضوی
اکثر شهرستان های خراسان رضوی  در  افزود:  وی 
چالش  یک  موضوع  این  ندارد.  وجود  اوتیسم  مراکز 
مراکز  باید  یا  شود؛  کار  آن  روی  است   نیاز  که  است 
به  را  بخشی  ت��وان  خدمات  یا  و  توسعه  را  اوتیسم 
شهرستان های دورتر که مراکز اوتیسم ندارند، بدهیم. 
اعتبارات ویژه داریم.  به یک سری  نیاز  کار  این  برای 
حداقل کار این است که بتوانیم ایاب و ذهاب خانواده ها 
را تامین کنیم تا کودک خود را به مراکز اوتیسم مشهد یا 

سایر شهرستان ها ببرند. 
معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
با اشاره به اینکه»تعرفه مراکز درمانی اوتیسم  رضوی 
ماهانه 640 تومان است به مراکز درمانی اوتیسم به ازای  
هر نفر460 تومان یارانه می دهیم«، عنوان کرد: 180 
هزار تومان هم سهم هر خانواده است. در این مراکز 
از صبح تا ظهر افراد زیر نظر کارشناسان گفتاردرمانی، 
این  عالوه بر  می ینند.  آم��وزش   ... و  فیزیوتراپی 

حمایت های موردی هم از افراد انجام می دهیم.
کرد:  اظهار  اوتیسم  عالئم  خصوص  در  فیروزی 
تکراری  کارهای  معموال  اف��راد  اوتیسم  اختالل  در 
مثل  می چرخند  که  چیزهای  به  می دهند،  انجام 
چشمی  ارتباط  می شود،  جلب  توجهشان  و...  پنکه 
مثل  یعنی  نمی کنند  سازی  مدل  نمی کنند،  برقرار 
بچه های دیگر  هنگامی که می بینند مادرشان در حال 
 . و...  نمی آورند  در  را  مادر  ادای  است،  نمازخواندن 
دارند  عالئمی  چنین  که  که  کودکانی  گفت  نمی توان 
حتما دچار اوتیسم هستند اما باید برای این کودکان 

غربالگری اوتیسم انجام شود.
معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
شیوع  اخیر  سال های  در  ک��رد:  خاطرنشان  رض��وی 
موضوع   این  که  است  داشته  افزایشی  روند  اوتیسم 
علت های مختلف دارد؛ به طور مثال مالک های مورد 
کرده،  پیدا  گسترش  اوتیسم  تشخیص  برای  استفاده 
آگاهی مردم و متخصصان پزشکی افزایش یافته است 
و... . درگذشته در برخی موارد بچه هایی که اوتیسم 

داشتند به عنوان کم توان ذهنی شناخته می شدند.
شیوع اوتیسم در پسران بیشتر از دختران

پسران  در  »اوتیسم  اینکه  به  اش��اره  با  فیروزی 
به 1   5 نسبت   و  می شود  مشاهده  دختران  از  بیشتر 
هم  موضوع  این  علت  برای  کرد:  خاطرنشان  دارد«، 
گفته  مثال  طور  به  دارد  وجود  زیادی  استدالل های 
بدکارکردی  به  نسبت  هوشی  نظر  از  پسرها  می شود 
یک  هم  واوتیسم  هستند  مستعدتر  عصب شناختی 
اختالل رشدی و عصبی است. تمام دالیلی که برای 
بین پسران عنوان می شود،  اوتیسم در  بیشتر  شیوع 

نظریه هستند و تاکنون اثبات نشده اند. 
نیم  تا  یک  می گوید  جهانی  آمارهای  اف��زود:  وی 
درصد افراد دچار اوتیسم هستند اما تعداد افرادی که 
پرونده  تشکیل  تاکنون  رضوی  خراسان  بهزیستی  در 
این تعداد در  از  نفر  نفر هستند که 300  داده اند 500 

مراکزدرمانی تحت آموزش قرار دارند.
معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
پایگاه  عنوان  به  اوتیسم  »مراکز  اینکه  بیان  با  رضوی 
خانواده ها  گفت:  هستند«،  اوتیسم  غربالگری  دائمی 
به  فرزندشان،  اوتیسم  غربالگری  ب��رای  می توانند 
در  و  تشخیصی  کنند.آزمون های  مراجعه  مراکز  این 
می شود.  انجام  رایگان  صورت  به  غربالگری  مجموع 
همچنین تشخیص اولیه و غربالگری اوتیسم در ادارات 
بهزیستی هر شهرستان هم انجام می شود سپس اگر 
افراد مشکوک به اوتیسم بودند به مراکز اوتیسم معرفی 

خواهند شد.
فیروزی عنوان کرد: برای اطالع رسانی و آگاه سازی 
جامعه نسبت به اوتیسم در 4 پارک ملت، نیلوفر آبی 
در قاسم آباد ، کوهسنگی و بوستان ریحانه مراکز ثابت 
اطالع رسانی درخصوص اوتیسم ایجاد کرده ایم که در 
هفته آگاه سازی نسبت به اوتیسم که 14 تا 24 فروردین 
است غربالگری و تشخیص اوتیسم هم در این پایگاه ها 

انجام می شود.

خبرخبر

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جغتای:

6 تن گوشت قرمز معدوم شد

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی:

با متخلفین برخورد می شود

از آذر 95 تا پایان سال گذشته صورت گرفت؛

انجام بیش از 3200 مورد 
غربالگری اوتیسم در

 خراسان رضوی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد خبرداد

کشف بیش از 15 هزار قلم داروی 
دامی غیر مجاز در مشهد

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی مطرح کرد:

فقط دنبال نخبه  پروری نباشیم

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تاکنون 
پزشکی  به  مربوط  اقدامات  ویژه  صورت  به  دادس��را 
قانونی و دیگر اقدامات قضایی را انجام داده  و احتماال تا 
پایان هفته تحقیقات در دادسرا تکمیل و کیفرخواست 

صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
به  اش��اره  با  مظفری  المسلمین  و  حجت االسالم 
قبل  هفته  اف��زود:  »ن��دا«  قتل  و  اذی��ت  و  آزار  پرونده 
خرابه های  در  کیسه  یک  داخل  دختربچه ای  جسد 
سه  ظرف  شد.  کشف  مردمی  گزارش  با  شهر  اطراف 
قتل،  ویژه  بازپرس  مباشرت  با  و  پلیسی  اقدامات  روز 
از طریق چک دوربین های محل، هم هویت این دختر 

7- 8 ساله و هم مظنون به قتل مشخص شد.
وی افزود: این دختربچه افغان در مسیر برای خرید 

به  و  شده  داده  فریب  مغازه داران  از  یکی  توسط  نان 
از بررسی ها مشخص  بعد  برده می شود.  داخل مغازه 

شد که مقتول مورد اذیت و آزار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی اظهار 
کرد: قاتل مدعی است این دختربچه می گوید موضوع 
دلیل  همین  به  و  داد  خواهد  اطالع  خانواده اش  به  را 
وی از ترس آبرو اقدام به خفه کردن کودک می کند که 
همین امر موجب مرگ وی می شود و در نهایت پس از 
قتل، جسد را در داخل کیسه ای قرار داده و در محلی 

رها می کند.
مظفری خاطرنشان کرد: متهم مدعی شده که معتاد 
به مصرف مواد مخدر است، اما ادعا نکرده که از طریق 
استعمال مواد مخدر این حادثه روی داده است. قاتل 

حدود 35 تا 40 ساله است و دو فرزند دارد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: 
به  مربوط  اقدامات  وی��ژه  ص��ورت  به  دادس��را  تاکنون 
پزشکی قانونی و دیگر اقدامات قضایی را انجام داده اند 
و احتماال تا پایان هفته تحقیقات در دادسرا تکمیل و 
ارسال  کیفری  دادگاه  به  پرونده  و  صادر  کیفرخواست 
می شود. در این صورت در دادگاه کیفری نیز به پرونده 
نوبت رسیدگی  از  و خارج  فوق العاده  به صورت  مذکور 

می شود.
که  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  خاطرنشان  مظفری 
اسرع  در  و  شود  انجام  فوق العاده  صورت  به  اقدامات 
وقت فرد مذکور به مجازات قانونی و شرعی در مالء عام 

برسد.

نیز  مقتول  خ��ان��واده  درخ��واس��ت  با  رابطه  در  وی 
تصریح کرد: آنها تقاضای قصاص کرده اند؛ البته چون 
نصف  باید  است،  مرد  قاتل  و  بوده  دختربچه  مقتول 
دیه پرداخت شود. برای این موضوع هم ما تمهیدات 
الزم را بررسی می کنیم که اگر احیاناً  اولیای دم توانایی 
پرداخت نصف دیه را ندارند در صورت امکان بتوان از 
بیت المال پرداخت کرد که اجرای حکم به تأخیر نیفتد.
بر  مقتول  خانواده  اصرار  به  توجه  با  گفت:  مظفری 
حال  به  تا  را  کارها  تمام  قضاییه  قوه  اینکه  و  قصاص 
وعده  است،  داده  انجام  ویژه  و  فوق العاده  صورت  به 
می دهیم که برای مراحل بعدی نیز اقدامات در دادگاه 
کیفری یک استان به صورت ویژه انجام شود و حکم به 

صورت علنی اجرا شود.

پارک  استخر  کنار  در  مشهدی  پسر  و  دختر  بین 
بزرگ مشهد چه گذشت؟

دختر جوان که از کرده خود پشیمان بود با چشمانی 
شبکه  از  یکی  در  وجو  جست  با  داشت:  اظهار  گریان 
با پسر ۲۰ ساله ای آشنا شدم که خود  های اجتماعی 
را دانشجو معرفی می کرد. فرید آن قدر با چرب زبانی 
به من عالقه نشان می داد که احساس می کردم هیچ 
کس به اندازه او در این دنیای پهناور مرا دوست ندارد. 
ارتباط اینترنتی ما هر روز بیشتر می شد و در خیلی از 
ساعات شبانه روز با هم چت می کردیم تا اینکه از من 
خواست در کنار استخر یکی از پارک های بزرگ مشهد 

همدیگر را مالقات کنیم.
 من که شیفته او شده بودم و فکر می کردم می توانیم 
با هم خوشبخت شویم با سر و وضع مرتبی و در حالی که 

حجاب کاملی داشتم او را در پارک مالقات کردم. 
روز بعد فرید از من خواست تا به خانه آن ها بروم ولی 
من قبول نکردم او سپس نقشه دیگری کشید و گفت: 
به خاطر این که مادرم تو را بپسندد و ببیند که بیماری 
نداری  پاهایت  و  دست  روی  سوختگی  یا  و  پوستی 
به من  را  ها  آن  و فقط  بگیر  از خودت  تعدادی عکس 

نشان بده تا در این مورد مادرم اطمینان حاصل کند. 
با  بعد  روز  بودم  شده  او  های  حرف  خام  که  هم  من 
عکسهای داخل گوشی همراهم به مالقاتش رفتم اما او 
ناگهان گوشی را چنگ زد و عکس ها را به گوشی خودش 

بلوتوث کرد. 

آن روز من ماجرا را جدی نگرفتم تا این که مدتی بعد 
از او جدا شدم و  به خاطر تقاضاهای بی شرمانه فرید 
دیگر به تلفن هایش پاسخ ندادم. چند روز بعد فهمیدم 
که فرید همه عکسهای زنندهای را که از خودم گرفته 

بودم در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است. 
وقتی عکس ها را دیدم اشک از چشمانم سرازیر شد، 

دیگر آبرویی برای من و خانوادهام باقی نمانده است.

مرگ جوان موتور سوار در بلوار وکیل آباد مشهد

برخورد موتورسیکلت با مامور پاکبان شهرداری یک 
کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت.

راهور  پلیس  رئیس  زاده،  حاجی  علیرضا  سرهنگ 
روز  بامداد  45دقیقه  ساعت  گفت:  رضوی  خراسان 
گذشته یک موتورسیکلت در مسیر غرب به شرق بلوار 
وکیل آباد مشهد )زیر گذر سه راه کوثر به سمت میدان 

آزادی( با عابر پیاده به شدت برخورد کرد.
ام��دادی  نیروهای  و  پلیس  حضور  با  اف��زود:  وی 
حدودا  جوانی  که  موتورسیکلت  راننده  شد  مشخص 
۲۰ساله بود در دم جان خود را از دست داده و سرنشین 
موتورسیکلت و عابر پیاده که مامور پاکبان شهرداری بود 

مصدوم شده اند.
بیمارستان  به  حادثه  ۲مصدوم  گفت:  زاده  حاجی 
اولیه کارشناسان  بررسی های  برابر  و  اند  یافته  انتقال 
تصادفات، بی توجهی راننده موتورسیکلت به جلو علت 

حادثه بوده است

نقشه کثیف ۲ برادر برای یک زن در مشهد !

2برادر ، با نقشه ای شوم زن جوان را به دام کثیف خود 
کشاندند.

شخصی  اطالعات  به  دستیابی,  با  که  جوان  2ب��رادر 
داشتند  را  او  از  اخ��اذی  قصد  جوان  زن  همراه  تلفن 

دستگیر شدند.
شهرستان  پلیس  رئیس  هاشمی  محمد  سرهنگ    
سو  با  برادر   ۲ این  گفت:  خبر،   این  اعالم  با   ، سبزوار 
استفاده از یک موقعیت برای برداشت اطالعات شخصی 
گوشی تلفن همراه این خانم که از آشنایانشان بود نقشه 

ای کثیف کشیدند.

دستگیری ۱۴۲ متجاوز مرزی در مرزهای تایباد 
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از دستگیری 
متجاوزین و کشف مواد مخدر در مرزهای تایباد خبر 

داد.
سردار جان نثار، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در 
تشریح این خبر افزود: مامورین جان برکف هنگ مرزی 
مقادیر  کشف  به  موفق  گذشته  ساعت   72 طی  تایباد 
متجاوز  از 140  بیش  دستگیری  و  مخدر  مواد  زیادی 

مرزی گردیدند.
روز  سه  طی  کرد:  تصریح  ادامه  در  نثار  جان  سردار 
گذشته، مرزداران هنگ تایباد در دو عملیات جداگانه 
ایست و بازرسی موفق به کشف 1 کیلو و 398 گرم مواد 
مخدر از نوع هروئین فشرده و 5 کیلو و 200 گرم تریاک 
شدند و در همین راستا 3 نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

از یکصد  بیش  به دستگیری  اشاره  با  وی همچنین 
گفت:  تایباد  هنگ  مرزبانان  توسط  بیگانه  اتباع 
مرزداران این هنگ با اشراف اطالعاتی و اجرای کمین 
های متعدد موفق به دستگیری 142  اتباع بیگانه که 
قصد ورود غیرقانونی به داخل خاک کشور  را داشتند 

گردیدند.
مامورین  داش��ت:  بیان  ادام��ه  در  نثار  جان  س��ردار 
ایست بازرسی گروهان مرزی 17شهریور نیز با چشمان 
تیزبین توانستند مقدار 5090 لیتر سوخت قاچاق از نوع 
خودرو  چندین  در  ماهرانه  خیلی  بصورت  که  گازوئیل 

جاساز شده بود را کشف نمایند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در پایان با اشاره به 
امنیت مناسب مرزها گفت: مرزداران سرزمین خورشید 
به  خود  عبادت  کنار  در  شجاعت  و  غیرت  نهایت  با 
نگهبانی از این آب و خاک می پردازند و دست نا اهالن 

را از این مرزها قطع می کنند.

مواد فروش سیار در دام پلیس
فردی که به وسیله خودروی شخصی اقدام به فروش 
مامورین  اطالعاتی  رصد  با  نمود،  می  مخدر  م��واد 

دستگیر شد.
سرهنگ اکبر آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد مقدس 
در تشریح این خبر گفت: برابر اخبار واصله به کالنتری 
کوی پلیس ، مردی ۳۵ ساله در ساعت انتهایی شب با 
خودروی شخصی اقدام به فروش مواد مخدر می نماید.
وی افزود: مامورین به صورت نا محسوس محل های 
ساعتی  از  پس  که  دادند  قرار  نظر  تحت  را  ظن  مورد 
خودرو  ضربتی  اقدامی  در  و  مشاهده  فوق  خ��ودروی 

متوقف و متهم بالفاصله دستگیر شد.
سرهنگ آقابیگی تصریح کرد: در بازرسی از این فرد و 
خودرو  ۱۱ بسته انواع موادمخدر  به میزان ۶۰۰ گرم ، یک 
دستگاه ترازوی دیجیتال جیبی و مبلغ چهارمیلیون و 

هشتصد و هفتاد هزار تومان وجه نقد کشف شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی؛

مراحل رسیدگی به پرونده »ندا«
 به صورت فوق العاده پیگیری می شود

کتاب

ُنه تیپ شخصیتی  که  ِ»نیاگرام« یک شکل هندسی است 
اصلی طبیعت انسانی و روابط پیچیده ی بین آنها را ترسیم 
می کند. اِنیاگرام از توسعه ی روانشناسی جدید بدست آمده 
است که ریشه های آن به حکمتهای معنوی از منابع مختلف 

از سنتهای دنیای باستان می رسد. 
در این کتاب، تئوری انیاگرام در دو قسمت بررسی می شود: 
نخست: انیاگرام با تیپ  شناسی های دیگر مقایسه می شود و 
دوم اینکه، دالیل صریحی را توضیح می دهد که چرا انیاگرام 

درست کار می کند.
مدرک  دارای  کتاب  نویسنده ی  ری��زو«  ریچارد  »دان 
انیاگرام  توسعه دهندگان  و  نویسندگان  از  ارشد،  کارشناسی 
و  منتشره  کتب  بیشترین  دارای  وی  است.  امروز  دنیای  در 
رئیس موسسه ی  زمینه،  این  در  رفته  فروش  کتب  باالترین 
و  اِنیاگرام  بنیاد  بنیانگذاران  از  شخصیتی،  تیپهای  اِنیاگرام 
و  تغییر   « است.  اِنیاگرام  بین المللی  سازمان  موسس  مدیر 
تحول براساس آموزه های اِنیاگرام « چهارمین کتاب پرفروش 

او در زمینه ی انیاگرام است.
این کتاب در زمینه ی اعتماد به نفس و خودیاوری یک کار 
و  تطبیق پذیر  تصدیق های  و  رهاییها  این  است.  پیشگامانه 
روان، یک فهرست روانشناسی ژرف و عمیق در مورد دردها 
نمایش  به  ما  شخصی  توانایی های  و  ما،  درونی  رنجهای  و 
می گذارند. آنها در تمام برنامه های "بهبود"، مثل برنامه های 
"دوازده قدم" و "کودک درون" و کارهای "وابستگی متقابل" 

را  "ریزو"  کتابهای  قبال  که  کسانی  بود.  خواهند  مثمرثمر 
وسیله ی  یک  را  تفکرات  و  مراقبه ها  این  کرده اند،  استفاده 
فردی  توانایی های  توسعه ی  در  تازه  ارزشمند  فوق العاده 

خواهند یافت. 
تالیف  اِنیاگرام«  براساس آموزه های  کتاب »تغییر و تحول 
دان ریچارد ریزو با ترجمه ی جعفر واعظی از سوی انتشارات 
و  چاپ  قیمت18000تومان  با  و  صفحه   248 در  بازاریابی 

منتشر شد.

    جواد لگزیان

امروزه، عکس گرفتن در موقعیت های مختلف، تبدیل به 
فعالیت روزمره ای شده است. بسیاری از ما در طول سفر، 
پیدا  سوژه هایی  سرکار،  در  حتی  یا  خانه ایم  در  زمانی که 
می کنیم و از آن ها عکس می گیریم. بسیاری معتقدند گرفتن 
این قبیل عکس ها مانع می شود که از فعالیتی که در حال 

انجامش هستیم، لذت کامل ببریم.
عکاسی به عنوان صنعت یعنی نوعی از عکاسی که انسان و 
تفکر و اندیشه اش هیچ گونه دخل وتصرفی در آن ندارد یا اگر 
دارد این اندیشه و تفکر صرفا جهت سامان دادن به عکس 
بدین  و  است  شده  آزم��وده  روش ه��ای  و  اسلوب  اساس  بر 
باشد. نداشته  مشکلی  تکنیک  جهت  به  عکس  که  منظور 

ناب می شناسیم همان  را همطراز شعر  آن جا که عکاسی 
هم  را  عکاسی  است  مشکل  شعر  از  دادن  تعریف  که  قدر 
نمی توان توضیح داد.اخوان ثالث در تعریف شعر جایی این 
گونه گفته است :شعر محصول بی تابی آدمی است هنگامی 
که در پرتو شعور نبوت قرار می گیرد و جای دیگری در پاسخ 
به »نقش عشق در سرودن چیست« می گوید: تمامت نقش 
کار هنری، هیچ  نباشد هیچ  تا عشق  به عهده عشق است 
چو  »خون  می گوید  هم  موالنا  نمی آید.  وجود  به  شعری 
هنرمند  عکاس  می زنم«.  رنگی  شعر  از  منش  می جوشد 
را  اندیشه اش  و  احساس  و  را  خودش  درونی  جوشش  هم 
در قالب عکس بیان می کند. با  مجید محمد علی نژاد در 
حالی که از یک پروانه در روی شاخه ای در روستای کنگ 
مشغول عکاسی بود آشنا شدم و نگاهش برایم بسیار جالب 
بود . اولین نمایشگاه او هم حرف های بیشماری برای گفتن 
داشت پنجاه و یك ساله و متولد شیراز و مقیم مشهد است. 
هوا نوردی خوانده و عشق به هنر و تماشای نقاشی و لذت 
فتوگرافی  به هنر  را  او  کارهای دستی سرانجام  و  موسیقی 
کشانده و عاشقانه به دنبال آن  است. با او گفت وگویی داشتم 

که می خوانید.
•  به کدامین ژانر از عکاسی عالقه مند هستید؟

ژانر مورد عالقه من که در ضمیر خودآگاه من فعال هست 
ماکروگرافی از حشرات، بصورت کمپلکسی از حشره و گل و 
گیاه و زمینه هست... و مدتیست که متوجه شدم در ضمیر 

ناخود اگاه من توجه به اجتماع و مردم هم فعال است!
• آیا عکاسی از نظر شما یک هنر است یا یک تکنیک؟

رو  تفاوت  و  مهارت  زیبایی،  خاصیت  سه  که  کاری  هر 
داشته باشد هنر هست. فتوگرافی هم در صورتی که صاحب 
این سه خاصیت باشد، بله، هنر محسوب می شود. زیبایی: 
یا به زیبایی ثبت شده باشد و یا موضوع زیبایی رو ثبت کرده 
و  فتوگرافی  تجهیزات  و  ابزار  از  استفاده  در  باشد.مهارت: 
بموقع.تفاوت:  انتخاب زمان های مناسب و سرعت عمل 
نتیجه کار حاوی ویژگی با قابلیت ممیزی مخصوص به خود 

باشد.
• عکاسی در این زمان با قبل فرق های بسیاری کرده با 

این دگرگونی چگونه کنار می آیید؟
تجهیزات  ساخت  در  پیشرفت  به  توجه  با  هم  فتوگرافی 
مثل بقیه صنایع دچار تحول های بسیار بزرگ شده! وسایل 
فتوگرافی مثل کمرا و لنزهای پیشرفته و قدرتمند به بشر 
امکان ثبت صحنه هایی را می دهد که برای فعاالن همین 
هنر در قرن نوزده معجزه محسوب می شد. برخی اساتید 
بصورت  فتوگرافی  که  کنند  تلقین  هنرجو  به  دارند  تالش 
می بینم  گاهی  و  است  برخوردار  باالتری  ارزش  از  دستی 
که یه فتوگرافر با تمسخر می گوید »شما از اتومات استفاده 

می کنید؟!؟«
اتوماتیك  سیستم های  موارد  بعضی  که  هست  یادمان 

دوربین اصلن قابلیت ثبت آن حس مورد نظر را ندارد، اما 
یادمان باشد که این وسایل فتوگرافی که االن تو دست ما 
هست از قابلیت های بسیارباالیی برخوردارند که برای ثبت 

به ما بسیار بسیار کمك می کنند.
خود  حاضر  شرایط  در  موبایل ها  اینکه  به  توجه  با   •
تبدیل به یک دوربین شده اند این مسئله آیا نگاه مردم 

به عکاسی را باال برده است؟
موبایل ها دوربین دارند، بعضی شان هم بسیار پیشرفته 
محدودیت های  اما  کرد  فتوگرافی  آنها  با  می شود  هستند، 
عنوان  به  نمی شود.  که  دارن��د  زی��ادی  بسیار  تکنیکال 
وسیله ای قابل اعتماد برای فتوگرافی اماتور به آن اتکا کرد 

و گستره فعالیت هنرمند را محدود می کنند.
و  اماتور  کلی  دسته  دو  به  فتوگرافی  که  می دانیم  هم  ما 

عشق  و  عالقه  برای  آماتورها  می شود!  تقسیم  حرفه ای 
خودشان فتوگرافی می کنند و حرفه ای ها برای کسب درآمد. 
حرفه ای پول میگیرد و شات میزند، اماتور پول می دهد و 

شات میزند.
• عکاسی ممارست می خواهد یا استعداد؟

هر هنری برای حیاتش نیاز به ممارست و پیگیری دارد 
وگرنه که اصل مهارت حذف می شود و دیگر نمی شود به آن 

گفت هنر. فتوگرافی هم مستثنی نیست.
• برای به دست آوردن دید خوب در نگاه عکاسی چه 

باید کرد ؟
باید دید و دید و دید!

• آموزش در عکاسی چه نقشی دارد با تجربه؟
اشتباه  را  راه  یا  شد،  راه  وارد  نمی شود  یا  استاد  بدون 

خواهیم رفت. قطعا آموزش الزم هست. ولی، اساتید نباید 
کنند.  تحمیل  و  تلقین  هنرجو  به  را  خودشان  فکری  خط 
مثال، شما به راحتی می توانید تفاوت کارهای شاگردان هر 

یك اساتید مشهد رو متوجه شوید!
به  می گیرد  عکاسی  رشته  در  لیسانس  که  کسی  آیا   •
و  می شود  عکاسی  جامعه  وارد  هنرمند  یک  عنوان 

حرفه ای شده است؟
کسی که در رشته فتوگرافی فارغ التحصیل می شود یك 
مجوز  و  آموزش  پایان  مجوز  به  لیسانس  هست.  فتوگرافر 
کار محسوب می شود. بین فتوگرافر و هنرمند فتوگرافی فرق 
هست. قطعا که آموزش و تحصیل از ملزمات است ولی برای 
هنرمند بودن کافی نیست. من  همیشه از بکار بردن الفاظ 
غلط مثل »دوربین« و »عکس« و »عکاسی« خود داری کردم.

               سعید بابایی

فتـوگرافی، جذابیـت و دیگـر هیـچ
گفتوگوباعکاسمشهدیدربارهفتوگرافیآماتوروحرفهایودشواریهایش!

حل جدول 
شماره 4

جدول سودوکو / هیتوری

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

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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ه��زار  کسری  گفت:  مقدس  مشهد  ف��رم��ان��دار 
با  مطهر  حرم  اطراف  پروژه های  اجرای  میلیاردی 

مشارکت سرمایه های خرد تامین شدنی است.
جریان  در  مطلب  این  بابیان  ن��وروزی��ان  رحیم 
بازدید از پروژه های منطقه ثامن مشهد، اظهار کرد: 
برای  منابع  تومانی  میلیارد  و 318  هزار  یک  کسری 
تامین اعتبار پروژه های منطقه ثامن در مقابل حجم 
نیست.  رقمی  موجود  کوچک  و  بزرگ  سرمایه های 
اگر نگاه بین بخشی مشترک شکل گیرد و همه به این 
درک واحد برسند که باید پای کار آمده و برای تامین 
اعتبار پروژه  های فضاهای عمومی اطراف حرم مطهر 
وارد عمل شوند، می توان انتظار داشت کار به سامان 

برسد.
حجم  درص���د   80 ک���رد:  ب��ی��ان  ادام���ه  در  وی 
که  ورشکسته  موسسات  از  یکی  سرمایه گذاری 
مشکالت متعددی را نیز برای دولت به وجود آورد، 
میلیون   20 از  کمتر  خرد  منابع  و  اعتبارات  محل  از 
تومان مردم بود. این در حالیست که اگر همین پول 
می شد،  سرمایه گذاری  ثامن  منطقه  پروژه های  در 
این پروژه -که بیش از 20 سال به درازا کشید- بسیار 

سریعتر به نتیجه می رسید.
اح��داث  ب��ه  اش���اره  ب��ا  مقدس  مشهد  ف��رم��ان��دار 
مطهر،  حرم  اطراف  در  تجاری  اقامتی  پروژه های 
و  حسینیه ها  اختصاص  سیاست  ادامه  کرد:  بیان 
مدارس به منظور اسکان زائران و مسافران به معنای 
این  در  باید  و  است  هتل داری  صنعت  کردن  نابود 

خصوص تجدید نظر صورت گیرد.
اختصاص  از  شدید  انتقاد  ضمن  ن��وروزی��ان 
نیمی  معادل  اگر  گفت:  زائران،  اسکان  به  مدارس 
در  زائ��ران  و  فرهنگیان  اسکان  به  که  هزینه ای  از 
مدارس اختصاص می ِیابد، به اسکان آنان در هتل ها 
صنعت  رونق  موجب  تنها  نه  می یافت،  اختصاص 
تکریم  که  می شد  مشهد  در  هتل داری  و  گردشگری 

نسبت به مقام فرهنگیان نیز صورت می گرفت.
است  این  بر  سنتی  نگاه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به  نیازی  پس  می آید  مقدس  مشهد  به  زائ��ر  که 
نگاه  این  نیست.  آنان  جذب  پیرامون  چاره اندیشی 
و  مسجد  شده  باعث  نگاه  همین  نیست.  صحیحی 
اختصاص  زائ��ران  اسکان  برای  بوستان  و  مدرسه 
ظرفیت های  نیست  درس��ت  طرفی  از  ش��ود.  داده 

سرمایه گذاری در شهر معطل باقی بماند.
اختصاص  از  همچنین  مقدس  مشهد  فرماندار 
زائرسرا به دستگاه های دولتی انتقاد کرد و گفت: بر 
اساس آمار 200 مکان اقامتی متعلق به دستگاه های 
دولتی در کوچه پس کوچه های شهر وجود دارد و هر 
وزارتخانه زائرسرایی برای خود در این شهر احداث 

کرده و به نوعی هتل داری می کند.
می خواهم  مشهد  شهرداری  از  گفت:  نوروزیان 
در  را  زائرسراها  این  احداث  برای  الزم  تسهیالت 
اختیار دستگاه های دولتی قرار ندهند. چرا که این 

این  در  هتل داری  صنعت  تضعیف  معنای  به  امر 
کالنشهر است.

وی با اشاره به حقوق مکتسبه ای که در پی اجرای 
طرح های نوسازی اطراف حرم مطهر به وجود آمده، 
اجرای  هزینه  تومان  میلیارد  هزار   3 حدود  گفت: 
طرح نوسازی اطراف حرم مطهر است. این در حالی 
است که رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان حقوق 
و  پاسخگویی  عدم  که  است  ثامن  منطقه  مکتسبه 
اجتماعی  تبعات  آن ها،  از  کدام  هر  نگرفتن  نظر  در 
خاص خود را داشته و ضرورت دارد برای پاسخگویی 

صحیح به این حقوق مکتسبه چاره اندیشی شود.
نامه ای،  طی  خواست  مقدس  مشهد  فرماندار 
به  مطهر  حرم  اطراف  پروژه های  با  مرتبط  مسائل 
استحضار رئیس جمهور برسد تا در سفر آینده دکتر 
بررسی ویژه  این موضوعات مورد  به مشهد  روحانی 

قرار گیرد.
ورود دولت برای تعیین تکلیف خانه های تاریخی 

و پروژه های نیمه تمام اطراف حرم مطهر
به  دول��ت  ورود  خواستار  ثامن  منطقه  شهردار 
موضوع تعیین تکلیف خانه های تاریخی و پروژه های 

نیمه تمام اطراف حرم مطهر شد.
سید مصطفی نعمتی در این بازدید، ضمن توضیح 
گفت:  رضوی،  مطهر  حرم  پیرامون  بافت  مشکالت 
سر  بر  الزمان)عج(  صاحب  مسجد  مانند  بناهایی 
اجرای پروژه های دردست اقدام منطقه ثامن وجود 
سازمان  با  شهرداری  بین  اختالف  موجب  که  دارد 
میراث فرهنگی و گردشگری یا سازمان اوقاف و امور 
این خصوص دولت  در  دارد  و ضرورت  است  خیریه 
به تعیین تکلیف خانه های  وارد عمل شده و نسبت 

تاریخی یا پروژه های نیمه تمام اقدام کند.
بافت  راهبردی  ستاد  تشکیل  به  اش��اره  با  وی 
به  مشهد  ثامن  منطقه  ویژه  مطهر  حرم  پیرامون 
البته  بیان کرد:  ریاست استاندار خراسان رضوی، 

متوقف  ستاد  این  جلسات  تشکیل  است  مدتی 
به  که  نامه ای  در  منظور  همین  به  اس��ت.  شده 
خواستار  رسید،  رضوی  خراسان  استاندار  امضای 
شدیم  استاندار  به  مربوطه  اختیارات  بازگرداندن 
مرتفع  و  بررسی  ستاد  در  را  موضوعات  بتوان  تا 

نمود.
وجود  به  اش��اره  با  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
برخی پروژه های نیمه کاره در سطح منطقه، توضیح 
داد: زمینی به مساحت 7.5 هکتار در قطاع 3 )بولوار 
تعاون  بنیاد  به  متعلق  که  دارد  قرار  امیرالمومنین( 
ناجا است و 25 مترمربع گودبرداری و نیلینگ شده 
و قرار است پروژه اقامتی تجاری نرگس در این محل 

احداث شود.
مدیریتی  تغییرات  دلیل  به  اما  اف��زود:  نعمتی 
حد  در  کار  داد،  رخ  ناجا  مجموعه  در  که  مالی  و 
ریزش،  احتمال  دلیل  به  و  مانده  باقی  گودبرداری 
دارد  ضرورت  که  می شود  محسوب  بالقوه ای  خطر 

این پروژه تعیین تکلیف شود.
مدیران  به  الزم  اخطارهای  اینکه  بیان  با  وی 
شده  تعیین  مهلتی  کرد:  اظهار  شده،  داده  مربوطه 
این صورت  اقدام شود. در غیر  کار  برای پیگیری  تا 
معاون  محبی  بخشی  قاضی  با  الزم  هماهنگی های 
پر کردن  به  تا نسبت  به عمل آمده  دادستان مشهد 
خطر  رفع  و  شود  اق��دام  گرفته  صورت  گودبرداری 
ملی  منابع  رفت  هدر  کار  این  گرچه  گیرد.  صورت 
است و ضرورت دارد در این خصوص اقدامی عاجل 

صورت گیرد.
ضرورت  به  اشاره  با  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
به  منتهی  ب��اغ  ره  اح��داث  پ��روژه  تکلیف  تعیین 
پروژه،  این  اجرای  شدن  رها  و  حج  شهدای  میدان 
که  است  سال   5 پروژه  این  زمین  کرد:  نشان  خاطر 
حرم  نزدیکی  در  را  معضلی  و  مانده  باقی  بالتکلیف 
مطهر شکل داده است و ضرورت دارد این پروژه نیز 

تعیین تکلیف شود.
نعمتی افزود: همچنین زمینی در چند صدمتری 
ضایعات  دپوی  محل  به  که  دارد  قرار  مطهر  حرم 
متعلق  و  یافته  اختصاص  پ��روژه ه��ا  ساختمانی 
فضای  زمین  این  اس��ت.  رض��وی  قدس  آستان  به 
نامناسبی را به لحاظ دید بصری در چند صدمتری 

حرم مطهر ایجاد کرده است.
وی با اشاره به بازدید تولیت آستان قدس رضوی و 
موافقت وی با جابه جایی یا واگذاری این محل گفت: 
و  است  شده  واقع  شهری  سبز  فضای  در  زمین  این 
اعطا  پروانه  شده  یاد  زمین  ازای  در  شده  پیشنهاد 
تکلیف  تعیین  نیز  زمین  این  دارد  ضرورت  و  شود 

شود.
از  دیگری  بخش  در  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
اثر تاریخی در منطقه  صحبت های خود به ثبت 39 
این  اس��ت  ای��ن  بر  ق��رار  گفت:  و  ک��رد  اش��اره  ثامن 
خانه های تاریخی در طرح باقی بماند. بر این اساس 
4 باب از این خانه ها خریداری شده که 2 باب خانه 
بهسازی  و  بازسازی  مورد  داروغه  و  توکلی  تاریخی 

قرار گرفته است.
نعمتی با بیان اینکه بازسازی خانه های تاریخی از 
عهده شهرداری خارج است، بیان کرد: با این حال 
 2 بازسازی  برای  و  است  شده  عمل  وارد  شهرداری 
تومان  میلیون   800 داروغه  و  توکلی  تاریخی  خانه 
خانه  باب   2 بازسازی  برای  همچنین  کرده  هزینه 
تاریخی دیگر بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز 

است.
وی با اشاره به وضعیت بغرنج سرای عزیزاله اوف، 
و  بافت  نظر  از  تاریخی  س��رای  ای��ن  داد:  توضیح 
اختصاص  نیازمند  و  است  فروپاشی  حال  در  ایمنی 
که  حالیست  در  این  است.  اعتبار  تومان  میلیارد   2
مالکان آن هزینه بازسازی آن را متقبل نمی شوند و 

میراث فرهنگی نیز ورود پیدا نمی کند.
وضعیت  به  اشاره  با  مشهد  ثامن  منطقه  شهردار 
بیان   ،3 قطاع  در  پریشانی  تاریخی  خانه  نابسامان 
واگ��ذاری  خواستار  نیز  منزل  ای��ن  مالکان  ک��رد: 
خانه  ای��ن  ایمنی  وضعیت  هستند.  آن  ف��روش  و 
در  سریعتر  چه  هر  دارد  ضرورت  و  است  نابسامان 
تاریخی  ارزش  با  منزل  این  تکلیف  تعیین  خصوص 

و قدیمی اقدام شود.
نعمتی گفت: تالشمان بر حفظ خانه های تاریخی 
شهر و تجمیع تالش شهرداری با میراث فرهنگی در 
تاریخی  و  باارزش  مانده خانه های  باقی  نجات جان 
بافت از آسیب و تخریب است. موضوعی که از سوی 

متولیان امر به جد پیگیری نمی شود.
به  را  موضوع  این  می تواند  دولت  داد:  ادامه  وی 
شهرداری مشهد تکلیف کند تا این موضوع در بودجه 
به  یا  شود،  لحاظ  خود  خاص  رقم های  اختصاص  با 
به  امر دستور دهد  اندرکار  سایر سازمان های دست 

موضوع ورود پیدا کنند.

پیشنهاد فرماندار مشهد برای تامین کسری بودجه پروژه های منطقه ثامن:

از سرمایه های خرد کمک بگیرید
خبر

آغاز رکاب زنی خانواده مشهدی 
به دور ایران

خانواده مشهدی از فردا صبح به مدت یک سال، سفر 
خود به دور ایران را با دوچرخه آغاز خواهندکرد.

خانواده  همراه  به  دارد  قصد  مشهدی  دوچرخه سوار 
خود، دورتادور ایران را به مدت یک سال رکاب بزند. 
ما  هدف  بزرگترین  اینکه  بیان  با  منصوریان  احسان 
به چالش کشیدن زندگی روزمرگی و ماشینی است، 
منابع  از  استفاده  که  دنبال آن هستیم  به  کرد:  بیان 
در زندگی شهری را به حداقل برسانیم. می خواهیم 
تجربه  و  یکدیگر  با  انسان ها  تعامل  جدید  راه ه��ای 
بیازماییم.  را  پایدار  و  س��اده  زندگی  جدید  سبک 
همچنین به دنبال حفاظت از آب، خاک و هوای پاک 
برای  زندگی  کشف  فرصت   و  آینده  نسل های  برای 

کودک در طبیعت هستیم.
شکلی  هر  به  زندگی  »چرخ  ما  شعار  داد:  ادامه  وی 
افراد تغییر  می تواند بچرخد« است، آنچه در زندگی 
چه  در  را  چرخ  این  ما  که  است  این  می کند،  ایجاد 

مسیری قرار داده ایم.
سفیران  اینکه  به  اشاره  با  مشهدی  دوچرخه سوار 
ما،  هدف  ک��رد:  عنوان  هستیم،  دوچرخه  کمپین 
زندگی روزمره است،  از دوچرخه در  استفاده  ترویج 
تاکید  دوچرخه  از  روزه  هر  استفاده  بر  که  طوری  به 
در  برنامه   150 از  بیش  مشهد  در  کنون  تا  می کنیم. 

این خصوص اجرا شده است.
ساله شان،  یک  حرکت  مسیر  به  اشاره  با  منصوریان 
پیش رو  فصل های  به  توجه  با  ما  سفر  این  در  اف��زود: 
در  را  زمستانه  و  پاییزه  تابستانه،  بهاره،  مسیر  چهار 
به  مشهد  از  بهاره  مسیر  شروع  برای  گرفته ایم.  نظر 
نیشابور، اسفراین، بجنورد، آشخانه، کالله و خط نوار 
ساحلی شمال کشور تا گردنه حیران یا اسالم به خلخال 
می رویم، البته ممکن است بر اساس اتفاقات و حوادثی 
که رخ می دهد، برخی از مقصدها تغییر کند. حدودا این 

سفر به مدت یک سال به طول خواهدانجامید.
منصوریان با اشاره اینکه مهم ترین چالش این سفر، 
ایجاد شرایط ایمن برای فرزندش است، خاطر نشان 
شرایط  ایجاد  ما  پیش روی  چالش  مهم ترین  کرد: 
امن در سفر برای فرزندمان ارسالن است. امیدواریم 
بتواند  که وی  بزنیم  رقم  به شکلی  را  بتوانیم شرایط 

تعامل خوبی با محیط اطرافش داشته باشد.
اسپانسرینگ  خصوص  در  مشهدی  دوچرخه سوار 
طول  در  خانواده اش  و  وی  از  مالی  حمایت های  و 
ابزار  سفر عنوان کرد: تاکنون لوازم محدودی شامل 
کمپینگ در اختیار ما قرار گرفته است. در مرحله بعد 
اسپانسرینگ  جای  به  داریم  تمایل  بود،  نیازی  اگر 
دولتی، نیازها و احتیاجات ما توسط مردم رفع شود، 
انسان ها  تعامل  سفرمان  اصلی  پیام  معتقدیم  زیرا 
درگیر  سفرها  قبیل  این  اگر  است.  اطرف  محیط  با 
درک  قابل  مردم  برای  اصلی  پیام  شوند،  برندینگ 
باشد  قرار  اگر  داد:  ادامه  منصوریان  بود.  نخواهد 
همه چیز بر وفق مراد باشد از لذت های سفر کاسته 
می شود. همین حوادث و اتفاقات بعضا عجیب است 

که سفر را جذاب خواهدکرد.
ساعت  ماه  فروردین   22 روز  در  ما  سفر  افزود:  وی 
خواهدشد،  آغاز  بدرقه  مراسم  از  پس  دقیقه   8:30
همچنین مردم می توانند با دنبال کردن صفحه ما در 
اینستاگرام از اتفاقات هر روزه سفر و چالش هایی که 

هر روزه با آن روبه رو هستیم مطلع شوند.

هنر شهری قابلیت تبدیل شدن 
به یک منبع درآمدزا برای شهر را دارد

فردوس  عالی  آم��وزش  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
از  که  دارد  را  قابلیت  این  شهری  هنر  گفت:  مشهد 
یک  به  و  بیاید  بیرون  شهرداری  برای  هزینه  شکل 
منبع درآمدزا برای شهر و بسیاری هنرمندان بومی 

تبدیل شود.
مجید حیدری در خصوص تاثیر مثبت فضاآرایی در 
حسی  مهم ترین  شاید  کرد:  اظهار  شهری،  محیط 
که هر شهروند به آن نیاز دارد این بوده که وقتی در 
خیابان های شهر قدم می زنند حس کند در جای امن 

و آراسته  زندگی می کند. 
وی ادامه داد: عالوه بر این باید مردم حس کنند که 
از  افراد کاردان همیشه  در شهری زندگی می کند که 
آن مراقبت می کنند و به ظاهر آن رسیدگی می کنند.
فردوس  عالی  آم��وزش  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
قدم  مشهد  شهر  در  منصفی  آدم  هر  اف��زود:  مشهد 
بزند الیه هایی از این احساس را می یابند. عمده این 
احساس به دوش هنرمندانی مانند معماران، نقاشان 
از  کرد:  خاطرنشان  حیدری  است.  مجسمه سازان  و 
کارکردهای شیرین هنر این بوده که درون مایه غنی 
)چه تاریخی و چه امروزی( فرهنگ را مشعشع کند و 
به نمایش بگذارد و این نمایش را چنان استادانه انجام 

دهد که بسیار سهل و دسترس پذیر به نظر برسد.
میدان  دور  شهسوار  عباس  که  آثاری  کرد:  بیان  وی 
فردوسی انجام داده از این دست بوده و هر رهگذری 
را  شاهنامه  از  آمده  در  تصویر  به  صحنه های  وقتی 
می بیند، سادگی و زیبایی تصاویر را از نزدیک تجربه 
می کند و ممکن است با خودش تصور کند چه کار ساده 
و زیبایی من هم می توانم نقاش باشم، کاش من هم 
نقاشی کنم. عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی 
فردوس مشهد با اشاره به اینکه مشهد شهر آراسته ای 
که  این  در  اما  کرد:  تصریح  نیست،  شک  است  شده 
عمده این آراستگی موفق بوده یا به اندازه کافی و در 

حد یک کالنشهر  انجام شده یقینا جای شک است. 
حیدری با بیان اینکه هنر شهری در مشهد این توان 
انرژی  برابر  به وضع کنونی چندین  را دارد که نسبت 
کند،  ایجاد  مردم  و  هنرمندان  در  را  شوق  و  شور  و 
گفت: هنر شهری می  تواند مردم را با میراث فرهنگی 
به  را  آن ها  چشم  و  کند  آشنا  خودشان  داشته های  و 
زاویه های پنهان آن باز کند. وی اضافه کرد: همچنین 
می تواند حس گرم و دلپذیری در ایشان ایجاد کند و 
مایه شادی بسیاری شود. حتی هنر شهری می تواند از 
یک هزینه برای شهرداری به یک منبع درآمد پر سود 
برای شهر و بازار کار عالی برای هنرمندان تبدیل شود. 
فردوس  عالی  آم��وزش  موسسه  علمی  هیئت  عضو 
نظر  به  راه  این  پیمودن  ب��رای  ک��رد:  اظهار  مشهد 
راهکارهای مشخص و امتحان شده ای وجود دارد . 
هنرهای شهری بهتر است از حالت ایستا و ثابت به 

سمت اتفاق های هنری فرهنگی گام بردارد.

اخبار کوتاه

دومین قطار گردشگران خارجی 
وارد مشهد شد

قطار  دومین  گفت:  خراسان  آهن  راه  کل  مدیر 
گردشگران خارجی در سال جاری روز سه شنبه وارد 

ایستگاه راه آهن مشهد شد.
 10 شامل  قطار  این  افزود:  ضیایی  هادی  محمد 
المللی  بین  قطار  پنجمین  و  بیست  عنوان  به  واگن 
عقاب طالیی با 27 گردشگر و 33 خدمه روسی دیروز 

از تهران عازم مشهد شده بود.
تبعه  قطار  این  مسافر  گردشگران  کرد:  اظهار  وی 
آفریقای  و  ایرلند  انگلستان،  آمریکا،  کشورهای 

جنوبی هستند.
اماکن  از  بازدید  از  وی گفت: مسافران مزبور پس 
سوی  به  را  خود  ریلی  سفر  مشهد  تاریخی  و  دیدنی 
شهرهای کرمان، راین، یزد، اصفهان، سعادت شهر، 
شیراز، اصفهان، کاشان، قم، اراک، شوشتر، شوش، 

گرمسار، ورسک و پل سفید ادامه می دهند.
به  ماه  فروردین   30 سفر  این  افزود:  مهر  ضیایی 
به  آن  روس  خدمه  با  مزبور  قطار  و  رسد  می  پایان 
مشهد بازگشته و 31 فروردین ماه ازطریق مرز ریلی 

سرخس از کشور خارج می شود.

ساخت مجتمع های بین راهی 
در خراسان رضوی تسهیل شد

کل  اداره  گذاری  سرمایه  و  بازرگانی  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راه��داری 
ساخت  در  خصوصی  بخش  گ��ذاری  سرمایه  گفت: 
حذف  با  راهی  بین  رفاهی  خدماتی  های  مجتمع 

فرآیند زمانبر اداری تسهیل شد.
در  تسریع  هدف  با  افزود:  افتخارزاده  حامد  سید 
در  گذاری  سرمایه  بیشتر  سهولت  و  مجوزها  صدور 
راهی،  بین  رفاهی  خدماتی  های  مجتمع  احداث 
یابی  نقطه مکان  این مجتمع ها در 44  گردید  مقرر 
زیربنایی  امور  کارگروه  در  شدن  مطرح  بدون  شده 
استان احداث شوند و استعالم های ضروری در این 
زمینه توسط جهاد کشاورزی یا راهداری انجام شود.
وی با بیان اینکه متولی صدور موافقت اصولی اولیه 
و پروانه بهره برداری از مجتمعهای خدماتی رفاهی 
بین راهی، اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کردن  اداری مطرح  فرآیند  کرد:  اظهار  است  استان 
طور  به  مربوطه  کارگروه  در  ها  مجتمع  این  احداث 
معمول و بسته به پیگیری سرمایه گذاران، 6 ماه تا 
2 سال زمان می برد که بسیاری از سرمایه گذاران از 

طوالنی بودن این فرآیند گالیه داشتند.
داخل  به  ای  ج��اده  مسافران  جذب  گفت:  وی 
منظور  به  راهی  بین  رفاهی  خدماتی  های  مجتمع 
از  استفاده  مدت،  کوتاه  استراحت  از  برخورداری 
امکانات داخل مجتمع ها، رفع خستگی و پیگیری 
ارتقای  در  توجهی  قابل  نقش  ایمن،  شکل  به  سفر 
ایمنی جاده ای دارد لذا جذب بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در این حوزه از اهداف و برنامه های 

اصلی این اداره کل است.

آب روستاهای خراسان رضوی گندزدایی 
می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
دستگاه  هزار  یک  از  بیش  اینک  هم  گفت:  رضوی 
کلرزن برای گندزدایی آب آشامیدنی روستاییان در 

این استان فعال است.
محمد دانشگر افزود: به دنبال اقدامات انجام شده 
آب  در  باقیمانده  کلر  و  میکروبی  مطلوبیت  اکنون 

روستایی استان به باالتر از 98 درصد رسیده است.
کلرزنی  های  سامانه  از  استفاده  به  اش��اره  با  وی 
پیشرفته در سالهای اخیر، ادامه داد: اکنون کیفیت 
آب آشامیدنی توزیعی در روستاهای خراسان رضوی 
با استفاده از 24 آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و اندازه 
گیری 105 پارامتر آب به طور مستمر پایش می شود.
و  سالم  آب  از  برخورداری  شاخص  گفت:  دانشگر 
بهداشتی در روستاهای خراسان رضوی در سال 94 
درصد   73 حدود  به  اکنون  که  بود  درصد   70 حدود 

رسیده و از میانگین کشوری باالتر است.
وی با اشاره به رشد چشمگیر شاخص برخورداری 
از آب سالم در روستاهای خراسان رضوی طی چهار 
که  انقالب  از  پیش  شاخص  این  کرد:  اظهار  دهه 
تنها  نبود  دایر  و فاضالب روستایی  شرکت های آب 

8 درصد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
روستاییان  آشامیدنی  آب  اکنون  هم  افزود:  رضوی 
 21 طریق  از  و  آبی  منبع   294 و  هزار  یک  از  استان 
 2 از  استفاده  با  توزیع،  و  انتقال  خط  کیلومتر  هزار 
هزار باب مخزن ذخیره با گنجایش بیش از 300 هزار 

متر مکعب تامین می شود.

حاضر  حال  در  گفت:  مشهد  شهردار  معاون 
پروژه کمربند جنوبی نیازمند تعیین تکلیف نهایی 

است.
در  اگر  داش��ت:  اظهار  نژاد  حسین  محمدرضا 
ابتدای احداث پروژه کمربندی جنوبی یعنی زمانی 
که طرح جامع مشهد در شورای عالی شهرسازی و 
کشور  زیست  محیط  معاون  حضور  با  معماری 
سمن های  درخواست های  به  توجه  شد،  تصویب 
امروز  می گرفت،  قرار  توجه  مورد  زیستی  محیط 
هزینه  تومان  میلیارد  ده ها  ماندن  متوقف  شاهد 

احداث این پروژه نبودیم.
با  مشهد  شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
احداث  شدن  متوقف  پیرامون  مصوباتی  به  اشاره 
پروژه،  توقف  از  بعد  اف��زود:  جنوبی،  کمربندی 
ضرورت دارد با حضور افراد آگاه و بصیر به مسائل 

مربوطه بازبینی مجددًا صورت گیرد.
تصمیم گیران  از  من  ک��رد:  بیان  حسین نژاد 
رضوی  خراسان  استاندار  وی��ژه  به  موضوع  این 
موضوع  مجدد  بررسی  به  دستور  دارم  درخواست 
دهند  شده  انجام  اقدامات  کردن  فایده  هزینه  و 
مورد  نیز  زیست  محیط  سمن های  درخواست  و 

توجه قرار گیرد.
درخواست  همچنین  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
می شود تعیین تکلیف نهایی پروژه برای جلوگیری 
در  شده  هزینه  مردمی  سرمایه های  هدررفت  از 
بتواند  که  نحوی  به  گیرد.  صورت  پ��روژه  اج��رای 
لحاظ  را  زیست  محیط  طرفداران  خواسته های 
انجام  هزینه های  ح��ال  عین  در  و  باشد  ک��رده 
طرحی  که  جامع  طرح  اهداف  و  شهرداری  شده 
باالدستی است و سند توسعه عمران شهر مشهد 

مقدس است لحاظ شود.
مشهد  شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 

کمربندی  پروژه  احداث   84 سال  از  اینکه  بیان  با 
ایجاد  ط��رح  گفت:  خ��ورد،  کلید  مشهد  جنوب 
جامع  طرح های  بررسی  در  جنوبی  کمربندی 
رسید  تصویب  به   92 و   72 سال های  طی  مشهد 
مناطق  پیشنهادی  تفضیلی  طرح های  در  حتی  و 
14، 15 و 16 در بیست و نهم اردیبهشت ماه سال 
پروژه  ارضی  مقاطع  جزئیات  و  جانمایی   1379

مورد تصویب قرار گرفته است.
حسین نژاد با اشاره به هزینه های صورت گرفته 
و پیشرفت های فیزیکی قابل توجه در احداث این 
کمربندی  احداث  روند  گرچه  کرد:  بیان  پ��روژه، 
جنوبی مشهد با کندی همراه شد، اما اجرای آن با 
مصوبات خاص خود همراه بود. فارغ از اینکه تاچه 
میزان این مصوبات دارای سندیت است و یا اینکه 

باید مورد بازبینی مجددا قرارگیرد.
به مسائل زیست محیطی  توجه  بر  تاکید  با  وی 
اکنون ضرورت دارد توجه  اینکه هم   افزود:  پروژه 
به مسائل زیست محیطی پیگیری شود یا ضرورت 

احداث کمربند جنوبی، موضوعی است که بررسی 
و  محیطی  زیست  مسائل  خاص  استدالل های 
ترافیکی را می طلبد.همه موارد ذکر شده در کنار 
قرار  توجه  مورد  باید  گرفته  صورت  هزینه هایی 

گیرد، سپس به جمع بندی نهایی برسیم.

کمربندجنوبی  محیط زیستی  پیوست  تدوین 
در دست اقدام است

بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  ش��ورای  زیست  محیط  و  سالمت 
مشهد گفت: شورای پنجم پذیرفته است که پروژه 
و  ندارد  محیطی  زیست  پیوست  جنوبی  کمربند 
برای تدوین این پیوست در حال پیگیری هستیم.
پروژه  در  اینکه  بیان  با  شهری  حاجیان  محمد 
محیطی  زیست  پیوست  مشهد  جنوبی  کمربند 
در  پروژه  این  طرح  که  زمانی  کرد:  اظهار  ندارد، 
پیوست  برای  شده،  مصوب  پنج  ماده  کمیسیون 

زیست محیطی آن مطالعه نشده است.

وی ادامه داد: با این حال در جلسات کمیسیون 
ماده پنج برای تصویب طرح پروژه کمربند جنوبی، 
حضور  استان  زیست  محیط  کل  اداره  نماینده 
طرح  تصویب  در  نماینده  این  امضای  و  داشته 
وجود دارد یعنی مسائل محیط زیستی این طرح 

را این اداره کل پذیرفته است.
بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  ش��ورای  زیست  محیط  و  سالمت 
پیوست  تدوین  برای  جلساتی  تشکیل  از  مشهد 
خبر  جنوبی  کمربند  پروژه  برای  محیطی  زیست 
که  داریم  قبول  ما  پنجم  شورای  در  گفت:  و  داد 
محیطی  زیست  پیوست  جنوبی  کمربند  پ��روژه 
برای  الزم  پیگیری های  انجام  حال  در  و  ن��دارد 

تدوین این پیوست، هستیم.
استادان  با  جلساتی  تشکیل  به  اش��اره  با  وی 
زیستی  محیط  پیوست  بررسی  ب��رای  دانشگاه 
کمربندجنوبی، ادامه داد: جمع بندی جلسات ما 
این  شد که از دانشگاه فردوسی مشهد بخواهیم در 
بررسی این موضوع به ما کمک کنند و برای همین 
فردوسی  دانشگاه  ریاست  با  مکاتباتی  هم  منظور 
انجام شده و االن منتظر پاسخ دانشگاه و اجرایی 

شدن آن هستیم.
که  نگرانی هایی  داد:  ادام��ه  شهری  حاجیان 
بحث  در  زیستی  محیط  سمن های  اع��ض��ای 
و  است  مطرح  دارند،  چشمه ها  حذف  و  آبراهه ها 
از طرفی ما بر حفظ محیط زیست در این منطقه 

تأکید داریم.
بیشتر  کاربری  حال  این  با  ک��رد:  تصریح  وی 
است  تفریحی  و  ورزش��ی  منطقه  این  در  اراض��ی 
و  نشده  دیده  اط��راف  آن  در  مسکونی  کاربری  و 
تغییر  برای  شورای پنجم هم هیچ گونه تصمیمی 

این کاربری ها ندارد.

توقف  ب��ه  اش���اره  ب��ا  مشهد  دادس��ت��ان  م��ع��اون 
نیافتن  تخصیص  دلیل  به  رود  کشف  ساماندهی 
اعتبارات دولتی از ادامه استفاده کشاورزان از پساب 

غیر استاندارد انتقاد کرد.
محمد بخشی محبی اظهار کرد: بعد از انتشار خبری 
روزهای  در  که  رود  کشف  ساماندهی  توقف  بر  مبنی 
گذشته از سوی آقای علی میرزایی نجات کشف  رود در 
فضای مجازی و هم در رسانه ها منتشر شده بود، دبیر 
نجات کشف رود جهت  اخذ توضیحات در خصوص 
بحثی که مطرح کرده بود به دادسرا و حوزه معاونت 

حقوق عامه دادسرا احضار شد.
سوی  از  که  مستنداتی  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 

شد  ارائه  رود  کشف  نجات  دبیر  علی میرزایی،  آقای 
از  ایشان  اظهارات  از  بعد  که  بازدیدی  هم چنین  و 
از  کامل  صورت  به  محلی  معاینه  و  داشتیم  منطقه 
شاهد  متأسفانه  گرفت  صورت  رود   کشف  محدوده 
این موضوع بودیم که علی رغم قول هایی که مقامات 
کشف  به  الزم  اعتبارات  بودند  داده  کشوری  اجرایی 
کرد:  تصریح  بخشی محبی  است.  نشده  واصل  رود 
میلیارد   11 حدود  گذشته  سال  در  اینکه  علی رغم 
تومان برای احیای کشف رود در نظر گرفته بود، اما 
تنها 150 میلیون تومان از این مبلغ تخصیص داده 
شده بود که این مبلغ نیز از طریق استانداری و منابع 

داخلی استان به کشف رود تعلق گرفته بود.

بازدیدهای  در  این  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
صورت گرفته مشاهده شد در خروجی تصفیه خانه 
»خین عرب« که دو سال قبل به دست رئیس جمهور 
رود  کشف  به  است  استاندارد  پساب  و  شد  افتتاح 
ریخته می شود و در نهایت هم با فاضالب کشف رود 
گذشته  سال  تابستان  در  اینکه  تا  می شود  مخلوط 
روند ساخت تصفیه خانه دیگری با حضور سرپرست 

وزارت نیرو در مشهد آغاز شد.
معاون دادستان مشهد افزود: طرح انتقال پساب 
استفاده  برای  عرب«  »خین  خانه  تصفیه  استاندارد 
و  داشتند  حق آبه  کارده  منطقه  در  که  کشاورزانی 
استفاده  »پرکندآباد«  خانه  تصفیه  پساب های  از 
»پرکندآباد«  تصفیه خانه  از  که  پس آبی  می کردند. 
بود در سال های اخیر استانداردهای الزم را نداشت 
و به همین دلیل نسبت به کشاورزان منطقه به نوعی 
آن ها  کشاورزی  زمین های  هم  و  می شد  اجحاف 

آلوده  نیز  را  خاک  و  می کرد  مواجه  مشکالتی  با  را 
می کرد. به همین دلیل بنا شد که پساب استاندارد 
تصفیه خانه »خین عرب« با خط انتقال 6.5 کیلومتر 

به آن منطقه ارسال شود.
از  اعظمی  بخش  اینکه  علی رغم  ک��رد:  بیان  وی 
دو  حدود  هم  پمپاژ  دستگاه  و  شد  خریداری  لوله ها 
هفته قبل به مشهد رسید و در مکان خودش مستقر 
نشده  وصول  الزم  اعتبارات  اینکه  دلیل  به  اما  شد، 
است، پیمانکار از ادامه کار خود انصراف داده و طرح 
هم چنان نیمه کاره رها شده و لوله ها روی زمین ریخته 
شده که مسلمًا زیر نور آفتاب آسیب دیده و از کیفیت 
آن ها کاسته خواهد شد. بخشی محبی ادامه داد: از 
سوی دیگر پساب استاندارد تصفیه شده »خین عرب« 
هم دارد وارد کشف رود می شود بدون اینکه استفاده 
نیز  کشاورزان  و  گیرد  صورت  آن  از  مناسب  و  بهینه 

هم چنان از پساب غیر استاندارد استفاده می کنند.

تکلیف کمربند جنوبی را روشن کنید

توقف ساماندهی کشف رود به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات دولتی: 

دبیر نجات کشف رود به دادسرا احضار شد

در  مشهد  بانوان  ورزش  موفق  رشته های  از  یکی 
آن  ک��اران  ورزش  که  بود  دوومیدانی  رشته  سال۹۶ 
بین  و  کشوری  میادین  در  خوبی  درخشش  توانستند 
المللی داشته باشند. این درحالی رقم خورد که شاهد 
دوومیدانی  در  مشهد  از  جدیدی  قهرمانان  و  چهره ها 
برای  مشخص  برنامه  یک  داشتن  از  نشان  که  بودیم 
نتیجه  می توان  و  بوده  قهرمان  پرورش  و  استعدادیابی 

تالش را در کسب مدال ها و بر روی سکوها دید. 
را  ملی  تیم  در  حضور  تعداد  بیشترین  گذشته  سال 
 ۱۰ و  دادن��د  اختصاص  خود  به  خراسانی  ورزشکاران 
آسیایی  مسابقات  در  مربی  یک  همراه  به  ورزشکار 
کسب  برنز  و  نقره  مدال  سه  و  کرده  شرکت  دوومیدانی 
کردند. حاال با شروع سال۹۷ ، نایب رئیس بانوان هیئت 
دوومیدانی خراسان رضوی امسال را زمان نتیجه گیری 
زی�ادی  آوری های  مقام  شاهد  است  معتقد  و  می داند 

ازسوی دختران استان خواهیم بود. 
دوومیدانی  پیست  سه  مشهد،  در  حاضر  درح��ال 
وجود دارد و راه را برای گسترش این ورزش مناسب تر 
و  استفاده  شرایط  تا  است  نیاز  حال  این  با  می کند. 
پیش  از  بیش  پیست ها  این  از  ورزشکاران  بهره مندی 

شود. هما بیگی، نایب رئیس بانوان هیئت دوومیدانی 
سال۹۷  در  پیش رو  برنامه های  درباره  رضوی  خراسان 
اظهار کرد: امسال قرار است از زحمات سال های دیگر 
امسال  کاشته ایم،  گذشته  سال  هرچه  و  ببریم  بهره 
روی  بر  ما  تمرکز  تمام  سال۹۶  در  زیرا  کنیم،  برداشت 
استعدادیابی و پ�رورش ورزشکار بود و حاال می خواهیم 
شاهد افتخارآفرینی آن ها باشیم و ورزشکاران بیشتری 
را راهی تیم های ملی کنیم و امید زیادی به این موضوع 

داریم.
مدرسه  به  مدرسه  طرح  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
به دنبال قهرمان گشتیم.  و در مدارس  پیاده کردیم  را 
خوشبختانه از نتایج این طرح راضی بودیم، اما در میانه 
نتوانستیم  و  بست  را  ما  دست  پ��رورش  و  آم��وزش  راه 
زیرا  دهیم.  ادام��ه  گسترده  ص�ورت  به  را  ط�رح  این 
شد  ابالغ  مدارس  به  پرورش  و  آموزش  ازسوی  نامه ای 
در  شاغل  از  غیر  ورزش�ی  مربی  هیچ  آن  براساس  که 
آموزش و پرورش اجازه حضور در مدارس را نداشتند. 
ای�ن درحالی است که تقریبا تمامی هیئت های ورزشی 
تمایل به ارتباط و استعدادیابی در سنین پایه و مدارس 
را دارند و متأسفانه این تصمیم سد راه ما شده است. با 

این حال به دلیل حضورم در آموزش و پرورش توانستیم 
از  را  استعدادیابی   4 حدودی  تا  و   6،  5،  ۲ نواحی  در 

مقطع اول دبستان تا دبیرستان انجام دهیم.
آم��وز  دان���ش   ۷۰۰ از  بیش  اینکه  ب��ی��ان  ب��ا  بیگی 
با  دخترانی  میان  این  در  گفت:  شدند،  استعدادیابی 
از  پس  که  داشتند  حضور  خوبی  بسیار  توانایی های 
آنان  ب��رای  آموزشی  و  تخصصی  تمرینات  شناسایی 
برگزار شد و حاال می توانند در رقابت های کشوری حرفی 
برای گفتن داشته باشند، مصداق چنین کاری پرورش 
استعدادهایی همچون تکتم دستاربندان و بهاره جهان 
بین  مدال های  توانسته اند  حاال  که  بود  مدارس  از  تیغ 

المللی نیز کسب کنند و لباس تیم ملی را بپوشند.
خراسان  دوومیدانی  هیئت  ب��ان��وان  رئیس  نایب 
تیم  اردوی  در  خراسانی ها  حضور  به  اش�اره  با  رضوی 
ملی  تیم  اردوی  حاضر  درحال  کرد:  نشان  خاطر  ملی 
نوجوانان و جوانان در تهران در حال پیگیری است که 
۸۰۰ متر، لیال جوانمرد دونده  تکتم دستاربندان دونده 
به  متر  ۳هزار  دونده  خداترس  سمیرا  و  متر   ۸۰۰ و   ۴۰۰
همراه حمیده جوان به عنوان مربی در اردو حضور دارند 
به میزبانی ژاپن  برای مسابقات خردادماه که  را  و خود 

برگزار می شود، آماده می کنند.
وی همچنین درباره مسابقات کشوری پیش رو گفت: 
برگزار  طالیی  لیگ  مسابقات  ماه  اردیبهشت  اوایل  در 
و  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  آن  از  بعد  و  می شود 

جوانان را در پیش خواهیم داشت.
ورزشکاران  از  تعدادی  گالیه  درباره  همچنین  بیگی 
که در ایام نوروز با درهای بسته سالن باغبانباشی روب��ه 
دنبال  به  باید  خود  تمرینات  برگزاری  برای  و  شدند  رو 
سال های  در  کرد:  اظهار  می گشتند،  دیگری  پیست 
تمرین  برای  سالن  ماه  فروردین   5 از  همیشه  گذشته 
ورزشکاران باز بود، اما به دلیل ایام تعطیالت استقبالی 
از آن صورت نمی گرفت و امسال تصمیم گرفتیم به دلیل 
داشتن  نگه  روشن  و  نگهداری  هزینه های  ب�االب�ودن 
تعطیل  باغبانباشی  مدت  این  در  سالن  سیستم های 
ورزشکاران  از  تعدادی  مدتی  گذشت  از  پس  اما  باشد، 
و  کنند  تمرین  سالن  در  می خواهند  که  کردند  اعالم 
و  بود  ممکن  سالن  از  استفاده  ۱۰فروردین  حدود  از 
می توانستند تمرینات خود را ادامه دهند، همچنین دو 
پیست دیگر استاد صابری در دانشگاه فردوسی و پیست 

روباز تختی نیز قابل استفاده برای ورزشکاران است.

کوتاه از ورزش استان

پوش  ملی  نوجوان  باز  شطرنج  نیا،  حامدی  وص��ال 
آسیا  ۱۸سال  زیر  قهرمانی  عنوان  شد  موفق  مشهدی 
را کسب کرده و پس از گذراندن ۹ دور از این رقابت ها و 
ِ  مدال طالی آسیا را از آن خود کند.  با کسب ۷ امتیاز، 
مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند در 
رده های سنی مختلف با حضور بیش از ۵۷۰ شطرنج باز از 
۲۵ کشور آسیا از ۱۲فروردین آغاز شده بود و حامدی نیا، 
۱۸س�ال  زیر  سنی  رده  در  نیز  مشهدی،  نوجوان  دختر 
۱۶ ساله  این ورزشکار  این مسابقات حضور داشت.  در 
مشهدی در کارنامه خود عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی 
کشور در رده های سنی مختلف را دارد و در حال حاضر در 

جمع پنج شطرنج باز برتر ایران در بخش بانوان قرار دارد.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی اظهار کرد: اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۱۸ فرودین ماه در تهران 
آغاز شده و به مدت ۱۲ روز ادامه دارد. سید مسعود ریاضی 
کیلوگرم   ۹۷ وزن  در  دادخواه  وحید  اردو  این  در  افزود: 
به عنوان کشتی گیر و “محمد میشدار” به عنوان مربی از 
استان خراسان رضوی هم حضور دارند. وی خاطر نشان 
کرد: حمید باوفا نیز سرمربی گری تیم ملی کشتی فرنگی را 

بر عهده دارد.

مرتضی شهیدی سرمربی مشهدی تیم ملی سرکل کبدی 
اظهار کرد: تیم ملی سرکل کبدی با ترکیبی ۱۱ نفره که 5 نفر از 
آنان از استان خراسان رضوی هستند عازم مسابقات جهانی 
در کشور استرالیا خواهد شد. وی افزود: البته ابتدا بنا بود 
ما با ۱۶ نفر عازم این رقابت ها شویم و در این صورت تعداد 
ورزشکاران خراسان رضوی افزایش می یافت اما متاسفانه 
هنوز موفق به اخذ ویزا برای سایر نفرات نشده ایم. شهیدی 
ادامه داد: مسابقات جهانی سرکل کبدی، اردیبهشت ماه در 
کشور استرالیا با حضور غول های این رشته برگزار می شود و 
درحالی که این تیم ها اردوی خود را در این کشور برپا کردند 
و تمرینات خوبی را پیش از اع�زام داشته اند، ما هنوز منتظر 
صدور ویزای بازیکنانمان هستیم. با این حال اوضاع تیم به 
گونه ای است که با استفاده از فرصت ها قطعا می توانیم در 

این مسابقات بدرخشیم.

المپیک  انتخابی  مسابقات  سوم  روز  مقدماتی  مرحله 
چهار  در  ایران  نمایندگان  شد.  پیگیری  تایلند  جوانان 
سنی  رده  در  پروانه  متر   ۲۰۰ قورباغه،  متر   ۱۰۰ م��اده 
سنی  رده  در  آزاد  متر   ۵۰ و  پروانه  متر   ۱۰۰ و  جوانان 
سه  فینال  در  حضور  ج��واز  و  زدن��د  آب  به  بزرگساالن 
ماده  را به دست آوردند. پیش از این علی فتحی، شناگر 
خراسانی و نماینده شنای ایران در این مسابقات موفق 
دومین   ۳۲:۲۷ زمان  ثبت  با  پشت  متر   ۵۰ ماده  در  شد 
با  و  کند  کسب  را  جوانان  المپیک  رقابت های   B ورودی 
مدال  کسب  به  موفق  مسابقات  این  فینال  در  درخشش 
مرحله  در  گذشته  روز  همچنین  شود.  ماده  این  طالی 
 ۲۳:۷۰ زمان  ثبت  با  غالمپور  سینا  رقابت ها  این  پایانی 
موفق شد در جایگاه اول قرار گیرد و طالی ۵۰ متر آزاد 

را به دست آورد.

سالمت

۱- ژنتیک
والدین  اوالد  دارد.  قوی  ژنتیک  مؤلفه  یک  چاقی 
چاق  احتمال  الغر  والدین  اوالد  از  بیشتر  خیلی  چاق 
چاقی  شود،  گفته  که  نیست  طور  این  دارند.  را  شدن 
کاماًل از قبل تعیین شده است زیرا ژن ها آنطور که شما 

نیستند. تغییر  قابل  غیر  می کنید،  فکر 
می شوند،  فرستاده   شخص  توسط  که  سیگنال هایی 
نوع  گرفتن  قرار  تأثیر  بر تحت  تأثیر عمده ای  می توانند 
ژن داشته باشند. یعنی کدام ژن تحت تأثیر قرار گیرد 
نشده اند  صنعتی  هنوز  که  جامعه هایی  نه.  ژن  کدام  و 
در صورت مصرف رژیم غذایی غربی خیلی سریع چاق 
محیط  اما  است  نکرده  فرقی  آن ها  ژن های  می شوند. 
تغییر  می فرستند  خود  ژن های  به  که  سیگنال هایی  و 

کرده است.
۲- غذاهای آماده

هوله ها  هله  و  آماده  شده  فن آوری  غذاهای  امروزه 
فقیر  مغذی  ترکیبات  از  شده اند  رقابت  بازار  وارد  که 
بسیار  و  ارزان  که  شده اند  ساخته  ط��وری  ام��ا  ب��وده 
از  و هیچ کسی  بیاورند  دوام  زیادی  باشند، مدت  لذیذ 
خوردن آن ها خسته و سیر نشود. با خوش طعم کردن 
می شوند  مطمئن  غذایی  مواد  کنندگان  تولید  غذاها، 
دوباره  و  کرده  مصرف  بیشتر  غذاها  این  از  مردم  که 
برای خرید آن ها ترغیب می شوند. بسیاری از غذاهای 
غذاها  این  نیستند.  غذا  شبیه  اصاًل  شده  آوری  فن 
زیادی  هزینه  که  هستند  شده  مهندسی  محصوالت 
زندگی  به  تا  شده  آن ها  لذیذ  و  متنوع  مزه های  صرف 

مردم وارد شوند.
۳- اعتیاد به غذا

در  مختلفی  مراکز  شده  ف��ن آوری  آم��اده  غذاهای 
محتویات  از  شما  می دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  مغز 
غذاها  این  ندارید.  دقیقی  اطالع  غذاها  این  اصلی 
می شوند.  حساس  اف��راد  در  بیماری ها  برخی  باعث 
دست  از  غذاها  این  خوردن  حین  را  خود  کنترل  افراد 
قدرت  کاهش  باعث  چیز،  یک  به  اعتیاد  می دهند. 
را  شما  مغز  در  شیمیایی  مواد  و  شده  فرد  در  انتخاب 

وادار به مصرف آن ماده می کنند.
انسولین  -4

ذخایر  که  است  مهم  بسیار  هورمون  یک  انسولین 
عملکردهای  از  یکی  می کند.  تنظیم  را  ان���رژی 
ذخیره  برای  چربی  سلول های  به  دستور  انسولین، 
مقاومت  ایجاد  باعث  غربی  غذایی  رژیم  است.  چربی 
باال  باعث  مهم  این  می شود.  شخص  در  انسولین  به 
انتخابی  ذخیره  و  بدن  تمام  در  انسولین  سطح  رفتن 
در  اینکه  جای  به  شده  چربی  سلول های  در  ان��رژی 
کاهش  روش  بهترین  بگیرند.  قرار  استفاده  دسترس 
که  است  کربوهیدرات  مصرف  کردن  کم  انسولین  سطح 
اتوماتیک وار باعث کاهش ورود کالری به بدن و کاهش 

وزن بدون زحمت می شود.
5- دارو درمانی

اثرات  که  دارن��د  وجود  بسیاری  درمانی  داروه��ای 
جانبی مصرف آن ها باعث افزایش وزن می شوند. برای 
مثال داروهای دیابت، ضد افسردگی و کاهش استرس 
داروها  این  هستند.  داروها  این  جمله  از  اضطراب  و 
را  مغز  و  بدن  عملکرد  اما  نمی شوند  اراده  کاهش  باعث 
آن  ذخیره  باعث  چربی  سوختن  جای  به  و  کرده  تغییر 

در بدن می شوند.
لپتین  -۶

لپتین  است،  ضروری  چاقی  در  که  دیگری  هورمون 
ترشح  چربی  سلول های  توسط  هورمون  این  می باشد. 
باعث  که  به مغز می فرستند  را  و سیگنال هایی  می شود 
چربی  بافت  چاق،  افراد  شود.  می  خوردن  غذا  توقف 
لپتین  به  مقاومت  دارند.  باالیی  لپتین  متعاقبًا  و  زیاد 
بدن  لپتین  سطح  افزایش  اثر  در  و  مدت  طوالنی  در 
از عوامل چاقی  لپتین یکی  به  اتفاق می افتد. مقاومت 

برخی افراد است.
۷- در دسترس بودن غذا

تحت  را  جهان  کل  که  چاقی  فاکتورهای  از  یکی 
مواد  ان��واع  بودن  دسترس  در  است  داده  قرار  تأثیر 
انواع  و ساندویچی،  آماده  انواع غذاهای  است.  غذایی 
در  غیره  و  سوداها  شیرین،  نوشابه های  هوله ها،  هله 
هستند.  دسترس  در  بنزین ها  پمپ  حتی  نقاط  همه 
غذاهای  از  کیفیت تر  بی  و  ارزان ت��ر  آم��اده  غذاهای 

هستند. واقعی 

رئیس مستعفی فدراسیون کشتی گفت: وظیفه من است 
به احترام ایستادگی کم نظیر نمایندگان خانواده بزرگ  
کشتی بر اعتقادشان، جز پاسخ مثبت، پاسخ دیگری به 

مجمع محترم نداشته باشم.
رسول خادم پس از برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون 
کشتی در بیانیه ای اعالم کرد، به هر حال وظیفه من است 
که در هر موضعی که هستم و هر روزگاری دارم، به احترام 
ایستادگی کم نظیر نمایندگان خانواده بزرگ  کشتی، بر 
به مجمع  پاسخ دیگری  پاسخ مثبت،  اعتقادشان، جز 

محترم نداشته باشم.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

دیروز اعضای محترم مجمع فدراسیون کشتی، برای بار 
دوم استعفای مرا نپذیرفتند.

از این همه محبت و اعتماد رؤسای هیئت های کشتی 
استان های کشور و نمایندگان سایر سازمان ها، نهادها، 
و اقشار عضو مجمع، همچنین مردم عزیز و عالقمندان 

به کشتی کشور، صمیمانه سپاسگزارم.
کشتی  بزرگ  خانواده ی  نمایندگان  اص��رار  و  پایداری 
کشور، بر ادامه فعالیت اینجانب، جسارت "نه" گفتن را از 
من می گیرد. اما دغدغه ها و نگرانی ها به قوت خود باقی 

است.هیچ چیز تغییری نکرده است.
هنوز هیچ اقدام عملی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور، 
برای مذاکره با "کمیته بین المللی المپیک"، جهت کمک 
به کاهش جرائم و محرومیت های سنگین جدیدی که 
در صورت عدم مبارزه با نمایندگان رژیم صهیونیستی، 
قهرمانان ملی ما با آن مواجه می شوند، صورت نگرفته 

است.
سیاسی  فشارهای  تحت  المپیک  المللی  بین  کمیته 
برگزاری  و  میزبانی  اجازه  بعدی  گام  در صدد است، در 

ایران  چون  کشورهایی  از  نیز  را  المللی  بین  مسابقات 
بگیرد.جالب است این محرومیت ها دارد در کشتی پیش 
تر از سایر رشته ها دنبال می شود و این موضوع اتفاقی 

نیست.
پیگیری رجال محترم  و عدم  توجه  این عدم  نمی دانم 

مسئول را چه تعبیری می توان کرد...
بهعنوان مسئول ورزش ملی کشور، کشتی، هیچ ابزاری 
و  ن��دارم  اختیار  در  مان  ملی  قهرمانان  به  کمک  برای 
تکلیف  به  من  اص��رار  .اما  نیست  ما  کنار  در  هیچکس 
مقامات ذیربط، برای کمک به قهرمانان ملی مردم، به 

قوت خود باقی خواهد بود.
نکته دیگر، داستان بی مهریهای دوستان وزارت ورزشی 
به کشتی ایران است. گویا عزیزان مجبورند بنا به اصرار 
مجمع فدراسیون کشتی، مدتی دیگر این حقیر را تحمل 
کنند. البته با توجه به شناختی که نسبت به ایشان وجود 
دارد، بعید می دانم تغییری نیز در این نامهربانی ها شاهد 

باشیم.
در  که  است  من  وظیفه  حال  هر  به  اینکه،  آخر  نکته  و 
احترام  به  دارم،  روزگ��اری  هر  و  هستم  که  موضعی  هر 
ایستادگی کم نظیر نمایندگان خانواده بزرگ  کشتی، بر 
به مجمع  پاسخ دیگری  پاسخ مثبت،  اعتقادشان، جز 

محترم نداشته باشم.
به نظر می رسد با شرایط موجود، هم در عرصه داخلی و 
هم در بخش بین المللی، با مشکالت و تنگناهای بسیار 
بیشتری نسبت به گذشته مواجه خواهیم بود. به ویژه 
با موضع گیری های اخیر خانواده  اینکه گمان می شود 
کشتی، حساسیت منفی بعضی از عزیزان نیز، به ورزش 

ملی کشور افزایش یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ظهر روز گذشته 
در دیدار با سهرابی رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه 
فردوسی اظهار کرد: خراسان رضوی دارای پتانسیل های 
ارگان های  نهاد ها  حوزه  در  خصوص  به  است  متعددی 
نیرومند در بخش های مختلف که یکی از این نهاد ها دانشگاه 

فردوسی است.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بین  افزود:  صبوریان  کوروش 
استان و دانشگاه تعامل هست اما کافی نیست، باید فراتر 
بین دستگاه های مختلف در  باشد در استان  این حد  از 
امیدواریم  است،  شده  ایجاد  خوبی  تعامل  ورزش  حوزه 
دانشگاه ها هم به حوزه ورزش توجه بیشتری داشته باشد و 
نقش پررنگ تری را در استان خراسان رضوی در بخش های 

مختلف ورزشی ایفا کند.
و  دانش  کرد:  تصریح  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
موفقیت  و  قهرمان  پرورش  در  مهم  دوعامل  زیرساخت 
ورزش است در استان از لحاظ زیرساخت ضعیف هستیم، 
ورزشکارانی که با این زیر ساخت قهرمان می شوند مشقت 
مسابقات  با  ما  ساخت های  زیر  زیرا  کشیده اند  ف��راوان 
دانش غنی  در بحث  اما  نیست،  قیاس  قابل  بین المللی 
هستیم ولی آن را به کار نمی گیریم که این موضوع خوشایند 

نیست و امیدوارم این مشکل حل شود.
صبوریان درخصوص حمایت از ورزشکاران گفت: باید قدر 
قهرمانان را بدانیم که با همت خود قهرمان می شوند و  شور و 
نشاط بین مردم ایجاد می کنند، همه مسئولین با برافراشته 
شدن پرچم احساس غرور می کنند اما این حس غرور زیاد 
دوام ندارد و زمانی که قهرمان باز می گردد دیگر کسی به فکر 

مشکالت او نیست.
وی روانشناسی را  از مسائل بسیار مهم در ورزش دانست 
و افزود: بهترین امکانات و تمرینات گاهی نمی تواند باعث 

موفقیت شود اگر ورزشکار از لحاظ روحی و روانی دچار 
مشکل باشد، در گذشته برقراری ارتباط محدود بود اما در 
شرایط فعلی ارتباطات گسترده شده و بعضًا با پیام یا تماسی 
نیاز به  از بین می رود که چنین مواردی  تمرکز ورزشکار 

مدیریت و روانشناسی دارد.
کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
دیگر مسئله مهم، تغذیه در ورزش است، نباید بگذاریم 
کسانی که تخصص و علم ندارند در باشگاه فعالیت کنند و 
سالمت ورزشکاران را در معرض خطر قرار دهند، می توانیم 
ایجاد تفاهم نامه ای با دانشگاه فضایی را به وجود آوریم تا 
فارغ التحصیالن این رشته در باشگاه ها حضور پیدا کنند و 

از علم آن ها استفاده شود.
و  پژوهشی گفت  اعتبارات  افزایش  از  ادامه  در  صبوریان 
افزود: در بخش پژوهش امسال مبلغ قابل توجهی به ما 
اختصاص می یابد و به دنبال ایجاد کارگروه پژوهش هستیم 
تا با پژوهش کاربردی بتواند مشکالت ما را حل کند، برای 
هر هیئت در هر رشته پژوهشگر مشخصی تعیین شود و 
مشکالت آن رشته را بررسی و سپس به مسئولین آن هیئت 

و ما معرفی می کند.
وی افزود: دانشجویان که فارغ التحصیل می شوند در کنار 
تیم های ورزشی قراربگیرند تا عالوه بر کسب تجربه، علم را 
به ورزش وارد کنیم، ما از خالقیت دانشجویان و طرح های 
ایجاد  در  می توانیم  و  می کنیم  استقبال  آن ها  ابتکاری 

اشتغال با ارائه وام کمک کنیم.
صبوریان تصریح کرد: رایزنی های خوبی با نمایندگان 
مجلس، شورای شهر و مسئولین شهری در راستای فعال 
کردن تیم های لیگ برتری در تمام رشته ها در حوزه بانوان و 
آقایان صورت گرفته و مطمئن به کسب سکو و مقام هستیم، 

سال ۹۷، سال خوبی برای ورزش استان خواهد بود.

بیانیهرسولخادمپسازبرگزاریمجمعفدراسیونکشتی:

دوستان وزارت ورزش مجبورند مدتی 
دیگر این حقیر را تحمل کنند

مدیرکلورزشوجوانانخراسان:

دانشگاه و دانشجویان به ورزش 
کمک کنند

قهرمانی شطرنج باز مشهدی در آسیابا علت های چاق شدن آشنا شوید

حضور ۳ خراسانی در اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی جوانان

5 خراسانی در ترکیب تیم ملی کبدی

طالی غالمپور در انتخابی المپیک 
جوانان

گزارش کوریره دلو اسپورت از تمایل شدید ناپولی برای جذب جواهر درخشان ایرانی
روزنامه معروف ایتالیایی در گزارشی به بررسی وضعیت 
انتقال علیرضا جهانبخش بازیکن آلکمار هلند به ناپولی 
ناپولی  باشگاه  مدیر  جینتولی  نوشت  و  پرداخته  ایتالیا 
مدت هاست که او را زیر نظر داشته و برای جذب این وینگر 
۲۴ ساله ایرانی که در فصل جاری در ترکیب تیم آلکمار ۱۱ 

گل زده و ۱۰ پاس گل داشته، بسیار عالقمند است.
جهانبخش از نگاه اعداد و ارقام: نام کوچک این بازیکن 
است،  دشوار  اندکی  او  خانوادگی  نام  اما  است،  علیرضا 
که  زمانی  و   ۲۰۱۵ سال  در  هلندی  باشگاه  جهانبخش. 
جهانبخش ۲۲ سال داشت، او را جذب کرد. وینگر ایرانی 
آلکمار در رقابت های این فصل لیگ هلند ۱۱ گل به ثمر 
رسانده و ۱۰ پاس گل داده است. این بازیکن ۱۸۰ سانتی 
متری قادر است در پست وینگر در هر دو جناح چپ و 

راست بازی کند. جهانبخش در لیگ برتر ایران بازیکن تیم 
داماش گیالن بود و با مبلغ ۲۵۰ هزار یورو به تیم نایمخن 
هلند پیوست و در آنجا با انجام بازی های بسیار خوب و 
قرار  تیم  این  ه��واداران  توجه  مورد  عالی،  نمایش های 
گرفت و بسیار محبوب هواداران بود. ارزش جهانبخش: 
باشگاه آلکمار هلند پیش از قیمت فروش بازیکن ایرانی را 
یک میلیون و هشتصد هزار یورو اعالم کرده بود، اما پس 
از درخشش جهانبخش در ترکیب این تیم هلندی )که در 
سال ۲۰۰۹ با هدایت لوئیس فان خال و حضور ستاره ای به 
نام گراتزیانو پله به عنوان قهرمانی لیگ هلند دست یافت( 
برای فروش ستاره تیمش مبلغ به مراتب باالتری را اعالم 
کرده، اکنون قیمت فروش جهانبخش به ۸ میلیون یورو 
رسیده است. کریستیانو جینتولی از مدت ها قبل علیرضا 

جهانبخش را زیر نظر داشته و مایل است تا او را به خدمت 
بگیرد. نفوذ از جناحین، ارسال پاس های دقیق، قدرت 
دریبل زنی، مالکیت توپ، و حضور در کارهای دفاعی تیم 
از جمله ویژگی های برجسته و بارز جهانبخش است. او 
حتی برخی مواقع تا میانه های میدان یعنی تا خط هافبک 
بر می گردد و توپ گیری می کند. این بازیکن جوان یکی 
از مهرهای اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی به شمار 
می رود که در ۳۲ بازی ملی که به میدان رفته، ۳ گل به 

ثمر رسانده است.
رویای جهانبخش در فصل جاری؛ جهانبخش در حال 
فان دن بروم  تیم  این  مربی  نظر  زیر  و  آلکمار  در  حاضر 
بازی می کند و در حال حاضر این تیم در رده سوم جدول 
رده بندی لیگ هلند قرار دارد. زمانی که نایمخن به دسته 

پایین تر سقوط کرد، جهانبخش بازیکن این تیم بود اما در 
دسته دوم لیگ هلند هم همراه نایمخن ماند و در بازگشت 
مجدد این تیم به لیگ برتر نقش مهمی داشت. وی در 
سال ۲۰۱۵ به آلکمار هلند پیوست و تا سال ۲۰۲۰ با این 
تیم قرارداد دارد. این تیم هلندی در سال ۲۰۱۵ زودتر از 
رقبایی چون اندرلخت بلژیک، سلتیک گالسکو اسکاتلند، 
دست  آمستردام  آژاکس  و  آیندهوون  و  تهران  استقالل 
به کار شد و او را از دست تیم های عالقمند و خواهانش 
جام  در  قهرمانی  آلکمار،  هفت  شماره  بازیکن  درآورد. 
آنها  می خواند.  خودش  رؤی��ای  و  آرزو  را  هلند  حذفی 
اکنون به دیدار فینال جام حذفی هلند راه یافته اند و برای 
قهرمانی در جام حذفی حریف نامداری چون فاینورد را 

پیش رو دارند.
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میزخبر

   نوبخت: امکان کاهش نرخ دالر
       از 4200 تومان هم وجود دارد

رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه با اش��اره به سیاس��ت 
جدید ارزی دولت گفت: بر اس��اس این سیاس��ت برای 
واردات کاالهای��ی که با ارز مبادله ای انجام می ش��دند، 
یارانه لحاظ خواهد ش��د. محمدباقر نوبخت در نشست 
خب��ری گفت: امکان کاهش نرخ جدید دالر وجود دارد 
و معتقد هس��تیم اگر عرضه دالر از طریق س��امانه ای که 
ارزه��ای صادرات��ی را مدیریت کند منس��جم ش��ود نرخ 
فعل��ی کاه��ش خواه��د یافت. اج��رای این سیاس��ت ها 
در یک دوره 6ماهه پیگیری خواهد ش��د ت��ا بازار ارز به 

تعادل برسد./ ایسنا
   هر 3 دقیقه یک طالق؛ برای این فاجعه 

       چه کسی پاسخگوست
نسبت طالق ها به ازدواج های ثبت شده در یک سال به 
۲۹ درصد رسیده که باالترین آمار در تاریخ ثبت احوال 
ایران از س��ال ۱۳۴۴ اس��ت و رکود محس��وب می ش��ود. 
رکوردی البته از نوع نامطلوب که نش��ان می دهد در هر 
دقیق��ه )به ط��ور دقیق تر، هر ۵۱ ثانی��ه( یک ازدواج در 
کشورمان به ثبت می رس��د و به ازای آن، هر سه دقیقه 

یک زندگی مشترک با طالق پایان می یابد.
به س��اعت نگاه کنید؛ تقریبا به ازای هر بار گردش کامل 
عقربه ثانیه شمار یک زندگی مشترک در کشورمان آغاز 
می شود و وقتی عقربه سومین دور را تمام می کند، یک 

زندگی مشترک پایان می یابد!
سازمان ثبت احوال کش��ورمان به تازگی آماری منتشر 
ک��رده که هولناک به نظر می رس��د: آمار ازدواج و طالق 
در س��ال گذش��ته )۱۳۹۶( ک��ه ب��ر اس��اس آن، تع��داد 
ازدواج ه��ای ثبت ش��ده نس��بت به س��ال ۱۳۹۵، حدود 
۸ درص��د کاه��ش داش��ته، در حالی که تع��داد طالق ها 

افزایش یافته و به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده است.
آن گونه که س��یف ا... ابوترابی، سخنگوی این سازمان 
گفت��ه، س��ال گذش��ته ح��دود ۶۰۹ ه��زار م��ورد )دقیق��ا 
۶۰۸۹۷۷ م��ورد( ازدواج ثبت ش��ده که به نس��بت س��ال 
قب��ل از آن، ح��دود ۵۱ ه��زار کاه��ش یافته اس��ت. این 
در حالی اس��ت که ش��مار طالق های ثبت شده در سال 

گذش��ته حدود ۱۷۵ ه��زار مورد )دقیق��ا ۱۷۴۵۹۷ مورد( 
بوده است./ تابناک

   سیف: به رهبری پیشنهاد کردیم یورو 
      جایگزین دالر شود

رئی��س کل بانک مرک��زی گفت که پیش��نهاد جایگزینی 
ی��ورو ب��ا دالر را ب��ا رهب��ری مط��رح ک��ردم و ایش��ان نیز 

استقبال کردند.
ولی ا... سیف در جلسه علنی صبح دیروز مجلس و در 
جریان بررس��ی وضعیت بازار ارز گفت: من پیشنهادی 
را با حض��رت آقا مطرح کردم که یورو در مبادالت ارزی 
جایگزی��ن دالر ش��ود چرا ک��ه دالر نقش��ی در مبادالت 
خارجی ما ندارد و ایش��ان هم از این موضوع اس��تقبال 

کردند.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی همچنی��ن ب��ر ل��زوم تعیین 
ضواب��ط س��ختگیرانه تر برای دریافت مج��وز صرافی ها 
نی��ز تاکید ک��رد و گفت: دیش��ب در جلس��ه ای طوالنی 
در س��تاد اقتصادی دول��ت که با حض��ور رئیس جمهور 
برگزار ش��د، تصمیماتی گرفته ش��د که کلیات آن اعالم 
ش��د و جزییات آن امروز بازتر می شود. بر این اساس 
مبن��ای ارزش گذاری دالر هم��ان ۴۲۰۰ تومان خواهد 

ب��ود./ انتخ��اب
   مشاور رئیس جمهور می گوید قیمت 

      دالر باید باالتر برود، رئیس دولت 
      می گوید این سیاست دولت نیست

رئی��س مجلس گفت: این چه وضعی اس��ت که مش��اور 
رئی��س جمهور می آی��د می گوید قیم��ت دالر باید باالتر 
ب��رود و رئی��س جمهور بی��ان می کند که ب��اال رفتن نرخ 

دالر سیاست دولت نیست.
علی الریجانی س��ه ش��نبه ۲۱ فروردین در جلسه علنی 
مجلس ش��ورای اسالمی با دس��تور کار بررسی وضعیت 
ب��ازار ارز گفت: آقای س��یف این ایراد به عملکرد ش��ما 
وارد اس��ت ک��ه چرا ای��ن تصمیم��ات قبال گرفته نش��ده 
اس��ت؟ چ��را بای��د ش��رایط اینگونه م��ی ش��د و تصمیم 

اینچنینی گرفته می شد؟
همچنی��ن در زمانی که پورابراهیمی رئیس کمیس��یون 
از  و  گرف��ت  ق��رار  تریب��ون  پش��ت  مجل��س  اقتص��ادی 

س��خنان ترکان مش��اور رئیس جمهور انتق��اد می کرد، 
علی الریجان��ی در تأیید س��خنان پورابراهیمی خطاب 
به س��یف گفت: این چه وضعی اس��ت که مش��اور رئیس 
جمهور می آید می گوید قیمت دالر باید باالتر برود بعد 
رئیس دولت می گوید این سیاس��ت دولت نیست، خب 

کنترل کنید. یک صدا از دولت شنیده شود.
   استعفای نجفی پذیرفته شد

اس��تعفای محمدعل��ی نجفی از ش��هرداری تهران با ۱۵ 
رای مواف��ق، 5 رای مخالف و یک رای ممتنع از س��وی 

شورای اسالمی شهر تهران پذیرفته شد.
اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران س��رانجام پ��س از کش و 
قوس ه��ای فراوان ب��ا اس��تعفای دوم محمدعلی نجفی 
ش��هردار ته��ران موافق��ت کردن��د و نجفی ب��ا رأی اعضا 
از س��اختمان بهش��ت رف��ت. نجفی که در اولی��ن روز از 
شهریورماه س��ال گذشته با قرائت س��وگندنامه شهردار 
ش��انزدهم تهران ش��ده بود، ب��ه دلیل ابتال ب��ه بیماری 
جدی��د از س��مت خ��ود اس��تعفا داد، هرچن��د اعض��ای 
ش��ورای ش��هر تهران در پذی��رش اس��تعفای اول نجفی 
مقاومت کرده و به استعفا رای منفی دادند اما تنها چند 
س��اعت بعد از رد استعفای اول، نجفی مجددا دست به 
قلم ش��د و این بار بااش��اره ب��ه آغاز رون��د درمانی اش از 
شورای ش��هر خواست که اقدامات الزم را برای انتخاب 
ش��هردار و یا سرپرس��ت انج��ام دهند. اعضای ش��ورای 
ش��هر، سمیع ا... حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد 
شهری شهردار تهران را به عنوان سرپرست شهرداری 

انتخاب کردند./ انتخاب
   صف های خرید دالر جمع شد

پراکن��ده  از  حاک��ی  ارز  ب��ازار  از  مش��اهدات  آخری��ن 
ش��دن صف ه��ای طوالن��ی خری��د دالر در پ��ی تعطیلی 

صرافی هاست.
هماهنگون��ه که بانک مرکزی اع��الم کرده که دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ی ب��ه صرافی ه��ا داده نمی ش��ود، روز گذش��ته در 
صرافی ه��ا خبری از عرض��ه دالر ۴۲۰۰ تومان��ی نبود با 
وجود اینک��ه متقاضیان زیادی س��اعت ها ب��رای خرید 

دالر مقابل صرافی ها صف کشیده بودند.
پ��س از صحبت ه��ای مع��اون اول رئی��س جمه��ور در 

ش��ب گذش��ته در خص��وص دالر ۴۲۰۰ تومان��ی و تک 
نرخی ش��دن آن، ظهر دی��روز بانک مرکزی به ایس��نا 
اع��الم کرد ک��ه دالر ۴۲۰۰ تومانی فقط ب��ه متقاضیان 
قانون��ی یعنی فعاالن اقتصادی اع��م از صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان تعل��ق می گی��رد و ش��رایط ارائ��ه  ارز 
ب��ه مس��افران، دانش��جویان و دیگ��ر گروه ه��ا متعاقبا 
اع��الم می ش��ود. اما از صب��ح دیروز اف��راد مختلف در 
صف ه��ای طوالن��ی حضور پی��دا کردند و ع��ده زیادی 
ب��ا ارائه مدارک مس��افری ب��ه دنبال تهی��ه دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ی بودن��د که موف��ق نش��دند. البت��ه در مقاطعی 
توم��ان   ۴۹۰۰ قیم��ت  ب��ا  را  دالر  صرافی ه��ا  برخ��ی 
فروختن��د که نی��روی انتظامی جلوی آنه��ا را گرفت و 

نهایتا بس��اط آنها برچیده ش��د.
همچنین گفتنی اس��ت که روز گذش��ته اغلب صرافی ها 
تابلوهای اعالن قیمت ها را خاموش کرده بودند و اعالم 
می کردند که خرید و فروش ارز انجام نمی دهند./ ایسنا

   مزیت پیام رسانهای بومی بر تلگرام؛ 
       ارائه تماس صوتی و خدمات بانکی

 معاون فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه 6 پیامرسان 
داخل��ی که فعال ش��ده اند، اس��تارتاپ هس��تند، گفت: 
ارائ��ه خدمات تم��اس صوت��ی و بانکی مزی��ت این پیام 

رسانها نسبت به نمونه خارجی است.
پی��ام  از  حمای��ت  ض��رورت  م��ورد  در  س��تاری  س��ورنا 
رس��انهای داخلی در کش��ور، با تاکی��د براینکه حدود 6 
پی��ام رس��ان اصلی که در کش��ور ه��م اکنون فعال ش��ده 
اند، از سیستم حمایتی معاونت علمی بیرون آمده اند، 
اظهار داش��ت: این پیام رسانها اس��تارتاپ هستند و ما 

در جهت حمایت در حال همکاری با آنها هستیم.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمه��ور با اش��اره به 
مزای��ای اس��تفاده از پی��ام رس��انهای داخلی نس��بت به 
نمونه های خارجی تاکید کرد: پیام رس��انهای داخلی، 
توانمندیه��ای خوبی دارند و عالوه ب��ر این توانمندیها، 
ام��کان ارائه خدمات��ی را دارند که ش��بکه های خارجی 

ندارند.
وی اف��زود: برای مث��ال ام��کان ارائه خدم��ات بانکی و 
صوتی در سیس��تم پیام رس��انهای داخلی وجود دارد و 

این درحالی اس��ت که در تلگرام و س��ایر پیام رسانهای 
خارجی، این سرویس در ایران قابل استفاده نیست.

س��تاری با اش��اره ب��ه اینکه ب��رای مثال پیام رس��ان بله 
امکان دریافت خدمات بانک��ی را برای کاربر فراهم می 
کند، ادامه داد: در همین حال پیام رس��ان سروش نیز 

خدمات تماس صوتی دارد.
وی در م��ورد آخری��ن تصمی��م ب��رای فیلتر تلگ��رام نیز 
گف��ت: آخرین تصمیم��ات در این زمینه باید از س��وی 
دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و هر آنچه 

که ایشان تاکنون مطرح کرده صحیح است./ مهر
   نقشه گردشگری جهان 

      در 28 سال اخیر
از س��ال ۱۹۹۰ میالدی تاکنون مناطق آس��یا، آمریکای 
جنوبی،  آفریقا و خاورمیانه بیش��ترین رشد را در جذب 

گردشگر خارجی به ثبت رسانده اند.
در س��ال ۲۰۱۷ در مجموع ۱.۳۲ میلیارد س��فر خارجی 
توس��ط گرش��گران در سراس��ر جه��ان انجام ش��د که در 
مقایس��ه با آمار ۱.۲۴ میلیارد س��فر در سال گذشته آن 
افزایش داش��ت و همچنین س��ه برابر بیش��تر از ۴۳۹.5 
میلیون س��فری است که در سال ۱۹۹۰ میالدی به ثبت 

رسید.
در حال��ی ک��ه جمعیت جهان از 5.۳ میلی��ارد نفر در ۲۸ 
س��ال پیش )۱۹۹۰( به بیش از ۷.6 میلیارد نفر در حال 
حاضر رسیده است نمی توان این حقیقت را کتمان کرد 
که امروز در مقایس��ه با گذشته افراد بیشتری لذت سفر 

در سراسر دنیا را تجربه می کنند.
پس از کامبوج، الئوس، میانمار، آلبانی، قرقیزستان و 
ویتنام در رتبه هفتم  بیشترین رشد در جذب گردشگر 
از س��ال ۱۹۹۰ میالدی تاکنون قرار گرفته است و امروز 
۳۲.۹ برابر بیش��تر از ۲۸ س��ال پیش گردشگری خارجی 

وارد خاک ایران می شوند./ ایسنا
   برقراری 43میلیون دقیقه تماس خارجی 

در عید
 ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت از برق��راری ۴۳ میلیون 
دقیق��ه مکالم��ه کارب��ران ایرانی با کش��ورهای خارجی 
در ای��ام تعطی��الت عی��د ن��وروز ۹۷ خب��ر داد. ش��رکت 

ارتباط��ات زیرس��اخت اع��الم ک��رد ک��ه در ای��ام نوروز 
امس��ال بیش از۴۳ میلی��ون و ۴۵۷ هزاردقیقه ترافیک 
بین المل��ل هموطنان را بین ایران و دیگر کش��ورهای 
جهان برقرار کرده اس��ت. از این حج��م مکالمه، بیش 
از ۲۸ میلیون و ۹۷۶ هزار دقیقه س��هم ترافیک صادره 
از ای��ران به دیگر کش��ورها و ح��دود ۱۴ میلیون و ۴۸۱ 
هزاردقیق��ه س��هم ترافی��ک وارده بین الملل به کش��ور 
بود. درهمین حال بیشترین مسیر ترافیک بین الملل 
مرب��وط ب��ه کش��ورهای افغانس��تان ، ع��راق، امارات، 
ترکیه، پاکس��تان، آمریکا، آذربایج��ان، کانادا و آلمان 
ب��ود. اوج ترافیک روزانه مربوط ب��ه روز اول فروردین 
س��ال ۱۳۹۷ ب��وده که در ای��ن روز بی��ش از 4 میلیون و 
۵۳۰ هزار دقیقه مکالمه مبادله شد. شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت تاکید کرد که پی��ش بینی های فنی الزم را 
برای س��اعت پیک ترافیک ن��وروزی فراهم کرده بود و 
کارشناس��ان این شرکت در ایام نوروز در شیفتهای ۲۴ 
س��اعته در مح��ل کار خود حضور داش��تند تا مکالمات 
هموطن��ان در این ایام بدون هیچ اختاللی و با کیفیت 

مطلوب برقرار ش��ود./ مهر
   اروپا به دنبال حفظ برجام است

مدیر اجرایی شبکه خلع سالح هسته ای و امنیت اروپا 
ب��ا ابراز امیدواری در حل مش��کالت موجود در موضوع 
برج��ام گف��ت: اروپا ب��ه دنب��ال روش هایی ب��رای حفظ 
برج��ام اس��ت و در این زمینه تالش های خ��ود را ادامه 
می دهد. »تارجا گروندی« که به ایران س��فر کرده است 
سه ش��نبه ب��ا عالءالدی��ن بروج��ردی رئیس کمیس��یون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس دی��دار و گفت 

و گو کرد.
وی در ای��ن دی��دار اظهارداش��ت: تردی��دی نیس��ت که 
جمهوری اس��المی ای��ران خصوص��ًا در زمین��ه تجاری 
ب��ا اروپا منافع مش��ترک دارد هر چند آنگون��ه که باید از 

منافع این توافق بهره مند نشده است.
مدیر اجرایی شبکه خلع سالح هسته ای و امنیت اروپا 
ضم��ن ابراز امیدواری از ش��کوفایی رواب��ط اقتصادی و 
تج��اری ایران و آمریکا تاکید ک��رد: حفظ برجام به نفع 

همه خواهد بود./ خانه ملت

امام علی )ع( فرمودند:
خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.

حضرت امام خمینی)قدس س�ره( در جوی ظهور کرده و قیام نمودند که 
بخش عظیم مردم جهان را محرومین و گرس�نگان و پابرهنگان تش�کیل 
می دادند، چه اینکه هم اکنون نیز این چنین است. همان طوری که موسی 
و هارون)ع( در جو حکومت آل فرعون تجلی کردند، در این عصر نیز که 
فراعن�ه ش�رق و غرب حکومت ک�رده و می کند، حضرت ام�ام امت )قدس 
س�ره( جلوه کرد. محور اصلی رس�الت »دعوت مردم به خداوند« است و 
سخن از آب و خاک در مرحله دوم قرار دارد، زیرا مهم بیدار کردن دل های 
مردم و روشن کردن افکار آنهاست. سخن در کوه و دریا و دشت و هامان 

نیست، بلکه سخن در قلمرو»قلوب« مردم است.
امام خمینی بنیان مرصوص، ص286

از عشق لب تو بیش تیمارم نیست
کالودهٔ لب اهست سزاوارم نیست

گر خود هب مثل آب حیات است آن لب
چون خضر بدو رسید رد کارم نیست

خاقانی

  برلین: ایران و روسیه به تعهدات خود در سوریه عمل نکرده اند
وزیر خارجه آلمان به بهانه حمله ش��یمیائی چند روز گذش��ته در س��وریه ادعا کرد: ایران و روس��یه به تعهدات خود در س��وریه 
عم��ل نکرده ان��د. ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلمان از اعمال فش��ارهای بیش��تر علیه روس��یه ب��ه بهانه حمله 
ش��یمیائی در ش��هر دوما واقع در غوطه ش��رقی س��وریه خبر داد. »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود که ایران و 

روسیه را متهم کرد که به تعهدات خود در سوریه عمل نکرده اند!
گفتنی اس��ت، وزارت دفاع روسیه روز شنبه هفته جاری هش��دار داده بود گروه های تروریستی »جیش االسالم« و ارتش آزاد 
قصد دارند با اس��تفاده از گاز ش��یمیایی، به ش��هر دوما در غوطه ش��رقی دمش��ق حمله کنند. الزم به ذکر اس��ت، دولت سوریه 
بر اس��اس توافق خود با س��ازمان منع استفاده از تس��لیحات شیمیایی در س��ال ۲۰۱۳، ذخائر اینگونه تسلیحات را تحت نظر 
بازرسان این سازمان کاماًل نابود کرده بود. سال گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بهانه قرار دادن حمله شیمیایی 

دولت سوریه به خان شیخون، بیش از ۷۰ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص واقع در سوریه شلیک کرد.
  هجوم اف.بی.آی به دفتر کار وکیل ترامپ 

نیروه��ای اف.ب��ی.آی با هج��وم به دفت��ر کار وکیل رئیس جمه��ور آمریکا، اس��نادی درباره رابط��ه او با یک بازیگ��ر فیلم های 
مس��تهجن را ضبط کردند. به گزارش فارس ، پلیس فدرال آمریکا )اف.بی .آی( با هجوم به دفتر »مایکل کوهن« وکیل رئیس 

جمهور آمریکا، بخشی از اسناد او را ضبط کردند.
گفته می شود این اقدام در ادامه بررسی پرونده ادعای رابطه جنسی »دونالد ترامپ« با یک بازیگر فیلم های مستهجن صورت 
گرفته اس��ت. به نوش��ته خبرگزاری »رویترز« به نقل از وکیل کوهن، نیروهای اف.بی.آی به دس��تور دفتر بازرس ویژه »رابرت 
مولر« به خانه و دفتر کار او حمله کرده و اسنادی از رابطه ترامپ با این بازگیر را ضبط کردند. کوهن طی هفته های اخیر درپی 
انتشار گزارشی مبنی بر پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های مستهجن برای عدم افشای رابطه نامشروع با ترامپ، 

در مرکز توجه رسانه ها بود.
   حمالت بی ارزش ترامپ علیه ایران، منافقانه است

وزیر خارجه کشورمان تاکیدکرد: حمالت بی ارزش ترامپ علیه ایران که خود قربانی استفاده از سالح های شیمیایی توسط 
صدام با حمایت آمریکا بود، منافقانه است. محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود، 
نوش��ت: »حمالت بی ارزش ترامپ علیه ایران که همواره اس��تفاده از سالح های شیمیایی توسط هر کسی را محکوم می کند 
و خود قربانی اس��تفاده از س��الح های شیمیایی توس��ط صدام با حمایت آمریکا بود، منافقانه اس��ت. تهدیدات او برای انجام 

اقدامات تحریک آمیز تجاوزکارانه، پیامی در حمایت از افراط گرایان است.«/ مهر

فتــــو نیـــــوز


