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معاون سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد:

خراسان رضوی، یکی از محورهای 
جدید گردشگری کشور

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای:

مهارت آموزی 
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تحلیل روز

گزارش ویژه

ورزش

تـونـل وحـشت!
کدام تیم »لیِگ یکی« می شود؟

آسمان و دریای سوریه محل رویارویی مسکو و واشنگتن   

زمزمه جنگ جهانی کوچک در همسایگی ایران

خانواده منصوریان سفر یکساله خود را به دور ایران با دوچرخه آغاز کردند؛

پیام بران دوچرخه سوار

بحران سوریه از اواسط دی ماه سال گذشته و با آغاز حمله نیروهای ترکیه به شمال این کشور که نهایتًا 
بر خالف تمامی موازین حقوق بین الملل منجر به اشغال عفرین به عنوان ضعیف ترین کانون از کانون های 
پیوند  به  با توجه  امر  این  از معادالت خود شد.  فاز جدیدی  وارد  بود،  گانه کردهای شمال سوریه  سه 
خوردن آن به درگیری ها در غوطه شرقی دمشق، وضعیتی را ایجاد کرد که نهایتًا طی روزهای گذشته 

و همزمان با پیشروی...

کیلومترهای  انسانی  و  مهم  پیامی  انتقال  برای  سواری  دوچرخه  گروه  یک  که  نیست  بار  اولین  این 
طوالنی را طی ماه ها رکاب می زنند تا انسان ها را با مفاهیمی مانند صلح و دوستی و امید، بیش از 
پیش آشنا کنند. اما اینبار این حرکت ارزشمند از مشهد آغاز شده است، آن هم توسط زوجی جوان 
با کودکی 8ماهه که می خواهند با هدف تجربه سبک جدید زندگی ساده و پایدار می خواهند در عرض 
به هموطنانشان  از آب و خاک و هوای پاک را  تا اهمیت محافظت  بزنند  ایران را رکاب  یک سال دور 

گوشزد کنند...
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در تفاهم نامه  شهرداری مشهد و بهزیستی خراسان رضوی تصویب شد؛

مشهد بدون 
4کارتن خواب ها

4
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فرماندار مشهد:

اسکان مسافر در حسینیه  و مدرسه 
هتلداری را نابود می کند

آخرین وضعیت پرونده »ندا«؛

قاتل »نشئه« یا »دیوانه«
 نبوده است

گفت وگو با فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛

خانم ها مسئولیت پذیرتر 
هستند!

دوراهی  در  اما  است  زندگی  و  مرگ  مثل  فوتبال 
شاید  ماجرا  لیگ،  پایانی  هفته های  در  سقوط  و  بقا 
مهم تر می شود. در جدول  زندگی هم  و  از مرگ  حتی 
دسته  به  زود  خیلی  مشکی پوشان  لیگ برتر،  16تیمی 
پایین تر سقوط کرده و قربانی دوم، از بین 6تیم دیگر 
انتخاب خواهد شد. در این فصل نیز درست مثل فصل 
پایانی  ثانیه های  تا  قهرمانی  جنگ  از  خبری  گذشته، 
دنبال  زیادی  بسیار  هیجان  با  سقوط  نبرد  اما  نیست 
می شود. چرا که از رده دهم به بعد، همه تیم ها با خطر 
تبعید به لیگ دسته اول روبه رو هستند. 3هفته پایانی 
سپری  وحشت  ژانر  در  فانوس  به دست ها،  برای  لیگ 
مقتول  یک  تنها  اما،  ترسناک  فیلم  این  شد.  خواهد 

خواهد داشت.
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سخنگوی قوه قضائیه:

تلگرام همکاری کند
 فیلتر نمی شود

وزیر نیرو در افتتاح پروژه آب و فاضالب در مشهد:

همیشه مشکل تأمین
 آب شرب داشتیم
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رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
سازمان فنی وحرفه ای گفت: مهارت آموزی صرفا یک 
روش کار کردن نیست یک سبک زندگی است و ما باید 
یاد بگیریم که  این امر یک سبک فکر کردن و اندیشیدن 

است و  این نیز یک ثمره نظام آموزشی است.
اولین  در  چهارشنبه  روز  پاک سرشت  سلیمان 
و  فنی  اداره  در  کارآفرین  آموختگان  مهارت  همایش 
حرفه ای افزود:  تعداد افرادی که مهارتی را فراگرفته اند 
کمتر از افرادی است که صرفا مدرک تحصیلی دارند، 
علت  این است که افراد دارای مهارت توقعی از دیگران 
ندارند، در واقع مهارت آموزی یعنی مهارت پیدا کردن 

و راه حل مهارت آموختن است.
توانستند  ما  مدیران  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
تبدیل کردن آن  و  به معرفی مهارت آموزی  به خوبی 
و  شاخص ها  که  زمانی  بپردازند،  جمعی  نیاز  یک  به 
می  کنیم،  مشاهده  را  آموزی  مهارت های  آمارهای 
رئیس  است.   امر دشواری  کار  متوجه می شویم  این 
سازمان فنی و حرفه ای افزود: با مشاهده فعالیت های 
اطمینان  رضوی  این  خراسان  استان  در  شده  انجام 
حاصل شده که  این استان یکی از استان های سرآمد 
راه  یک  عنوان  به  مهارتی  آموزش های  معرفی  در  ما 
خواهد  ما  کشور  وضعیت  در  اضطراری  و  عاجل  حل 
با  کشور  فعلی  وضعیت  در  که  شد  متذکر  باید  بود، 
چند مساله جدی مواجه است که یکی از آن ها مساله 

بیکاری است.
نظام آموزشی نیازمند کمک است

به  با اشاره  کار و رفاه اجتماعی  تعاون،  معاون وزیر 
چالشی در خصوص مشکالتی در نظام آموزشی کشور 
خاطرنشان کرد: نظام آموزشی بنا بود که به ما کمک 
کند تا بتوانیم مشکالت را برطرف سازیم، اما هم اکنون 
است.  بهبود  و  اصالح  یاری،  نیازمند  آموزشی  نظام 
آموزش های مهارتی، به درستی راه حل جایگزین آن 
نظام آموزشی است که در آن تامل در راه حل ها زمان 
زیادی را به خودش اختصاص نداده و بیشتر وقت خود 

را صرف محفوظات و مدارک شده است. 
آموزشی  مهارت های  بر اینکه  تاکید  با  پاک سرشت 
راه حل سایر مسائل را برای ما  ایجاد می کند، تصریح 
کرد:  این امر باعث  ایجاد نابرابری شده و آموزش های 
مهارتی آن راه حلی است که می تواند به ما راه حل های 
نه  مهارتی  آموزش های  دهد،  نشان  را  دیگر  مسائل 
تنها لوکس و تداوم مدرک گرا نیست و موجب بیکاری 
و  شخصی  زندگی  در  به سزایی  تاثیر  بلکه  نمی شود 
اجتماعی افراد خواهد داشت. بنابراین مهارت آموزی 
نتایج عینی در نزدیک ترین فاصله در زندگی شخصی، 
اجتماعی و در قلمروی کسب و کار خواهد داشت و در 
به مهارت های کسب وکار  واقع مهارت آموزی محدود 

نیستند. 
آموزش مهارتی، نخبه پروری است

خاطرنشان  آموزی  مهارت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
دارد  عینی  ثمرات  تنها  نه  مهارتی  آموزش های  کرد: 
کار  افراد در  این  که   را پرورش می دهد  بلکه نخبگانی 
خود سرآمد هستند و درنهایت تبدیل به یک کارآفرین 
و ثروت آفرین شدند.  این امر، امری ستودنی است زیرا  
آموختن  مهارت  که  داده  رخ  شرایطی  در  اتفاق  این 

جایگاه مناسبی در این جامعه ندارد. 

اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
به اینکه از نظر برخی خانواده ها مهارت آموزی در فنی 
فرهنگ  این  کرد:   اظهار  نیست،  مناسب  حرفه ای  و 
درستی نیست و اولین اتفاقی است که در  این زمینه رخ 
داده است، تالش داریم آن را به یک رویداد ملی تبدیل 
و در هفته مهارت از مهارت آموختگان موفق و کارآفرین 

کشور تقدیر کنیم. 
منابع دولت  به  تنها  نباید  امر مهارت آموزی  در 

اتکا کنیم
مهارت آموزی  امر  در  ما  بیان  اینکه  با  پاک سرشت 
در   کرد:  عنوان  کنیم،  اتکا  دولت  منابع  به  تنها  نباید 
این امر باید خود به دنبال راه حلی باشیم که در سالیان 
گذشته خیلی به آن توجه نکردیم و  این راه حل همان 
را  فرصتی  باید  ما  است.  آموزش ها  این  مردمی کردن  
و  زیرا جامعه هم می داند  دهیم  قرار  مردم  اختیار  در 

می تواند در  این مسیر خود را توانمند سازد.
وی با بیان  اینکه در  این رویداد ما از عبارت خیرین 
این  کرد:   تصریح  می کنیم،  استفاده  مهارت  حوزه  در 
بین  پیوندی  یعنی  است،  جدید  عبارت  یک  عبارت 
منافع ناشی ازمهارت آموزی برای جامعه و رفتارهای 
اجتماعی، مذهبی پیدا شده که ما نگران آن بودیم. در 
نتیجه به جز  این مسیر، راه حل دیگری برای مشکالت 

موجود نیست.
بر  تاکید  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
و  کردن  اجتماعی  مردمی  و  با  تنها  مشکالت   اینکه 
کرد:  اظهار  می شود،  حل  جامعه  طلبیدن  کمک  به 
و  است  محدود  دولتی  منابع  مهارت آموزی  حوزه  در 
قسمتی ناشی از  این است که تنگناهای اقتصادی وجود 
دارد. آیا می پذیریم با همین منابع محدود فعالیت کنیم 
یا جامعه ای را به کمک بطلبیم که نتیجه آموزش های 

ناکارآمد را مشاهده کرده و آمادگی همیاری را دارد.
خیرین  تجربه  ک��رد:  خاطرنشان  پاک سرشت 
مدرسه ساز موفق بود و مشابه همین فرایند و راه حل 

می تواند در حوزه مهارت آموزی اتفاق بیافتد.
فعالیت های  حوزه  در  کشور  هفدهمین  ایران 

نیکوکارانه
به  با اشاره  کار و رفاه اجتماعی  تعاون،  معاون وزیر 
رتبه  ایران در حوزه فعالیت های داوطلبانه و نیکوکاری 
 139 ، سال 2017  در  داد:  ادامه  کشور،  بین 139  در 
کشور مورد بررسی قرار گرفت و یکی از نتایج آن  این بود 
از 20 کشور ثروتمند جهان، فقط 6 کشور در حوزه این 
فعالیت ها پیش قدم بودند. رتبه ما در  این رتبه بندی 
از 139 کشور در جهان 17 بوده و در منطقه خاورمیانه 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده ایم.
که  اس��ت  معنی  بدین  ای��ن  اف���زود:   پاک سرشت 
فرهنگ  برای  یعنی  است  ما  فرهنگ  جز  نیکوکاری 
نیکوکاری و یک مولفه حیاتی و بنیادی ساخته شدیم. 
امیدوارم پیوند بین نیکوکاری و مهارت اندیشی بتواند 
کشور را در مسیری قرار دهد که در نهایت به آن افتخار 

 کنیم. 
استاندار خراسان رضوی :

ای  حرفه  و  فنی  توسط  جدید  اشتغال  هزار  دو 
استان ایجاد شد

در ادامه این مراسم استاندار خراسان رضوی با اشاره 
به این که دو هزار اشتغال جدید توسط فنی و حرفه ای 
فقط  آموزش ها  این  گفت:  است،  شده  استان  ایجاد 
نباید بر حوزه مهارت آموزی متمرکز شود زیرا مهارت 
آموزی بدون توجه به شرایط بازار و نیازهای آن کارآمد 
و حل کننده مشکالت نیست و باید با ارزیابی شرایط 

جویای  اف��راد  به  مناسب  مشورت های  ارائ��ه  و  ب��ازار 
مهارت، تامین امکانات و ابزار مناسب برای تولید زمینه 

 ایجاد اشتغال و تولیدی پایدار و با کیفیت فراهم شود.
با  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  رشیدیان  رضا  علی 
عنوان "حمایت از کاالی داخلی" افزود: یکی از الزامات 
حمایت از تولید داخلی افزایش مهارت در تولید و ارتقا 
کیفیت تولیدات است. اگر می خواهیم تولیدات داخلی 
در کشور و بازارهای منطقه ای و بین المللی جایگاه یابد 
بی شک باید کیفیت آنها ارتقا بخشیم و در  این راستا 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسالتی بسیار سنگین 
عهده دار است. استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در 
سال های اخیر  این مجموعه و نیز بخش خصوصی فعال 
در  این حوزه چون آموزشگاه های فنی و حرفه ای تالش 
خوبی برای آموزش نیروی جوان و جویای کار داشته اند 

که باید با قوت بیشتری تداوم یابد.
توسط  این  که  اقداماتی  طی  داد:   ادامه  رشیدیان 
هزار  دو  شد  انجام  و  پیگیری  قبل  سال  در  مجموعه 

اشتغال جدید را رقم زدند که اقدامی  موثر بود.
ایجاد 120 هزار شغل سال گذشته حاصل همدلی 

بخش های خصوصی و دولتی است
گذشته  سال  در  اینکه  بیان   با  ادام��ه  در  رشیدیان 
خراسان رضوی جهش خوبی در حوزه اشتغال داشته 
است، افزود: هر چند همچنان 240 هزار جوان جویای 
اشتغال  هزار   120 پارسال  اما  داری��م  استان  در  کار 
جدید در استان  ایجاد شد که تالشی ماندگار و نتیجه 
برنامه ریزی، همراهی و همدلی بخش های خصوصی، 

دولتی، بانک ها و فنی و حرفه ای و غیره بود.
اشاره  با  میان  در ای��ن  رض��وی  خراسان  استاندار 
بین  پ��ارس��ال  ف��روردی��ن   12 جانبه  س��ه  تفاهم  ب��ه 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات 
و فناوری اطالعات و استانداری خراسان رضوی گفت: 
 این قرارداد منجر به  ایجاد 20 هزار و 500 اشتغال جدید 
در استان شد که بیشترین تعداد آن در حوزه، فناوری 

اطالعات و ارتباطات بود.
 وی گفت: به دلیل ظرفیت خوبی که جوانان استان 
در  این حوزه دارند شهرک فناوری اطالعات سجاد 2 
نیز امسال بعد از تهران در مشهد راه اندازی می شود 
و  خالقیت ها  تحقق  برای  مناسبی  بسیار  ظرفیت  که 

توانمندی های جوانان است.
نقش خیرین در مهارت آموزی بسیار مهم است

خیرین  تالش های  از  تقدیر  با  ادامه  در  رشیدیان 
شغلی  مهارت های  آم��وزش  عرصه  به  آن��ان  ورود  و 
و  مشکالت  همه  نمی تواند  تنهایی  به  دول��ت  گفت: 
نیازمندی های حوزه اشتغال و اقتصاد کشور را تامین 
کند و در  این میان بخش خصوصی و نیز خیرینی که با 
نیت خیر به ویژه به حوزه مهارت آموزی و نیز فناوری 

وارد می شوند می تواند کمک شایانی به ما کند.
استاندار خراسان رضوی تاثیر  این مهارت آموزی ها 
را در روستاهای استان بسیار قابل توجه خواند و گفت: 
در طرح روستاهای پاک که روستاهایی عاری از بیکاری 
طرح های  اج��رای  است  غیره  و  آسیب ها  و  اعتیاد  و 
مهارت آموزی موجب شده امروز در  این 100 روستایی 

که طرح در آنها اجرایی شده بیکار نداشته باشیم.
دارای  روستای   2500 استان  در  بیان اینکه  با  وی 
آبادی وجود  نیز 3500  و  از 20 خانوار جمعیت  بیش 
تالش  باید  و  داری��م  زی��ادی  ک��ار  هنوز  گفت:  دارد 

گسترده ای در این حوزه انجام شود.
که  کسانی  درص��د   50 به اینکه  اش��اره  با  رشیدیان 
حرفه ای  و  فنی  مهارتی  آموزش های  از  قبل  سال  در 

استفاده کرده اند بانوان و دختران بوده اند ، گفت:  این 
موضوع نشان دهنده ظرفیت باالی  این جمعیت برای 
استان  اقتصادی  توسعه  حوزه  در  نقش  و  ایفای  ورود 
است. وی تصریح کرد: هر جا بانوان وارد امور مدیریتی 
شده اند توانسته اند نقش خود را به بهترین شکل  ایفا 
کنند و  این از برکات انقالب است که امروز فرصت های 
تحصیلی برابر به ویژه تحصیالت تکمیلی برای دختران 
فراهم شده و حتی در حوزه دانشگاهی وزنه به نفع آنان 

است .
کنار  باید  اکنون  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
تالش ها و اقدامات ویژه برای اشتغال جوانان، در حوزه 
بانوان فضا برای حضور شایسته و در شان  دختران و 
آنان در عرصه های اجتماعی و اجرایی فراهم شود و در 

 این راستا اقدامات خوبی در دست انجام است.
معاون استاندار:

آموزش های فنی حرفه ای مساله محور، خالقیت 
پرور و فرصت آفرین است

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت:  مراسم  این  دیگر  بخش  در  رض��وی  خراسان 
آموزی  مهارت  و  حرفه ای  فنی  آموزش های  توسعه 
برای اشتغالزایی و رفع نیازهای جامعه ضروری است. 
خالقیت  و  محور  مساله  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
پرور هستند بنابراین باید بیش از پیش در سطح جامعه 
افزود:  ادام��ه  در  حسینی  جواد  سید  یابند.  توسعه 
آموزش های فنی و حرفه ای عالوه بر خالقیت پروری 
همین  بارز  نمونه  که  می کند  عملیاتی  ایجاد  مهارت 
آموزش ها در خراسان رضوی با استفاده از ظرفیت های 

دولتی و بخش خصوصی است.
آموزش های فنی حرفه ای فرصت آفرین است

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان رضوی ادامه داد: فنی و حرفه ای آموزش ها را 
به افرادی از جامعه می دهد که فرصت های یادگیری را 
از دست داده اند و لذا  این آموزش ها فرصت آفرین نیز 

هست.
معاون استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: از 
دهه 80 به بعد نظام طویل آموزش و پرورش در دنیا 
مورد انتقاد قرار گرفت که خالقیت و نوآوری را از بین 

می برد، حافظه پرور است و کاربردی و مهارتی نیست.
باید  آم��وزش��ی  نظام  ای��ن  همچنین   اف���زود:  وی 
سریعترین راه برای تحرک و تعادل اجتماعی باشد اما 
نتوانسته  این کارکرد را محقق کند و نابرابری ها را درون 
مدرسه تثبیت و بیرون از مدرسه تشدید می کند و به آن 

مشروعیت می بخشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی:

فقدان مهارت از عوامل اصلی بیکاری است
رضوی  خراسان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
نیز در این مراسم گفت: یکی از مهمترین چالش های 
مورد  مهارت  فقدان  که  است  بیکاری  موضوع  امروز 
از مهمترین عوامل آن  کار  افراد جویای  بازار در  نیاز 

می باشد.
و  فنی  سازمان  ماموریت  رحیمی  اف��زود:  افشین 
حرفه ای نیز مهارت آموزی است که در خراسان رضوی 
خود،  برای  اشتغال  بر  ایجاد  عالوه  آم��وزان  مهارت 
کارآفرینی نیز نموده و مهارت آموزان بین چند نفر تا 

100 نفر شغل  ایجاد کردند.
وی ادامه داد: تربیت افراد کارآفرین باید مورد توجه 
باشد و عالوه بر مهارت های فنی، مهارت های غیرفنی 
مانند مهارت کارآفرینی نیز باید به مخاطبان ارائه شود 

که در خراسان رضوی  این اتفاق افتاده است.

#پیگیری خبر خبر

مجلس بان

آیت ا... مکارم شیرازی:

دالالن ارز به عنوان مفسد فی االرض 
محاکمه شوند

یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر برخورد 
دالالن  باید  گفت:  اقتصادی،  مفسدان  با  قاطع 
اصلی ارز به عنوان مفسد فی االرض محاکمه شوند.

مکارم  ناصر  العظمی  آی��ت ا...  مهر،  گزارش  به 
شیرازی روز چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه 
خود در مسجد اعظم قم با اشاره به تغییرات شدید 
چند  این  در  اف��زود:  اخیر  روزه��ای  در  دالر  و  ارز 
ارز  نرخ  و  بودیم  روز شاهد حوادث غیرمنتظره ای 
ساعت به ساعت تغییر و ترقی می کرد و نشان داد 

توطئه جدیدی در کار است.
این  پشت  در  دستی  تردید  ب��دون  اف��زود:  وی 
خارجی  اربابان  با  داخلی  منافقان  و  بود  حوادث 
به  را  کشور  تا  داده ان��د  هم  دست  به  دست  خود 

آشوب بکشند و اقتصاد را فلج کنند.
این استاد حوزه اظهار کرد: در این شرایط باید 
و  شود  برخورد  اقتصادی  مفسدان  با  قاطعیت  با 
مطمئن باشیم بدون قاطعیت مشکلی حل نخواهد 
شد و اگر ما پیش دستی نکنیم هزینه های زیادی 

در آینده باید بپردازیم.
وی خواستار محاکمه شدید دالالن اصلی ارز به 
عنوان مفسد فی االرض شد و گفت: باید چند نفر از 
ارز که می خواستند کشور  مهره های اصلی دالالن 
فی االرض  مفسد  عنوان  به  بکشند  آشوب  به  را 

محاکمه شوند تا بقیه حساب کار خود را بدانند.
دادگاه ویژه برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی 

حوادث اخیر تشکیل شود
آیت ا... مکارم شیرازی خواستار تشکیل دادگاه 
ویژه برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی حوادث 
دادگاهی  سرعت  به  باید  کرد:  اضافه  و  شد  اخیر 
مانند  اینکه  نه  برسند  آنان  حساب  به  و  تشکیل 
صدور  که  باشد  گذشته  اقتصادی  مفسدان  دادگاه 

رأی چند سال طول می کشد.
که  کسانی  به  باید  صرفًا  ارز  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  شود،  پرداخت  دارن��د  واردات  و  ص��ادرات 
فروختن ارز به افراد عادی چه معنایی دارد؟ و چرا 

باید این کار انجام شود.
باید  دول��ت  داد:  ادام��ه  شیعیان  تقلید  مرجع 
کند  تعیین  اقتصادی خود  تیم  برای  ضرب االجلی 

تا اشتباهاتشان را جبران کنند.
باید  شرایط  این  در  دول��ت  اینکه  بیان  با  وی 
مرتبط  مسئوالن  اگر  داشت:  اظهار  شود،  تقویت 
توانستند  ش��ده  تعیین  االج��ل  ض��رب  در  فعلی 
و  بمانند  خود  سمت  در  کنند  حل  را  مشکالت 
که  بدهند  دیگران  به  را  خود  جای  نتوانستند  اگر 

توانایی اداره کشور را دارند.
به  نسبت  اگر  اف��زود:  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
نرخی که تعیین شده قاطعیت به خرج دهند همه 
است  دالر  بازی  امروز  وگرنه  می شود  کنترل  چیز 
قاطعیت  این  اگر  و  بود  خواهد  برجام  بازی  فردا  و 

نباشد مشکالت زیادی خواهیم داشت.
مشابه  خارجی  اجناس  ورود  جلوی  قاطعیت  با 

گرفته شود
سال  را  امسال  رهبری  وقتی  کرد:  اضافه  وی 
با قاطعیت  باید  از کاالی داخلی می نامند  حمایت 
جلوی ورود اجناس خارجی مشابه گرفته شود و به 

عدم استفاده آن ها در ادارات بسنده نکنیم.
در  همچنین  قم  علمیه  حوزه  برجسته  استاد 
فشارهای  اینکه  بیان  با  سخنانش  ابتدایی  بخش 
روحی عامل بسیاری از بیماری ها و مرگ زودرس 
است، گفت: بر اساس روایت پیامبر)ص(، خداوند 
و  شک  در  را  حزن  و  رضایت  و  یقین  در  را  شادی 

نارضایتی قرار داده است.
تالطمات  در  را  خودش  که  فردی  اف��زود:  وی 
با  و  ندارد  پشتیبانی  و  یار  می بیند  تنها  زندگی، 

بدبینی به دنیا می نگرد.

فرماندار سبزوار:

گرانی دالر توطئه ای برای اخالل 
در اقتصاد کشور بود

گفت:  سبزوار  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
توطئه  اخیر  روزه��ای  در  دالر  قیمت  افزایش 
اقتصادی  نظام  در  اختالل  ایجاد  برای  دشمن 
کشور بود که با تدبیر دولت و تامین ارز مورد نیاز 

مردم، خنثی شد.
نشست  در  ب��رادران،  احمد  ایرنا،  گ��زارش  به 
شهرستان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کارگروه 
فروکش  موجب  ارز  بازار  در  ثبات  افزود:  سبزوار 
سطح  ک��اذب  های  تنش  و  م��ردم  نگرانی  ک��ردن 

جامعه شد. 
وی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کاال عالوه 
بر حمایت از کاالی داخلی نقش مهمی در ثبات و 
آرامش اقتصادی کشور دارد، تصریح کرد: دولت 
دوازدهم برای رونق تولید و اشتغال مقابله جدی 

با قاچاق کاال را در دستور کار قرار داده است.
برادران با اشاره به ممنوعیت خرید کاالی غیر 
کرد:  اظهار  دولتی،  دستگاههای  توسط  ایرانی 
و  وری  بهره  افزایش  با  صنعتگران  و  تولیدگران 
کیفیت کاالها، بستر ترویج و استفاده از کاالهای 

ایرانی را فراهم کنند.
تالش  با  پارسال  گفت:  سبزوار  ویژه  فرماندار 
سبزوار  انتظامی  و  اطالعاتی  امنیتی،  ماموران 
شامل  قاچاق  کاالی  ریال  میلیارد   50 از  بیش 
و  خانگی  لوازم  البسه،  چوب،  الکلی،  مشروبات 

آرایشی کشف و ضبط شد.
به  جدی  آسیب  قاچاق  اینکه  بیان  با  برادران 
توفیق  کرد:  خاطرنشان  زند،  می  داخلی  تولید 
و  همکاری  نیازمند  ک��اال،  قاچاق  با  مبارزه  در 
ادارات  و  ها  دستگاه  همه  و  قوه  سه  هماهنگی 

است.

صادرات زعفران خراسان رضوی 
25 درصد افزایش یافت

جهاد  سازمان  زراع��ت  و  باغبانی  ام��ور  مدیر 
ص��ادرات  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  ک��ش��اورزی 
استان  استان  این  از  زعفران  راهبردی  محصول 
ظرف یک سال اخیر در مقایسه با سال ماقبل 25 

درصد بیشتر شده است.
با  گو  و  گفت  در  شنبه  سه  عصر  نقیبی  هاشم 
زعفران  تن   185 پارسال  اف��زود:  ایرنا  خبرنگار 
و  میلیون   268 ارزش  به  رضوی  خراسان  تولید 
به کشورهای جهان صادر شد که  250 هزار دالر 

رقم بسیار خوب و ارزشمندی است.
وی ادامه داد: حجم تولید زعفران نیز پارسال 
 10 پیشتر  سال  به  نسبت  رض��وی  خراسان  در 

درصد بیشتر شد. 
جهاد  سازمان  زراع��ت  و  باغبانی  ام��ور  مدیر 
پائیز  طی  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  ک��ش��اورزی 
پارسال 280 تن محصول از 84 هزار هکتار مزرعه 
این  شد.  برداشت  رضوی  خراسان  در  زعفران 
میزان در سال پیشتر برداشت 256 تن زعفران از 

81 هزار هکتار زمین بود. 

نماینده تربت حیدریه خبر داد:

»شستا« و »صندوق بازنشستگی« زیر 
ذره بین مجلس

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
عملکرد  نحوه  از  گزارشی  گفت:   اسالمی  شورای 
حوزه کاری  دو بخش شستا و صندوق بازنشستگی 
شرکت های  س��ودده،  شرکت های  بحث  جمله  از 
زیان ده، نحوه واگذاری شرکت ها، سود کلی و نحوه 

اقدامات در سال جاری مطرح شد.
سه شنبه  روز  نشست  تشریح  در  باستانی  سعید 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
صنعت،  وزیر  کمیسیون،  نشست  این  در  اف��زود: 
مدیرعامل  و  شستا  مدیرعامل  تجارت،  و  معدن 

صندوق بازنشستگی کشوری حضور داشتند.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
نشست   ای��ن  در  اینکه  بیان  با  اسالمی  ش��ورای 
بخش  دو  ک��اری   حوزه  عملکرد  نحوه  از  گزارشی 
گفت:  شد،  ارائ��ه  بازنشستگی  صندوق  و  شستا 
سودده،  شرکت های  بحث  مباحث  این  جمله  از 
شرکت های زیان ده و نحوه واگذاری شرکت ها، سود 

کلی و نحوه اقدامات در سال جاری مطرح شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر اینکه 
مقرر شد طی یک ماه آینده در خصوص جزئیات 
این گزارش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بگیرد،  ص��ورت  بررسی هایی  اسالمی  ش��ورای 
صورت  بررسی های  از  پس  ک��رد:  خاظرنشان 
گرفته مجددا از مدیران دو شرکت دعوت  می شود 
داشته  بخش  دو  این  کار  نحوه  بر  را  نظارتی  تا 

باشیم.

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای:

مهارت آموزی، سبک زندگی است
اولین همایش مهارت آموختگان کارآفرین با حضور مقام های کشوری و استانی در مشهد برگزار شد

تقسیم بندی های  در  ام��روزه  گفت:   نیرو  وزی��ر 
دی��ده  ف��اض��الب  از  اسمی  دیگر  آب  بین المللی 
گرفته  نظر  در  منبع  یک  عنوان  به  و  نمی شود 
می شود. ما همیشه مشکل تأمین آب شرب داشتیم 
و با توجه به اولویت ها باید آب شرب را تامین کنیم 
متعارف،  آب های  همچون  مختلفی  راه های  از  که 
صورت  به  کشورها  برخی  در  حتی  و  غیرمتعارف 

وارداتی تامین می شود
و  آب  پروژه  افتتاحیه  مراسم  در  اردکانیان  رضا   
فاضالب مشهد که در محل تاسیسات آب و فاضالب 
 18 افتتاح  شاهد  امروز  افزود:  شد،  برگزار  مشهد 
هستیم.  اعتبار  تومان  میلیارد   80 از  بیش  با  پروژه 
وی با اشاره به بحث کمبود آب به ویژه در خراسان 
صالح  عمل  یک  عنوان  به  باید  داد:  ادامه  رضوی 
توجه بیشتری به شیوه های مصرف این ماده حیاتی 

داشته باشیم.
از  اظهار کرد: عرصه مدیریت آب یکی  اردکانیان 
آن  در  کار  توفیق  هرکس  که  است  میدان گاه هایی 
داشته باشد از آن بهره کافی را می برد و کشور ما از 

تمدنی ارزشمند بهره مند است.
انقالب اسالمی  با اشاره به 40 سالگی   اردکانیان 
یادآور شد: در سال جاری که انقالب در آستانه 40 
یک  برگزاری  فکر  به  دستگاه ها  همه  است  سالگی 
مراسم باشکوه برای یادواره آن هستند تا یکسال به 

یاد ماندی رقم بخورد. 
فعالیت در زمینه آب معامله پرثمری است

مجلس  غیرعلنی  جلسه  در  ام��روز  اف��زود:  وی 
آب  مدیریت  موضوع  مختلف  ابعاد  اسالمی  شورای 
از حیث منابع مورد بررسی قرار گرفت این در حالی 
است که ما به همه فعالیت های آب می پردازیم و در 
پرثمری  معامله  که  چرا  می کنیم،  تالش  زمینه  این 

است.

در  خوبی  پیشرفت های  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
این  همه  کنار  در  کرد:  تاکید  داشته ایم  آب  زمینه 
الگوهای مصرف نمره خوبی را  از حیث  پیشرفت ها 
نمی گیریم و در دسته بندی های موجود یک جامعه 
در  اجرایی  تلقی می شویم، دستگاه های  بد مصرف 
توجه  است  شایسته  که  گونه  آن  اولویت بندی ها، 

افکار عمومی را به این مسئله جلب نکرده اند.

میلیارد   4.7 ما  کشور  در  ک��رد:  اضافه  وی   .
منبع  ای��ن  و  م��ی ش��ود  تولید  پساب  مترمکعب 
است.  صنعتی  و  شهری  آب  تامین  در  ارزشمندی 
پساب  با  دنیا  اراضی  از  هکتار  میلیون  همچنین20 
آبیاری می شود، پساب یک منبع مورد اعتماد است 

و در آن شکی نیست.
استاندارخراسان رضوی:
تسریع در اجرای طرح ها

رضوی  استاندارخراسان  مراسم،  این  ادامه  در 
خشکسالی  و  آب  منابع  بحران  وضعیت  به  اشاره  با 
های مداوم در استان گفت: نیازمند همراهی بیشتر 

و  میان  های  طرح  سریعتر  اجرای  در  نیرو  وزارت 
بلندمدت تامین آب استان هستیم.

از جمله این طرح ها انتقال آب از ارتفاعات هزار 
شرقی  های  استان  به  عمان  دری��ای  نیز  و  مسجد 
است  امید  که  است  از جمله خراسان رضوی  کشور 

با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.
با مساعدت  امید است  افزود:  علی رضا رشیدیان 
مشکل  کشور  ش��رق  ه��ای  استان  به  نیرو  وزارت 
اجرای  با  آب  مشکل  برای  ها  استان  این  بلندمدت 

این طرح حل و فصل شود.
این  در  ک��رد:  عنوان  رض��وی  خراسان  استاندار 
آبها  روان  ها،  بارش  جدی  کاهش  به  توجه  با  میان 
و وضعیت نامطلوب سدها نیازمند اجرای طرح های 
و  آب  چرخانی  باز  از  اعم  آب  هوشمندانه  مدیریت 
تفکیک آب شرب از فضای سبز، تصفیه آب صنعتی 
کنار  کوتاه مدت هستیم که در  به عنوان طرح های 
پیگیری  دوردست  مناطق  از  آب  انتقال  های  طرح 

می شود.
وزارت  تابعه  های  شرکت  کرد:  اظهار  رشیدیان   
های  بخش  در  خوبی  همکاری  استان  در  نیرو 
چنانکه  اند  داشته  مردم  نیاز  تامین  برای  مربوطه 
در  را  خوبی  بسیار  اقدامات  آب  کالن  موضوع  در 
وی  اند.  درآورده  اجرا  به  همکاری  و  تعامل  این 
و  نیرو  وزارت  همکاری  طرح ها  این  جمله  از  گفت: 
جهادکشاورزی در مدیریت برداشت آب از چاه های 
منجر  صورت گرفته  اقدامات  با  که  است  کشاورزی 
به کاهش 350 میلیون متر مکعبی برداشت آب های 
زیرزمینی شده است بدون آن که به تولید کشاورزی 

صدمه ای وارد شود. 
استاندار خراسان رضوی افزود: این امر با افزایش 
کیفیت بهره برداری و بهره وری آب در استان همراه 
کاهش  شاهد  طرح  این  تداوم  با  است  امید  و  بوده 
بیشتر وبهره وری باالتر از مصرف آبهای زیرسطحی 
در استان بویژه در شرایط بحرانی کنونی باشیم. وی 
تصریح کرد: هم اکنون حدود 100 درصد چاه های 
کشاورزی استان به کنتور هوشمند تجهیز شده اند 

ایجاد  با  هم  صنعتی  های  شهرک  و  کارخانجات  و 
در  خوبی  همکاری  نیز  فاضالب  های  خانه  تصفیه 

این حوزه داشته اند. 
و  آب  حوزه  در  است  امید  کرد:  عنوان  رشیدیان 
انرژی و برق تحوالت خوبی در سایه این تعامالت و 
نیز توجه ویژه وزارت نیرو در استان صورت گیرد.در 
اقدامات  بادی و خورشیدی هم  نیروگاه های  حوزه 
نیروگاه  بخش  در  قبل  سال  و  گرفته  صورت  خوبی 

های خورشیدی رشد خوبی حاصل شد و امسال هم 
امید است در حوزه نیروگاه های بادی با اقداماتی که 

در دست انجام شاهد تحوالت خوبی باشیم.
نماینده مشهد و کالت در مجلس:

نبود اعتبارات الزم باعث بروز مشکالت است
در  کالت  و  مشهد  نماینده  مراسم،  این  ادامه  در 
در  آب  موضوع   : گفت:  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
خراسان  استان  به خصوص  و  کشور  نقاط  از  بعضی 
این  در  و  است  دوچندان  و  مضاعف  بسیار  رضوی 
بحران و شرایط امروز به روزمرگی گرفتار شدیم ولی 

هیچوقت نتوانستیم با افق روشنی پیش برویم. 
پژمانفر  ن��ص��را...  المسلمین  و  حجت االسالم 
که  است  اعتبارات  مشکالت  این  بخش  یک  افزود: 
باعث  و  است  کرده  پیدا  کاهش  قبل  به سال  نسبت 
این  در  پروژه ها  اج��رای  در  مشکالتی  پدیدآمدن 

زمینه شده است.
تصریح  مشهد  در  ک��الت  و  مشهد  نماینده 
آب رسانی  بخش  در  اعتبارات  این  کمبود  ک��رد: 
عمومی  اذه��ان  در  را  آب  جیره بندی  خ��اط��رات 
به صوت  باید  عمرانی  اعتبارات  می کند،بحث  زنده 
جدی تری باشد .وی گفت: در حوزه تصفیه خانه ها 
ولی  رفتیم  جلو  خوب  کشور  نقاط  سایر  به  نسبت 
نتوانستند رشد کافی داشته  باشند و با افت کیفیت 

روبه رو شدیم.

وزیر نیرو در افتتاح پروژه آب و فاضالب در مشهد:

همیشه مشکل تأمین آب شرب داشتیم

اردکانیان: در کنار همه این 
پیشرفت ها از حیث الگوهای 

مصرف نمره خوبی را نمی گیریم 
و در دسته بندی های موجود 

یک جامعه بد مصرف تلقی 
می شویم، دستگاه های اجرایی در 

اولویت بندی ها، آن گونه که شایسته 
است توجه افکار عمومی را به این 

مسئله جلب نکرده اند

رشیدیان: نیازمند همراهی بیشتر 
وزارت نیرو در اجرای سریعتر طرح 

های میان و بلندمدت تامین آب 
استان هستیم. ازجمله این طرح 

ها انتقال آب از ارتفاعات هزار 
مسجد و نیز دریای عمان به استان 
های شرقی کشور از جمله خراسان 

رضوی است که امید است با سرعت 
بیشتری به مرحله اجرا برسد

 مرجان فرهمند

آسمان و دریای سوریه محل رویارویی مسکو و واشنگتن

زمزمه جنگ جهانی کوچک در همسایگی ایران

بحران سوریه از اواسط دی ماه سال گذشته و با آغاز 
حمله نیروهای ترکیه به شمال این کشور که نهایتًا بر 
خالف تمامی موازین حقوق بین الملل منجر به اشغال 
عفرین به عنوان ضعیف ترین کانون از کانون های سه 
از  فاز جدیدی  بود، وارد  گانه کردهای شمال سوریه 
معادالت خود شد. این امر با توجه به پیوند خوردن 
وضعیتی  دمشق،  شرقی  غوطه  در  درگیری ها  به  آن 
را ایجاد کرد که نهایتًا طی روزهای گذشته و همزمان 
با  دوما،  سمت  به  سوریه  دولتی  ارتش  پیشروی  با 
حمالت شیمیایی به این شهر وارد مرحله ای بحرانی 
شد. در این اثنا و در حالی که طرفین درگیر در بحران 
اسد  بشار  علیه  یا  له  بر  نظراتی  ارائه  مشغول  سوریه 
روز  بودند،  شیمیایی  حمله  این  به  مبادرت  برای 
سوخت  گویا   ،4 تی  نظامی  پایگاه  به  حمله  دوشنبه 
کافی را برای شعله ور کردن آتش نوعی جنگ جهانی 

کوچک در سوریه فراهم کرد.
در ابتدای همان روز حمله به پایگاه تی4 که همزمان 
شده بود با جلسه شورای امنیت در خصوص سوریه، 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی 
شدید اللحن، روسیه، ایران و سوریه را تهدید کرد که 
تا 48 ساعت آینده تصمیمات مهمی را اتخاذ خواهد 
با پیشروی ناوشکن آمریکا در  کرد. در همین رابطه 
دریای مدیترانه و نزدیکی آن به بندر طرطوس، منابع 
خبری اعالم کردند که نیروهای روسیه در آماده باش 
مشغول  کشور  این  های  جنگنده  و  گرفته  قرار  کامل 

پرواز در ارتفاع پایین هستند.
پرواز جنگنده های روس بر فراز ناو امریکایی

دومین  آمریکا  حالی که  در  آگاه،  منابع  گزارش  به 
ناوشکن خود را با نام یواس اس پرتر را  به آب های 
دست کم  روسیه  جنگنده های  میکرد،  اعزام  سوریه 
تا روز گذشته، چهار پرواز را بر فراز ناوشکن یو اس 
اس اس دونالد کوک انجام داده اند. این در شرایطی 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  صحنه  که  است 
نیز در جلسه خود شاهد رویارویی میان نمایندگان 

مسکو و واشنگتن بود.
رویارویی آمریکا و روسیه در شورای امنیت 

با چاشنی تحقیر نماینده سوریه
دوما  به  حمله  بررسی  منظور  به  که  جلسه  این  در 
صورت گرفت، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان 
ملل صحبت از پیش نویس قطعنامه ای کرد که محوریت 
عامل حمله  برای مشخص شدن  تحقیقات  انجام  آن 
شیمیایی به دومای سوریه بود. از همان روزهای ابتدایی 
آمریکا، اروپا و متحدان عربی آنها با صراحت بشار اسد 
نکته مهم  بودند.  کرده  این حمالت عنوان  را مسئول 
در جلسه شورای امنیت این بود که نماینده آمریکا با 
متهم کردن سوریه و روسیه در خصوص این حمالت، به 
صراحت تاکید کرده که نتیجه جلسه هر چه باشد، آمریکا 
نشان  موضوع  این  به  را  خود  واکنش  مستقل  طور  به 
خواهد داد. در این جلسه نمایندگان انگلیس و فرانسه 
نیز ضمن همراهی با آمریکا اذعان داشتند که دمشق 
روسیه  حمایت های  با  و  است  حمالت  این  مسئول 

مبادرت به انجام چنین حمله ای گرفته است.

روس ها نیز در نشست شورای امنیت ضمن رد کامل 
ادعاهای مطرح شده توسط آمریکا و اروپا، اساسًا حمله 
شیمیایی به دوما را تکذیب کرده و استدالل کردند که 
دولت سوریه مواد شیمیایی در اختیار ندارد بلکه این 
با حمایت های غرب  که  تروریستی هستند  گروه های 
نماینده  هستند.  شیمیایی  سالح های  دارای  اکنون، 
باید کارشناسان منع تسلیحات  تاکید کرد که  روسیه 
چنین  در  که  چرا  شوند،  اع��زام  منطقه  به  شیمیایی 
وضعیتی راهکار نظامی نه تنها برای سوریه بلکه برای 
تمامی جهان نیز بسیار خطرناک خواهد بود. این در 
حالی است که بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان 
حضور  موافق  کشورش  دولت  اینکه  اعالم  با  نیز  ملل 
ماجراست،  سقم  و  صحت  بررسی  برای  کارشناسان 
یاب  حقیقت  هیئت  ورود  تسهیل  آماده  ما  که  گفت 
سازمان منع تسلیحات شیمیایی به دوما در سریع ترین 
این خصوص  نکته مهم در  زمان ممکن هستیم. اما 
اروپایی  و  آمریکا  نمایندگان  سوی  از  جلسه  ترک 
او  که  بود. هر چند  بشار جعفری  در حین سخنرانی 
روشن  برای  آمادگی  خصوص  در  مهمی  موضوع  به 
نشنیدن  و  اقدام  این  اما  داشت،  اذعان  قضیه  شدن 
پیام وی حاکی از مساله مهمی است که قرار است در 
راهبردهای جدید غرب در مورد سوریه اجرایی شود. 

برخورد مستقیم با مسکو 
در همین راستا، خبرگزاری رویترز گزارش داده است 
که مقامات آمریکا روز گذشته در حال بررسی یک طرح 
واکنش جمعی برای مقابله با دمشق هستند. همچنین 
رئیس  با  تلفنی  تماس  طی  ترامپ  که  شود  می  گفته 
را  علیه سوریه  نظامی  اقدام  عنوان  فرانسه  جمهوری 
جنگ با حضور ایران در سوریه برگزیده است. با چنین 
خوشبینانه ترین  در  که  داشت  انتظار  باید  تفاسیری 
تاسیسات  گذشته،   سال  مانند  به  واشنگتن  حالت، 

راهبردی در سوریه را هدف حمله قرار دهد.
با توجه به رویکرد همگرای میان  در این حالت و 
که  سوریه  اخیر  تحوالت  قبال  در  آمریکا  و  اروپ��ا 
پیوند  نیز  مسکو  و  آنها  میان  دیپماتیک  جدال  به 
برخی  و  انگلیس  فرانسه،  احتماال  است،  خ��ورده 
اقدام  این  در  واشنگتن  منطقه ای  هم پیمانان  از 
زمانی  وضعیت  داش��ت.  خواهند  حضور  جمعی 
نگران کننده تر می شود که برخی گمانه زنی ها مبنی 
نظر  مورد  اهداف  از  یکی  احتمااًل  که  است  این  بر 
غرب  شمال  در  حمیمیم  هوایی  پایگاه  آمریکایی ها 
اینجاست  موضوع  این  اهمیت  بود.  خواهد  سوریه 
بلندمدت،  ق��راردادی  طی  روسیه  قبل  ماه  چند  که 

در  خود  سنتی  دریایی  پایگاه  به  دستیابی  بر  عالوه 
در  نیز  را  حمیمیم  هوایی  پایگاه  طرطوس،  بندر 
الذقیه در اختیار گرفت. در چنین شرایطی هرگونه 
برخورد  مثابه  به  پایگاه  دو  این  علیه  نظامی  اقدام 
مستقیم با مسکو در میدان سوریه تلقی خواهد شد 
که به گفته کارشناسان می تواند شلعه های یک جنگ 
کند.  روشن  فرامنطقه ای  بازیگران  میان  را  وسیع 
حال  در  آمریکایی  ناوشکن  دو  کار  جای  این  به  تا 
نزدیک شدن به طرطوس بوده و گمانه زنی در مورد 
برای محور  را  نیز شرایط  قرار دادن حمیمیم  هدف 
خواهد  پیچیده   بسیار  ترکیه  حتی  و  روسیه  ایران، 
ساخت؛ چرا که محور غربی- عربی حاضر در بحران 
راستا  هم  و  منظم  همگرایی  یک  از  اکنون  سوریه 
بودن مواضع برخوردار هستند. حتی میان عربستان 
با رژیم اسد در سوریه  بر سر برخورد  نیز  و اسرائیل 

هماهنگی کامل به چشم می خورد.
بحث تجاوز ترکیه به عفرین

ایران،  یعنی  آستانه،  محور  در  اما  مقابل  سوی  از 
فراوانی  سوال  عالمت های  و  ابهامات  روسیه  و  ترکیه 
نشست  به  قضیه  این  در  ابهام  نخستین  دارد.  وجود 
باز  آنکارا  در  کشور  سه  س��ران  میان  گذشته  هفته 
از  شده  اعالم  مشترک  بیانیه  در  چند  هر  می گردد. 
بر  روسیه  و  ترکیه  ای��ران،  جمهوری  روس��ای  سوی 
تاکید  اساسی  اصلی  عنوان  به  سوریه  ارضی  تمامیت 
ترکیه  به بحث تجاوز  اما کوچکترین اشاره ای  کردند، 
به عفرین به عنوان تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی 
سوریه صورت نگرفت. فارغ از اینکه در مذاکرات پشت 
این  در  موضعی  چه  روسیه  و  ایران  بسته  درب ه��ای 
شمال  به  ترک ها  حمله  اما  کرده اند،  اتخاذ  خصوص 
سوریه یکی از عوامل مهم پیچیده تر شدن اوضاع این 

کشور پس از نابودی خالفت داعش است. 
تا به اینجای کار ترک ها در طول این هفت سال نشان 
داده اند که با حرکات پاندولی خود به هر طریق ممکن 
بیشترین  بحران  این  در  درگیر  طرفین  از  دارند  سعی 
بهره برداری را داشته باشند. آنکارا ضمن اینکه متحد 
آمریکا به شمار رفته و بزرگترین ارتش ناتو را در اختیار 
دارد، همزمان یکی از مخالفان جدی بشار اسد محسوب 
شده و با ایران و روسیه نیز در یک پیوند مشترک برای 
گفته  به  گرفته است.   قرار  بحران سوریه  و فصل  حل 
با  نیز  عفرین  به  ترکیه  حمله  کارشناسان  از  بسیاری 
چراغ سبز روس ها صورت گرفته به طوری که متناوبًا 
می شود  شنیده  خلق  یگان های  مسئوالن  برخی  از 
که روسیه و آمریکا به آنها خیانت کرده اند. اکنون در 

چنین شرایطی و در حالی که ترکیه اعالم کرده بود که 
علت حضور نظامی این کشور در شمال سوریه، صرفا 
مبارزه با تروریسم است، اما اکنون با اشغال عفرین، 
خود  اظهارات  تازه ترین  طی  اردوغ��ان  طیب  رجب 
شرقی  غوطه  به  حمله  عامالن  که  است  کرده  اعالم 
در  آنکارا  و  کرد  خواهند  پرداخت  را  سنگینی  بهای 
زمان مناسب خود عفرین را ترک می کند؛ یعنی اینکه 

فعاًل قصدی برای خروج از شمال سوریه ندارند.
تک رویهای روسیه

به  سوریه  در  نیز  روسیه  وضعیت  دیگر  سوی  از 
مشخص  بین المللی  ق��درت ه��ای  از  یکی  عنوان 
که  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری  چند  هر  است. 
روابط میان تهران و روسیه راهبردی است و این دو 
راهبردهای  دارای  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت 
هستند،  سوریه  بحران  قبال  در  یکسان  و  مشخص 
اما از سوی دیگر برخی دیگر از تحلیل گران معقتدند 
سال های  طی  در  و  نبوده  راهبردی  روابط  این  که 
گذشته روسیه تک روی هایی را بدون در نظر گرفتن 
آنها  استدالل  است.  داشته  خود  متحدان  منویات 
بر این است که با توجه به اهرم قدرتمند اقتصاد در 
مناسبات و پیوندهای سیاسی میان دو کشور، آنکارا 
و مسکو در اوج بحران روابط خود بیش از 30 میلیارد 
دالر مراوده اقتصادی داشتند، در حالی که مناسبات 
خوشبینانه ترین  در  مسکو  و  تهران  میان  اقتصادی 

حالت به کمتر از 5 میلیارد دالر می رسد.
والیتی در دمشق، نماینده پوتین در تهران

مقامات  میان  نیز  مهم  سفر  دو  رابطه،   همین  در 
ایران و روسیه به تهران و دمشق صورت گرفت. در سفر 
نخست علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل به دمشق رفت و به محض ورود حمله 
هوایی رژیم صهیونیستی به یک پایگاه نظامی در سوریه 
را جرم توصیف کرده و تصریح کرد که این اقدام بی پاسخ 
نخواهد ماند. از سوی دیگر الکساندر الورنتیف، نماینده 
ویژه پوتین در امور سوریه و رئیس هیئت مذاکره کننده 
روسیه در روند آستانه طی سفر غیرمنتظره به تهران 
امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی،  علی  با  دیدار  در 
به  با سایر مقامات کشورمان  ملی و همچنین مذاکره 
خارجه  وزیر  ارشد  دستیار  انصاری  جابری  حسین 
کشورمان تاکید کرده که ما نیازمند فهم مشترک نسبت 
به مسایل هستیم تا بتوانیم بر اساس آن شرایط را مورد 
بررسی قرار دهیم. در چنین حالتی با توجه به شرایط 
متغیر و پیچیده شدن معادالت سوریه، یک نکته مهم 
در خصوص این کشور و شرایط کلی منطقه خاورمیانه 
وجود دارد.  در این شرایط کشورهای ضعیفی که روند 
از  بیش  را  خود  نکرده اند  طی  را  ملت سازی  دول��ت- 
پیش دچار فروپاشی خواهند یافت و نحوه امتیازگیری 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در چارچوب تغییر 
نظم منطقه و شاید تغییر مرزها تعیین خواهد شد. در 
نتیجه جنگی که اکنون در سوریه در جریان است به نظر 
نمی رسد که بدون تغییرات اساسی و تعیین مرزهای 
جدید به سرانجام برسد و در چنین حالتی ایران باید 
در شرایطی که بدون شریک راهبردی در سوریه حاضر 
است چندین راهبرد مختلف را در محاسبات آتی خود 
در نظر داشته باشد، چرا که ورود به یک بازی هر چند 
نخواهد  الزامًا آسان  آن  از  آسان می نماید ولی خروج 

بود.

پیگیری یک خبر

به دنبال جلسه فراکسیون والیی و اطالعات 
سپاه مطرح شد 

کریمی قدوسی: تلگرام فیلتر می شود
فیلترینگ تلگرام، این روزها به بحث اول کاربران 
از  نماینده  یک  شده؛  تبدیل  اجتماعی  شبکه های 
تعیین تاریخ برای آغاز فیلترینگ صحبت می کند و 
ساعتی بعد نماینده ای دیگر سخنان او را رد می کند. 
شاید همین مباحث باعث شد تا تعدادی از مسئوالن 
مجازی  فضای  ح��وزه  در  سپاه  اطالعات  سازمان 
باشند  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  میهمان 
تا در مورد حوزه مسئولیتشان گزارشی به نمایندگان 

ارائه دهند
»سیدحسین نقوی  حسینی« سخنگوی فراکسیون 
والیی درباره این جلسه که پیش از آغاز جلسه علنی 
مجلس برگزار شد، گفت: »مسئوالن اطالعات سپاه 
در حوزه فضای مجازی گزارش مفصلی از وضعیت، 
ارائه  مجازی  فضای  برنامه های  و  اهداف  شرایط، 
کردند. از جمله اینکه پیام  رسان های خارجی فقط 
از  استفاده  با  بلکه  نمی کنند  ایفا  را  ارتباطی  نقش 

کانا ل ها نقش رسانه ای دارند«.
فضای  و  »تلگرام  اینکه  بیان  با  نقوی  حسینی 
رها  ما  کشور  ان��دازه  به  کشوری  هیچ  در  مجازی 
در  مطرح شده  مطالب  »طبق  داد:  ادامه  نیست«، 
و  دارد  برنامه  ما  کشور  برای  سلطه  نظام  جلسه  این 
هدفمند پیش می رود چون فضای مجازی در کشور 

ما مثل سایر کشورها نیست«.
خمینی  نماینده  ابطحی«  »سیدجواد  همچنین 
این  »در  گفت:  جلسه  ای��ن  با  رابطه  در  هم   شهر 
و  چرایی  ضرورت،  فیلترینگ،  بحث  درباره  جلسه 
چگونگی آن توضیحات مفصلی ارائه شد. همچنین 
در  ارتباطات  وزیر  به  رئیس جمهوری  دستور  درباره 
بر تقویت شبکه های  تاریخ 25 دی ماه 139٦ مبنی 
خارجی  شبکه های  فیلترینگ  و  کنترل  و  داخلی 
بحث شد«. این نماینده فراکسیون والیی در ادامه با 
بیان اینکه یکی از مباحث این بود که چه پیشرفتی 
در شبکه های داخلی داشته ایم، افزود: »شبکه هایی 
هستند.  و...  سروش  آی گپ،  گپ،  ویسپی،  مانند 
حجم  چون  شد،  فیلتر  رفع  تلگرام  اینکه  از  بعد 
حدودا  شدند،  تلگرام  وارد  دوباره  کاربران  از  زیادی 
دو روز هنگ بود و همین مسئله هم ممکن است بعد 
برای  شبکه ها  این  به  مردم  رفتن  با  تلگرام  فیلتر  از 

آنها هم پیش بیاید«.
روسیه، اندونزی، مالزی و پاکستان برخورد 

قاطع با تلگرام داشتند
او افزود: »براساس مطالب بیان  شده در این جلسه 
دستگاه ها و نهادها نیز در حال انتقال همه خدمات و 
فعالیت های خود به پیام  رسان های داخلی هستند. 
اندونزی،  روسیه،  مانند  کشورها  اغلب  همچنین 
تلگرام  با  جدی  و  قاطع  برخورد  پاکستان  و  مالزی 
داشتند چون تلگرام در آن کشورها رها بوده است«.

مشوق   مورد  »در  گفت:  زمینه  همین  در  ابطحی 
برای اینکه مردم به این شبکه ها بیایند هم صحبت 
باید موظف کنند چیزی  شد که دستگاه های دولتی 
که مردم می خواهند دسترسی داشته باشند و پیش 
طریق  از  بوده،  دسترس  در  تلگرام  طریق  از  این  از 
شبکه های داخلی انجام دهند. از سوی دیگر هزینه 
اینترنت برای آن شبکه ها پایین بیاید و پهنای باند 

بیشتری به آنها تعلق بگیرد«.
مسئله امنیتی هم مطرح شد

چه  سپاه  اطالعات  کارشناسان  اینکه  درب��اره  او 
نظری درباره موضوع داشتند، گفت: »مسئله امنیتی 
بود؛  کارشناسی  مسائل  بیشتر  ولی  شد  مطرح  هم 
رقم  که  داری��م  اشتغال  زایی  مقدار  چه  اینکه  مثال 
تلگرام  از طریق  که  اقتصادی  و ضربات  است  باالیی 
به خصوص در بحث »گرام«.  دامن  گیرمان می شود؛ 
ادامه  که جلسات  قرار شد  و  این منظرها صحبت  از 

پیدا کند«.
نمایندگان  فراکسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی  
مهم  وجوه  از  »یکی  کرد:  تأکید  ادامه  در  هم  والیی 
خسارات  و  اقتصادی  تهدیدات  نگران  کننده  و 
رسان های  پیام   و  مجازی  فضای  در  آن  احتمالی 

خارجی است. 
اگر روند فعالیت های اقتصادی در پیام  رسان های 
خارجی به این شیوه ادامه پیدا کند، اتفاق بدی در 
مؤسسات مالی-پولی در حوزه فعالیت های اقتصادی 
،فضای مجازی رخ خواهد داد.سوال این است که در 

آن صورت چه کسی پاسخ  گو خواهد بود؟«.
شبکه های داخلی امنیت دارند

می شود  گفته  »اینکه  داد:  ادامه  حسینی  نقوی  
پیام  رسان های داخلی دارای امنیت نیستند، کذب 
پیام   از  انتقال  امروز  ندارد.  واقعیت  و  است  محض 
رسان های خارجی به پیام  رسان های داخلی مطالبه 

عمومی است«.
اطالعات  کارشناسان  نظر  اینکه  درب��اره  ابطحی 
سپاه درباره امنیت تلگرام چه بود، گفت: »گفتند که 

تلگرام چنان امنیتی ندارد. 
بحث فیلترشکن ها هم مطرح شد که آیا از نظر فنی 
امکان دارد یا خیر؟ همچنین شبکه ملی اطالعات که 

گفته شد تازه در حال شروع  شدن است.
کار  هیچ  آوردی���م  ک��ه  فشار  همه  ای��ن  از  بعد   

درخورتحسینی انجام نشده است«.
امنیت  درب��اره  کارشناسان  نظر  اینکه  درب��اره  او 
اگر  »می گفتند  گفت:  بود،  چه  داخلی  شبکه های 
امنیت نباشد مردم اعتماد نمی کنند و معتقد بودند 

که شبکه های داخلی امنیت دارند«.
تا پایان فروردین تلگرام فیلتر می شود 

اما با ظرفیت های خاص
در  مشهد  مردم  نماینده  کریمی  قدوسی،  جواد 
آینده  روز  چند  تا  نوشت:  خود  سایت  در  مجلس، 
می گیرد  ص��ورت  م��ردم  به  الزم  رسانی های  اط��الع  
جابه جا  دارند،  تلگرام  در  که  را  اطالعاتی  بتوانند  تا 
کنند. در جلسه مشترکی که با حضور وزیر ارتباطات 

برگزار شد، 
تلگرام  به  چرا  که  کردند  اعتراض  نمایندگان 
اجازه داده شده در ایران این تعداد وسیع کاربر را 
فضای  قبل  سال های  از  می توانستیم  کند؟  جذب 
تلگرام  و  داخلی  رسان های  پیام   بین  را  رقابتی 

کنیم.  ایجاد 
با  اما  می شود  فیلتر  تلگرام  فروردین  پایان  تا 

ظرفیت های خاصی که بعدا اعالم خواهد شد.

خبر

امام جمعه مشهد

کمبود بیمارستان مشکل اصلی درمانی 
حاشیه شهر است

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: 
بیمارستان مشکل اصلی درمانی حاشیه شهر  کمبود 
است. به گزارش تسنیم، آیت ا... سیداحمد علم الهدی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  با  دیدار  در  امروز  ظهر 
امیدوارم  داش��ت:  اظهار  معاونین  از  جمعی  و  مشهد 
باشید  موفق  خدماتتان  انجام  در  همکارانتان  و  شما 
است. هشتم)ع(  امام  خادمی  اینجا  در  کارشما  چون 
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی ادامه داد: 
بنده بحث تحول سالمت را در چند خطبه مطرح و  از 
از همه  گرفتاری های درمانی مشهد   تقدیر کردم،  آن 
گرفتاری های ما در قسمت های دیگر بیشتر است. باید 
دولت در بحث درمان زائرین فکر اساسی بکند چون هیچ 
پاسخ و خدمات درستی به این عزیزان داده نمی شود. 
وضع  با  ما  برای  مشکالت  افزود:  علم الهدی  آی��ت ا... 
خاص آن ملموس است، به ویژه در بحث حاشیه شهر، 
مشکل ما مشکل بیمارستان است. این حرکت جهادی 
و  مفید  دانشجویان شما در حاشیه شهر بسیار خوب 
است اما کافی نیست. در حاشیه شهر به گفته خود شما 
عزیزان سه بیمارستان الزم است اما هنوز محقق نشده 
است. وی ادامه داد: مسئله سالمت، مسئله تخصص 
اگر  چون  شود  بررسی  متخصص  توسط  باید  و  است 
اینگونه نباشد تولید مرض و بیماری می کند، در برخی 
درمانگاه های خیریه از افرادی استفاده می شود که حتی 
اولیات پزشکی را وارد نیستند، مدرک پزشکی هم ندارند 
و بخاطر تجربه از آنها استفاده شده است. آیت ا... علم 
الهدی گفت: بیمارستان نباید خارج از احاطه دانشگاه 
ساخته و مدیریت شود، امکانات درمانی و مدیریت آن 

اولویت اول در یک بیمارستان و درمانگاه است.

اسلو همیشه از برجام دفاع کرده است
سفیر نروژ گفت: نروژ در موضوع برجام و هسته  ای 
با سایر کشورهای  مواضع مستقل خود را در مقایسه 
اروپایی دارد و همیشه از این قرارداد بین المللی دفاع 
نقل  به  چهارشنبه  روز  مشهد  شهرداری  است.  کرده 
گزارش  مشهد  شهردار  با  دیدار  در  نوردروم'  'الرس  از 
دفاع  برجام  بین المللی  ق��رارداد  از  همیشه  نروژ  داد: 
کرده است. همکاریها با ایران در حوزه نفت و گاز ادامه 
دارد و در حوزه دکلها نفتی در حال گسترش است. وی 
همچنین برای انتقال تجربیات مهندسی هوای پاک به 
مشهد اعالم آمادگی و بیان کرد: مشهد شهر گلها شده 
است. از تمیزی و زیبایی این شهر لذت بردم. سفیر 
نتیجه  این  به  گرفته  بررسیهای صورت  با  افزود:  نروژ 
رسیده ایم که سفر هوایی از شهر اسلو پایتخت نروژ به 
مشهد مقرون به صرفه است. این مهم می تواند کمک 
زیادی به همکاری مشترک در زمینه گردشگری داشته 
باشد لذا پیگیر آن خواهیم بود. شهردار مشهد نیز در 
گردشگر پذیر  شهر  بزرگترین  مشهد  گفت:  دیدار  این 
جهان با ساالنه 28 میلیون زائر و مسافر است در صورتی 
که لندن به عنوان بزرگترین شهر توریست  پذیر مطرح 
قاسم  دارد.  میلیون مسافر  تنها ساالنه 18  در جهان 
تقی زاده خامسی افزود: نخستین همکاری مشترک 
توریسم  زمینه  در  تواند  می   نروژ  و  مشهد  شهرداری 
باشد. در مشهد امکانات و زیرساختهای خوبی برای 
این حوزه وجود دارد.  سفیر نروژ که دیروز به مشهد 
بانوان  آث��ار  نمایشگاه  از  همچنین  است  ک��رده  سفر 

هنرمند مشهدی در نگارخانه شهر دیدن کرد.

سخنگوی قوه قضائیه:

تلگرام همکاری کند، فیلتر نمی شود
دلیل  به  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی  و  اول  معاون 
محدودیت های شرعی و قانونی، رسانه ای کردن برخی 

پرونده های قضایی ممکن نیست.
عصر  ای  اژه  محسنی  غالمحسین  االس��الم  حجت 
چهارشنبه در نشست دانشجویی و پرسش و پاسخ در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بیان برخی مسائل 
از نظر شرعی جایز نیست  داخل پرونده های قضایی 
لذا  قانون اجازه نمی دهد،  را هم  بیان برخی موارد  و 
ممکن است بعضی از مردم بگویند 'پرونده ای را ماست 

مالی کردیم و می خواهیم سر مردم شیره بمالیم'.
وی اظهار کرد: قانون اجازه نمی دهد تا حکم پرونده 

ای قطعی نشده است مطلبی در باره آن بیان کنیم.
وی گفت: یکی از دالیل طوالنی شدن پرونده  های 
و  اس��ت  پزشکی  کارشناسان  نظرات  اخ��ذ  قضایی، 
نزاع که منجر به جراحت،  از قبیل تصادف و  مواردی 
مصدومیت و فوت می شود، نیاز به نظر پزشکی قانونی 

دارد.
مالقات  درخواست  باره  در  قضائیه  قوه  اول  معاون 
های مردمی نیز افزود: مردم دوست دارند ما را ببینند و 
مسایل خود را با ما در میان بگذارند باید ببینیم چگونه 
می شود برای آنها امکان دیدار فراهم کرد، در طول روز 
چند نفر را می شود مالقات کرد و کارهای موظفی خود 
امکان دیدن همه  اینکه  بیان  با  انجام داد. وی  نیز  را 
افراد میسر نیست اما توقع مالقات هم وجود دارد، از 
این زمینه و همچنین برخی  دانشجویان خواست در 
ارائه داده و مشورت  به قوه قضائیه راهکار  موضوعات 
باید عیب  اول قوه قضائیه اظهار کرد:  بدهند. معاون 
و  نبیند  را  خود  عیب  کسی  اگر  گرنه  و  ببینیم  را  خود 
و  خودخواهی  گرفتار  شود  مشغول  دیگران  عیوب  به 
خودبزرگ بینی می شود به طوری که حاضر است همه 

را برای آنچه در ذهن خود دارد، فدا کند.
حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است

وی در خصوص موضوع حصر نیز گفت: این موضوع 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که کماکان به قوت 
خود باقی است و محتوای آن طبقه بندی شده است و 
بنا به تشخیص خودشان آنچه الزم بدانند اطالع رسانی 

می کنند.
وی با اشاره به پرونده های شهرداری تهران هم گفت: 
یکسری پرونده ها مربوط به مسئوالن جدید و پرونده 
هایی نیز مربوط به شهردار سابق تهران است، پیش از 
اینکه شهردار مستعفی تهران گزارش خود را بفرستد 
خبرهایی به ما رسید و ما نیز به مراجع مربوط ارجاع 
و معلوم نیست  را آغاز کردیم  و تحقیقات خود  دادیم 

چقدر زمان ببرد.
حال  در  کشور  عالی  مسئوالن  برادران  پرونده 

رسیدگی است
حجت االسالم اژه ای با اشاره به پرونده برادران سه 
تن از مسئوالن عالی کشور گفت: این پرونده ها در حال 

رسیدگی است و هنوز هیچکدام به مرحله کیفرخواست 
نرسیده است.

وی ادامه داد: پرونده برادر یکی از این مقامات مالی 
و سنگین است و نیاز به کار فراوان دارد. در پرونده یکی 

دیگر از اینها هم یکطرف پرونده فراری است.
حکمت عدم برخورد با احمدی نژاد قابل توضیح 

نیست
وی گفت: در خصوص حکمت عدم برخورد با رئیس 
جمهوری سابق هنوز نمی توان توضیح داد و هیچوقت 
رسیدگی  را  پرونده  یک  مصلحت  خاطر  به  ایم  نگفته 
نکرده و یا به تاخیر انداخته ایم، ولی با گذشت زمان 

بسیاری از مسائل برای مردم روشن شده است.
محسنی اژه ای گفت: بعضی از پرونده ها شاکی دارد 
آنچه  اما  رسد  می  مربوط  مراجع  از  آنها  گزارش  یا  و 
مربوط به شکایت است تا زمانی که شاکی نیاید کاری 
نداریم. تا زمانی که گزارش از نهاد نظارتی نیاید نمی 
شود کاری کرد یا اینطور نیست که پرونده ای را ثبت و 
دیگری را ثبت نکنیم. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره 
در  تصمیماتی  مجازی  فضای  عالی  شورای  اینکه  به 
خصوص مدیریت و توسعه زیرساخت های پیام رسان 
اینترنت ملی اتخاذ کرده است، افزود:  های داخلی و 
مصوباتی هم در قوه قضائیه تدوین و تنظیم کرده ایم 
و اگر همه همکاری کنیم لطمات و صدمات این حوزه 
کمتر می شود. حجت االسالم اژه ای در مورد پرونده 
اسیدپاشی چندسال پیش اصفهان، گفت: این پرونده 
مفتوح است و تحقیقات بسیاری انجام شده است اما 
کسی دستگیر نشده و قوه قضائیه حق صدمه دیدگان را 

به عنوان دیه پرداخت کرده است.
با بیان اینکه مسئولیت حفاظت از زندانیان به  وی 
عهده سازمان زندانها است، اظهار کرد: ۲۰۰ هزار نفر 
مرگ  به  هیچکس  که  داریم  توقع  اگر  و  داریم  زندانی 

طبیعی نمیرد، غیرممکن است.
تلگرام همکاری کند، فیلتر نمی شود

تلگرام  فیلتر کردن  قوه قضائیه در مورد  اول  معاون 
گفت: مدیر این پیام رسان پیش از این قول همکاری 
بعد نقض عهد کرد.  به  اما در حوادث دیماه  بود  داده 
باید زیرساختهای پیام رسان داخلی را تقویت کنیم. 
اگر مدیر تلگرام همکاری کند حاضریم با پذیرش برخی 

خطرها نیز اجازه فعالیت بدهیم. 
حجت االسالم اژه ای افزود: اوال، فناوری جدید یک 
تحول بزرگ در دنیاست و در قرن حاضر این بزرگترین 
تحول است که ایران اسالمی نمی تواند نسبت به آن بی 

تفاوت باشد و ما باید از مزایای این تحول استفاده کنیم 
و در زمره کشورهایی قرار گیریم که در این تحول نقش 

مثبتی ایفا می کنیم.
و  قانون  که عقل، دین،  کرد: همان طور  اظهار  وی 
هم مردم کشور اجازه نمی دهند که فردی به مرزهای 
فیزیکی کشور تجاوز کند، باید از استقالل کشور در برابر 
چیزی که مرزهای کشور را درنوردیده است، دفاع کرد.

وی گفت: اگر شبکه های پیام رسان مدیریت نشوند 
همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
کشور را در اختیار خواهند گرفت لذا باید تالش کنیم و 
با سرمایه گذاری از حریم مردم و حریم کشور در مورد 
خطوطی که همه عقال بر آن تاکید دارند، حفاظت کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: باید زیرساخت ها 
را بومی و مدیریت کرد و تا جایی که می شود از علم و 
استعداد ایرانیان بهره گرفت و در مدیریت شبکه های 

پیام رسان نقش ایفا نمود.
حجت االسالم اژه ای اظهار کرد: اگر 20 سال قبل 
وارد مساله مدیریت شبکه های پیام رسان شده بودیم، 
این  مدیریت  االن  اگر  لذا  بودیم  جلوتر  بسیار  اکنون 
شبکه ها را در دست نگیریم، عقب خواهیم ماند و اگر 

آن را رها کنیم، همه چیزمان زیر سئوال می رود.
وی مساله کسب و کار از طریق شبکه های پیام رسان 
را مساله ای جزئی دانست و گفت: باید زیرساختهایمان 
که  تا جایی  و  نماییم  مدیریت  را  آنها  و  کنیم  بومی  را 
می شود مانع از بروز خطرات عظیم برای کشور و ضرر 

رساندن به منافع حکومت و مردم شویم.
وی اظهار کرد: یک زمانی به سبب مسائل انتخابات، 
شعارهایی داده می شد؛ همین دیروز من در رسانه ها 
رئیس  اقتصادی  معاون  نهاوندیان،  آقای  که  شنیدم 
اصلی  عوامل  از  'یکی  که  است  ک��رده  نقل  جمهوری 
نوسانات بازار ارز، فضای مجازی و تلگرام بود'، رئیس 

بانک مرکزی نیز همین را گفت.
معاون اول قوه قضائیه در مورد شبکه تلگرام گفت: 
اگر مدیر تلگرام حداقل بخشی از حق حاکمیت ایران را 
می پذیرفت و از قوانین کشورمان تبعیت می کرد امکان 
داشت این قضیه را با تعامل مدیریت می کردیم، اما از 
دیماه پارسال به این سو، مدیران تلگرام در باره موارد 

درخواستی با کشورمان همراهی نکردند.
امنیت شبکه های پیام رسان داخلی کم نیست 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه شورای عالی 
از حقوق مردم حمایت  گرفته  فضای مجازی تصمیم 
ایرانی  اجتماعی  شبکه های  امنیت  کرد:  اظهار  کند، 

اصال کم نیست و شاهد بودید که مقام معظم رهبری نیز 
به اطالعات شخصی حرام شرعی  فرمودند دسترسی 

است و حفاظت از اطالعات مردم واجب است. 
ن��دارد  حق  رس��ان  پیام  یک  مدیر  اف��زود:  ای  اژه 
بدون  و  بدهد  دیگران  به  را  مردم  خصوصی  اطالعات 

حکم قاضی حق انجام چنین کاری را ندارد. 
تردیدی در خودکشی سیدامامی نداریم 

کاووس  خودکشی  مورد  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
سیدامامی گفت: احتمال خودکشی وی داده نمی شد 
اما تمامی جنبه های الزم در بحث حفاظت رعایت شد، 
درباره خودکشی سیدامامی تردیدی نیست اما انگیزه 

وی از خودکشی هم مشخص نیست.
اظهار  میزان،  اعتباری  ای در خصوص موسسه  اژه 
کرد: این موسسه به نام قوه قضائیه نبوده اما چند نفر 
از قضات بازنشسته و غیربازنشسته عضو آن بودند. در 
هر صورت با بروز مشکالت، پیش از هر موسسه ای با 

آن برخورد کردیم. 
وی با بیان اینکه هزینه دادرسی در ایران از بسیاری 
کشورها پایین تر است افزود: مبالغ واریزی به خزانه 
و  احمر  هالل  به  درص��دی  آنجا  از  و  رود   می  دول��ت 
درصدی به دولت می رسد و در الیحه بودجه نیز برای 

قوه قضائیه مبالغی اختصاص می یابد. 
وی ادامه داد: امسال برای انجام تکالیفی که بر عهده 
داریم 230 هزار میلیارد ریال نیاز داریم اما تنها 90 هزار 
میلیارد ریال منظور شده است. هرچه کمتر اختصاص 
یابد ما در انجام امور محوله و تکالیف خودمان شرایط 

سخت تری خواهیم داشت. 
علنی کردن اسامی قضات مجرم 

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اعالم اسامی قضات 
متخلف گفت: بهمن پارسال رئیس این قوه هشدار داد 
که هر قاضی مرتکب جرم شده و تخلف او ثابت شود به 
صورت علنی معرفی می شود و این موضوع را ما دنبال 

می کنیم اما هنوز حکمی قطعی و ثابت نشده است. 
مفاسد  با  مبارزه  ستاد  م��ورد  در  اژه ای  محسنی 
اقتصادی اظهار کرد: این ستاد چهار ماه است تشکیل 
به  جمهوری،  رئیس  اول  معاون  امیدواریم  و  نشده 
را  جلسه  این  زودتر  چه  هر  ستاد،  این  رئیس  عنوان 

تشکیل بدهد. 
که  آنگونه  کرد:  اظهار   2030 سند  به  اش��اره  با  وی 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش می گویند دیگر این 
در  که  دارد  اطالعی  کسی  اگر  اما  نمی شود  اجرا  طرح 
گوشه و کنار این سند در حال اجراست به دادستانی کل 

کشور اعالم کند. 
معاون اول قوه قضاییه گفت: این قوه در اطالع رسانی 
ضعف دارد و اطالع رسانی کافی و وافی را ندارد اگر این 
اطالع رسانی کافی و درست انجام شود به اعتماد مردم 
و  کنیم  می  کار  که  حجمی  در  ما  کند.  می  کمک  هم 
برای خنثی کردن توطئه های دشمن و مغرضان الزم 
است اطالع رسانی نداریم باید از طریق فیلم و سریال 
و تریبون های مختلف اطالع رسانی انجام شود و فقط 
قوه  این  سخنگوی  خبری  های  نشست  به  محدود 

نباشد.
برخی در پرونده حقوق های نجومی مرتکب جرم 

شدند 
وی در مورد حقوق های نجومی گفت: از زمانی که 
دولت در این خصوص بخشنامه صادر کرد این مصوبه 
در حال اجراست اما نسبت به حقوق های گذشته دولت 
کاری انجام نشده و گزارشی هم به قوه قضاییه نرسیده 
اما  اقدام کرد  باره  این  است. دیوان محاسبات هم در 

چیزی را جرم تشخیص نداد تا به ما اعالم کند. 
اژه ای ادامه داد: سازمان اطالعات سپاه و بازرسی 
پرونده هایی  و  شدند  وارد  خصوص  این  در  کشور  کل 
تقسیم  بخش  دو  به  که  آمد  سپاه  اطالعات  طرف  از 
اما  بودند  گرفته  اضافه  های  حقوق  عده ای  می شود؛ 
مرتکب جرم نشدند که حقوق های اضافه را برگردانده 
و یا در حال برگشت دادن هستند و عده ای نیز در این 
خصوص حقوق های نجومی گرفتند و جرم نیز مرتکب 
که  هایی  شرکت  در  مثال  که  صورت  این  به  اند  شده 
سوددهی نداشته، صورتحساب های جعلی تنظیم و 

سود گرفته اند که این کار جرم است. 
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان سنگین است 

این  ک��رد:  اظهار  فرهنگیان  صندوق  ب��اره  در  وی 
صندوق نیز پرونده اش با بانک سرمایه در ارتباط است و 
برای بیش از 30 متهم پرونده تشکیل شده است و برای 
به زودی  یا  عوامل اصلی آن کیفرخواست صادر شده 

صادر می شود و این پرونده ای سنگین است. 
بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد

محسنی اژه ای درخصوص بازداشت یکی از اعضای 
شورای شهر مشهد نیز تصریح کرد: این مساله صحت 
داشته و فردی که بازداشت شده بود، آزاد شده  است. 
بیان  البته قانون اجازه نمی دهد در مورد آن مطلبی 
قضایی  مقام  را  این  ن��دارد.  قطعی  حکم  چراکه  کنیم 
بازداشت  شورا  اعضای  از  یکی  که  گفته  من  به  استان 

شده و آزاد شده است.
حواشی اظهارات دادستان کل کشور 

کشور  کل  دادستان  اخیر  اظهارات  خصوص  در  وی 
در مورد استعفای شهردار تهران هم گفت: اگر برداشت 
بیشتر مردم از صحبت های دادستان به عنوان دخالت 
این  اال  و  است  وارد  او  های  صحبت  به  انتقاد  باشد 

انتقادها درست نیست.
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همه  فرآیندی  و  گسترده  ابعادی  کشور،  یک  توسعه 
تفکری  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  دارد.  جانبه 
از  ابعاد توسعه وجود دارد که  نادرست در بحث تعریف 
اقتصادی آن  ارتقا سطح  و  به عنوان رشد  توسعه صرفا 
هر  ملی  توسعه  ابعاد  که  حالی  در  می شود؛  یاد  کشور 
کشور عبارت است از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، 
بیانی  به  توسعه فرهنگی - اجتماعی و توسعه امنیتی. 
سوی  به  جامعه  یک  ابعاد  تمام  حرکت  توسعه،  دیگر، 
است  اهدافی  به  رسیدن  و  نو  اندیشه های  سازی  پیاده 

که آن کشور را در جهان، پیشرفته و قدرتمند می سازد.
تاثیرگذاری  و  مشارکت  سهم  کشور،  یک  توسعه  در 
آن ها،  آم��اری  جامعه  به  بسته  جامعه  مختلف  اقشار 
بندی  تقسیم  در  اس��ت.  ب��ررس��ی  قابل  و  متفاوت 
جامعه  یک  جمعیت  از  درصد  پنجاه  حدود  جنسیتی، 
به تعبیری زنان می توانند  را زنان تشکیل می دهند که 
در عصری که تحوالت جهان بر پایه برابری جنسیتی و 
شایسته ساالری رخ می دهد، سهمی مساوی با مردان 
ارتقا و توسعه داشته باشند. در معیارهای سنجش  در 
ترین  مهم  از  یکی  کشور،  یک  توسعه یافتگی  میزان 
معیارها، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن 
کشور دارند. زنان در کشور های رو به توسعه، امید اول 
برای ارتقای خانواده ها و رشد و توسعه کشور های خود 

محسوب می شوند. 
فعال  بانوان  از  یکی  با  قسمت،  این  در  »#شهربانو« 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  موفق  چهره های  و 
تا  است  نشسته  گو  و  گفت  به  فرهنگی خراسان رضوی 

سهم مشارکت زنان را در توسعه کشور ارزیابی کند.
در  صنایع  مهندسی  کارشناس  یوسفی،  نسرین   
مدیریت  ارش��د  کارشناس  و  صنعتی  تولید  گرایش 
استراتژیک، یکی از مدیران توانمند و کارآفرین  کشور 
در یک دهه اخیر است که با رویکرد توسعه کار و توسعه 
و  گیری  تصمیم  مختلف  حوزه های  در  محصول،  سبد 
ادامه  در  را  ما  گوی  و  گفت  شرح  می کند.  ریزی  برنامه 

می خوانید.
• کمی درباره شروع فعالیت کاری خود و تجربه هایی 

که در این سال ها داشتید بفرمایید.
شروع  خودرو  صنعت  در  هشتاد  دهه  در  من  فعالیت 
قطعه  بزرگ  شرکت های  از  یکی  در  سال ها  آن  در  شد. 
کارم  ب��زرگ  خ��ودروس��ازان  از  یکی  به  وابسته  س��ازی 
مجموعه  همان  در  بعد  س��ال  چند  و  ک��ردم  ش��روع  را 
منصب های مدیریتی مهمی را داشتم از جمله قائم مقام 
مدیر عامل و در ادامه حدود 9 سال مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت بودم. بعد از آن دو شرکت تاسیس 
جایگاه  در  حاضر  حال  در  سهامدار،  بر  عالوه  که  کردم 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت ها فعالیت 
می کنم که کار آن مرتبط با حوزه های تجارت و در زمینه 

خدمات فنی-مهندسی و صنعت برق است.
کردن در یک محیط  کار  تجربه  • در جایگاه مدیر، 
مردانه چگونه است و سایر بانوان در این حوزه های 

کاری تا چه اندازه فعال هستند؟
واقع  در  و  کردم  کار  مردانه  کامال  محیط  یک  در  من 
خ��ودروس��ازی  مجموعه  یک  در  که  ب��ودم  زن��ی  اولین 
در  داش��ت.  مدت  طوالنی  مدیریتی  مسئولیت  بزرگ 
در  که  داشتیم  زی��ادی  بسیار  خانم  همکاران  ما  آنجا 
بخش های مهندسی، مالی و حسابداری مشغول به کار 
بانوان  بعضی  حال  این  با  بودند؛  موفق  آن  در  و  بودند 
خودشان  دارند  که  قابلیت هایی  و  ظرفیت ها  وجود  با 
ندارند  مدیریتی  مسئولیت های  پذیرفتن  به  تمایلی 

در  را  مهمی  بسیار  نقش  می توانند  بانوان  که  حالی  در 
ایفا  دارند  که  تعهدی  واسطه  به  مدیریتی  سمت های 
امروزه  که  اداری  فساد های  حوزه  در  مثال  برای  کنند. 
یکی از بزرگترین مشکالت کشور است و عالوه بر مردم، 
مسئولین هم از این وضعیت نابه سامان شاکی هستند 
نام بانوی مدیر زنی را در لیست اختالس گران نمی بینیم 
که در اداره ها و مناصب باال دچار این نوع فساد شده باشد 
و به نظر من یکی از بهترین اتفاق هایی که می توانیم در 
مسئولیت های  واگ���ذاری  دهیم،  انجام  شرایط  ای��ن 
حساس و مرتبط با حوزه مالی به بانوان است. خانم ها 
در شروع یک کار نیاز به آموزش دارند اما پس از آن که 
کاری به آن ها محول می شود مسئولیت پذیری بیشتر و 
باالتری نسبت به مردها دارند و کارها را به بهترین نحو 
ریسک  روحیه  وجود  این  با  می رسانند.  سرانجام  به 
پذیری در بانوان ما بسیار کم است و با وجود اینکه فارغ 
مدیریتی  رشته های  در  بانوان  از  بسیاری  التحصیالن 
را  کارآفرینی  درست  شیوه  آن ها  به  داریم  مهندسی  و 
آموزش نداده ایم یا جسارت برداشتن قدم های بزرگ را 
در محیط خانواده به آن ها نمی دهیم. نبود این قدرت 
ریسک ریشه در باورها و فرهنگ ما دارند چرا که ما از 
با نقش مادرانه برخورد  با دخترهایمان،  همان کودکی 
خوب،  مهارت های  دادن  آموزش  جای  به  و  می کنیم 
برادر  و  خواهر  یا  عروسک ها  از  که  می خواهیم  آن ها  از 

کوچکتر خود مراقبت کنند.
گیری  شکل  و  تربیت  در  آموزشی  سیستم  سهم   •
شخصیت دخترها و بانوان را تا چه اندازه تاثیرگذار 

می دانید؟ 
ما در حوزه آموزش، روحیه خالقیت و کارآفرینی را در 
بچه هایمان ایجاد نمی کنیم برای مثال در مهدکودک به 
بچه ها می گویند شعر حفظ کنید یا کارهای تکراری که 
در  شرایط  این  می برد؛  بین  از  را  بچه ها  خالق  روحیه 
مدارس ما هم وجود دارد. تمرکز سیستم های آموزشی 
ما بر رقابت گری ناسالم بین بچه ها و کسب نمرات باال در 
آزمون ها و نمرات است. ما در حوزه آموزش و پرورش، 
خیلی کم به حوزه پرورش پرداخته ایم در حالی که نقش 
عبارت  باید  واقع  در  است.  مهم تر  آموزش  از  پرورش 
»وزارت آموزش و پرورش به »وزارت پرورش و آموزش« 
و  این هست که ما نسل کودک  کار صحیح  و  تغییر کند 
به  دادن  پرورش  کنار  در  و  داده  پرورش  را  خود  جوان 

آن ها آموزش دهیم.
در یک آمار جهانی، ایران در تعداد فارغ التحصیالن 
مهندسی، رتبه سوم را دارد. ما مهندس تولید می کنیم، 
به آن ها آموزش می دهیم ولی پرورشی که خالقیت ها، 

و  شناسایی  را  شخص  هر  فردی  ایده های  و  ویژگی ها 
کشف می کند را هرگز به کار نبرده ایم. 

• کمی از سایر فعالیت های خود در کنار فعالیت های 
اقتصادی بگویید و شرایط کار برای بانوان را در این 

حوزه ها چطور ارزیابی می کنید؟
من عالوه بر فعالیت در حوزه تجارت و اقتصاد حوزه 
در   80 دهه  اواخ��ر  در  می کنم.  فعالیت  هم  اجتماعی 
حوزه زنان فعال بودم و نائب رئیس هیئت کبدی استان 
شدم و در حال حاضر در اتاق فکر و اشتغال استانداری 
عضو  و  رئیسه  هیئت  عضو  همچنین  و  می کنم  فعالیت 
شهرستان  زنان  پارلمان  مجموعه  اقتصادی  کمیسیون 
مشهد هستم. ما در این سازمان ها و تشکل ها هم فکری 
می کنیم و می بینیم که به حوزه اجتماعی کسب و کار به 
یک  بعد  چهار  اگر  ما  است.  نشده  پرداخته  صورت  آن 
جامعه را که حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی 
را در  زنان  نقش  و  بگیریم  نظر  را در  و سیاسی هستند 
اگر کسب  اقتصاد  ما در حوزه  زنان  بررسی کنیم،  آن ها 
در  که  اند  بوده  باور  براین  همیشه  اند  کرده  هم  درآمد 
آمدشان متعلق به خانواده است. در حوزه سیاسی هم 
داده  پرورش  زنان  بین  در  را  زیادی  سیاسی  نخبه های 
عدالت  زنان،  حقوق  گذاری،  قانون  در  و  بیایند  تا  ایم 
اخیر  سال های  در  کنند.  پیدا  ورود   ... و  جنسیتی 
برای  را  حرکت هایی  دولت  و  اسالمی  شورای  مجلس 
استفاده  تشکل ها  در  زنان  حضور  ظرفیت  از  استفاده 
کرده اند و قابل تقدیر است. اما متاسفانه از این نیروها 
و نگاه زنان به درستی استفاده نمی کنیم و کمترین بازار 
سیاسی  علوم  رشته های  التحصیالن  فارغ  برای  را  کار 
ایجاد کرده ایم. دولت نقش بسیار مهمی در این رابطه 
این  در  اما  است.  سازی  بستر  آن  اصلی  وظیفه  و  دارد 
خودشان  همیشه  دولت ها  انقالب،  از  پس  دهه های 
نمی  داشته اند.  سازی ها  بستر  این  در  را  اجرایی  نقش 
شود یک نهاد، هم بستر ساز باشد، هم مجری باشد و 
که  است  دلیل   همین  به  امور.  این  تمامی  بر  ناظر  هم 
بخش خصوصی ما نتوانسته است به درستی رشد کند. 
در صد شرکت برتر کشور، به جرات می توان گفت که نود 
و پنج تا از این شرکت ها، شرکت های دولتی یا خصولتی 
یا وابسته به دولت هستند. پس می توان گفت که ما جای 
کافی و الزم را برای اقتصاد بخش خصوصی ایجاد نکرده 
ایم. در صورتی که در کشورهای توسعه یافته عکس این 
آمار را پیدا خواهید کرد. بحث فساد ناشی از اجرا، ناظر 
و بستر سازی یک سیستم هم درست در همینجا مطرح 
می شود. وقتی همه  چیز با هم تلفیق شود سیستم دچار 
اختالل می شود و به همین دلیل شاهد فساد، سردرگمی 

و مشکالتی هستیم که امروزه در جامعه وجود دارد.
• اوضاع اقتصادی و کسب و کار در سالی که گذشت 

چگونه بود؟
این روزها همه می دانند که کشور در وضعیت مطلوب 
و سالمی قرار ندارد. ما یک دوره رکود را طی کردیم و 
و  مدیریت  درستی  به  نتوانستیم  را  سامانی  به  نا  این 
کنترل کنیم چرا که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و پس 
از آن دشواری ها و نا به سامانی هایی که به وضوح دیده 
شد؛ به نظر من اقتصاد در حال بازگشت به مسیر اصلی 
نمی  باشد  باال  تورم  که  ای  جامعه  در  اما  بود  خودش 
توانیم مدیریت و بهره وری سیستم را به درستی پیش 
که  است  گونه ای  به  امروزشرایط  کنیم.  ارزیابی  و  بینی 
استفاده  آن  از  اینکه  بدون  و  می خرید  را  کاالیی  شما 
کنید ارزش آن به علت باالرفتن نرخ ارز و تورم افزایش 
بهره  پارامترهای  شود  کنترل  تورم  وقتی  اما  می یابد. 
وری و مدیریتی افراد، شاخص و دیده می شود. در چند 
اینچنین  دیگر  و  بود  بهبود  به  رو  شرایط  گذشته  سال 
واسطه گری ها یا خرید و فروش کاالها جواب نمی داد. 
به عبارتی وقتی مدیر یا شخصی در کار خود سومدیریت 
داشته باشد به این دلیل که تورم سراغ کاالی او می رود، 
سو  و  ضعف ها  و  بفروشد  سود  با  همراه  را  آن  می تواند 
مدیریت هایش هم پوشانده می شود. اقتصاد ما در حال 
پشت  را  رکود  دوره  یک  است،  سردرگمی  دچار  حاضر 
سر گذاشته است و االن دوباره وارد فضای تورمی شده 
است که هیچ پایداری و چشم اندازی ندارد. این اتفاق ها 
چند معضل را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. ابتدا 
سرمایه گذار های داخلی هستند که نمی توانند ریسک 
کنند و سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، 
دوم اینکه برای سرمایه گذار خارجی هم توجیه ورود به 
بازار ایران برای سرمایه گذاری دشوار می شود. سرمایه 
گذار خارجی قرار است ارزی را وارد کشور کند و انتظار 
سود  درصد   a با  سال  سه  از  پس  را  اش  سرمایه  دارد 
حدی  در  ما  ارزی  ناپایداری  که  حالی  در  کند  برداشت 
است که هر لحظه ممکن است به آن شوک وارد شود و 

در نهایت این شخص ضرر کند. 
• به نظر شما زنان چگونه می توانند نقش های پررنگ 
و  همسری  نقش  بر  عالوه  جامعه،  و  کار  در  را  تری 
شخصا  شما  باشند؟  داشته  خانه  در  خود  مادرانه 

چگونه این کار را انجام دادید؟
من همیشه کار را جزئی از زندگی ام دیدم. هیچوقت 
انجام  را  کاری  دارم  که  نکردم  نگاه  موضوع  به  اینطور 
می دهم تا به خانواده ام خدمت برسانم. اغلب زنانی که 
شاغل هستند این احساس را دارند که تحت تاثیر جبر 
زمانه برای خدمت به خانواده کار می کنند و این تفکر، 
نوعی  که  می کند  ایجاد  افسردگی  شما  در  ناخودآگاه 
نارضایتی است و در پیشرفت کار شما و روحیه خانواده 
تاثیر بسیار می گذارد. اما وقتی در برنامه ریزی زندگیتان 
این  دچار  هرگز  می دانید  زندگی  از  جزئی  هم  را  کار 
نارضایتی نمی شوید چون کار خشی از هویت شماست و 

اگر نباشد زندگیتان کامل نیست.
مرد خانه هم نقش بسیار تاثیرگذاری دارد. من خودم 
بسیار  خانواده ام  و  همسر  همراهی  که  می کنم  اعتراف 
مجبور  بسیار  مشغله  علت  به  گاهی  است.  بوده  موثر 
بودم به ماموریت بروم یا سرکار حاضر بشوم و همسرم 
بوده است.  خانواده  و  فرزندانم  کنار  در  اوقات  این  در 
زن هایی که در بیرون از خانه شاغل هستند به همراهی 
و کمک فکری و روحی همسر خود نیاز دارند. خانم ها 
هم باید به جای درنظر گرفتن محدودیت ها و سختی ها 
اعتماد به نفس و خودباوری را در خود افزایش دهند و 
خانم ها  من  اعتقاد  به  کنند.  باور  را  توانمندی هایشان 
در  می توانند  بخواهند  اگر  که  هستند  خاموشی  ارتش 
توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، سیاسی و... نقش 

بسیار تاثیر گذاری داشته باشند.

اشاره  با  احمدی نژاد،  علی اکبر  ایسنا،  گزارش  به 
به آخرین وضعیت پرونده قتل ندا علی زاده، دختر 7 
ساله افغان در مشهد، افزود: این پرونده قتل مراحل 
وکیل  قاتل  برای  تاکنون  می کند.  طی  را  خود  آخر 
تسخیری گرفته شده، استعالم اختاللت روانی  قاتل 
از پزشکی قانونی آمده و براساس این استعالم قاتل 
دیگری  مسائل  همچنین   ، نداشته  روانی  اختالل 
مقتول  دم  اولیای  تعیین  و   وراثت  انحصار  جمله  از 

مراحل قانونی خود را طی کرده است.
وی ادامه داد: هم چنین در  اقدامات ماهوی متهم 
به قتل اقرار کرده، بازسازی صحنه جرم و تحقیقات 
تقریبًا  پرونده  تحقیقات  است.  شده  انجام  نیز  فنی 

کامل شده و مراحل پایانی خود را طی می کند.
احمدی نژاد تصریح کرد: در ادامه به منظور صدور 
از این که قرار مجرمیت و  حکم قطعی پرونده، پس 
حکم جلب برای متهم صادر شود، از سوی دادستانی 
کیفری  به دادگاه  پرونده  و  کیفر خواست صادر  شده 
حضور  با  دادگاه  جلسات  کیفری  دادگاه  در  می رود. 
قاضی، متهم، وکال و اولیای دم مقتول برگزار و رأی 

پرونده صادر می شود.
وی با اشاره به درخواست اولیای دم مقتول برای 
اینگونه  گفت:  قتل،  انجام  محل  در  قاتل  اع��دام 
بر  و  است  رأی  کننده  ص��ادر  دادگ��اه  با  تصمیمات 
انجام  زمینه  این  در  تصمیم گیری  مصلحت  مبنای 

می شود.
انقالب  و  عمومی  دادس��رای  قتل  وی��ژه  بازپرس 
شیشه  مصرف  بر  مبنی  ادعاهایی  به  اشاره  با  مشهد 
توسط قاتل پیش از قتل، بیان کرد: تاکنون دالیلی 
موادمخدر  قتل  هنگام  در  قاتل  اینکه  بر  مبنی 
مصرف کرده بوده ارائه نشده است. با توجه به اینکه 
شده  دستگیر  جرم  ارتکاب  از  پس  ساعت   48 قاتل 
قاتل  نمی دهد.  ما  به  پاسخی  نیز  آزمایش  است، 
اعتیاد داشته است، اما اینکه چه زمانی ماده مخدر 
مصرف کرده و چه نوع ماده ی مخدری استفاده کرده 
یاد  به  را  قضایا  متهم  وجود  این  با  نیست.  مشخص 

دارد و در زمان انجام قتل کاماًل هوشیار بوده است.
مقتول  بودن  افغان  یا  »ایرانی  اینکه  بیان  با  وی 
خود  روال  پرونده  و  نداشته  پرونده  این  در  تأثیری 
افغانی  و  ایرانی  بین  کرد:  عنوان  می کند«،  طی  را 
هر اتفاقی بیافتد و هرکسی در کشور ما جرمی انجام 
انجام  ای��ران  در  حکم  ص��دور  و  پرونده  فرقی  دهد 
افغان  با مقامات  رایزنی هایی  این وجود  با  می شود. 

انجام شده است.
به  پروند  »ای��ن  اینکه  بر  تأکید  با  احمدی نژاد 
پیگیری  در  داد:  ادامه  شود«،  رسیدگی  ویژه  طور 
پرونده ها تفاوتی میان ملیت افراد وجود ندارد. یک 
کودک مورد ظلم واقع شده است و فرقی ندارد دختر 

بچه ایرانی و افغان باشد.
تفاضل  پرداخت  لزوم  خصوص  در  هم چنین  وی 
قاتل،  اعدام  منظور  به  مقتول  خانواده  توسط  دیه 
اضافه کرد: در این زمینه ماده قانونی وجود دارد که 
تفاضل دیه توسط  پرداخت  امکان  در موارد خاصی 

دولت وجود دارد.
انقالب  و  عمومی  دادس��رای  قتل  وی��ژه  بازپرس 
بر  مبنی  خبرهایی  به  واکنش  در  همچنین  مشهد 
بیان  است«،  نداشته  روانی  اختالالت  قاتل  اینکه 
فاقد  باشد  داشته  روان��ی  اختالل  قاتل  اگ��ر  ک��رد: 
جنون  است  ممکن  زمان  آن  در  است.  مسئولیت 
اعالم  کند،  قانونی جنون  اگر پزشکی  و  باشد  داشته 
این  در  و  است  کیفری  مسئولیت  فاقد  جنون  چون 
سال های  در  ما  نمی گیرد.  صورت  قصاص  صورت 
گذشته قتل هایی داشتیم که مسئولیت جرم از قاتل 
این  اما  است،  شده  سلب  روانی  اختالالت  دلیل  به 

موارد در زمینه کودک آزاری ها نبوده است.

ک��ش��اورزی  جهاد  دامپزشکی  شبکه  مدیرکل 
افزایش  گذشته  روزهای  در  گفت:  رضوی  خراسان 
استان  در  مالت  تب  به  مبتالیان  تعداد  در  خاصی 

مشاهده نشده است.
به گزارش ایسنا، احمد شریعتی درخصوص شیوع 
همواره  کرد:  اظهار  استان  در  مالت  تب  بیماری 
غیرپاستوریزه  لبنی  فراورده های  مصرف  علت  به 
این  به  مبتال  محدودی  تعداد  آلوده  دام  با  ارتباط  و 
شیوع  نشانه   را  آن  نمی توان  که  دارد  وجود  بیماری 

این بیماری دانست.
شده  انجام  اقدامات  به  توجه  با  داد:  ادام��ه  وی 
دام ها  واکسیناسیون  از  اعم  دامپزشکی  حوزه ی  در 
این  به  ابتال  موارد  بیماری  حامل  دام های  حذف  و 

بیماری در استان کم هست.
جهادکشاورزی  دامپزشکی  شبکه  مدیرکل 
خراسان رضوی با اشاره به راه های ابتال به تب مالت، 
از  پیشگیری  برای  مردم  به  ما  توصیه   کرد:  اظهار 
ابتال به تب مالت بر این است که حتما از محصوالت 
خام  فرآورده های  و  کنند  استفاده  پاستوریزه  لبنی 
مراکز  از  حتما  را  پروتئینی  محصوالت  و  نیمه خام  و 
تب  به  دام  ابتالی  درصورت  زیرا  کنند؛  تهیه  مجاز 
این  به  ابتال  سبب  می توانند  فراورده ها  این  مالت 

بیماری شوند.
در  دام  واکسیناسیون  میزان  به  اشاره  با  شریعتی 
استان بیان کرد: در سال 96 حدود 890 هزار راس 
گاو  راس  هزار   100 حدود  و  گوسفند  و  بزغاله  بره 
در  شده اند.  مالت  تب  واکسیناسیون  نیز  گوساله  و 
حیوانات  تعداد  افزایش  شاهد  مذکور  دسته  دو  هر 

واکسینه شده نسبت به سال 95 بودیم.

رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشکی ایران گفت: ایران 
در حوزه علم ژنتیک در منطقه اول است.

به گزارش ایسنا، سید محمد اکرمی افزود: ایران در 
حوزه علم ژنتیک در منطقه اول است و خوشبختانه در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با تولیدات 
نشان  دنیا  معتبر  نشریات  در  علمی  مقاالت  چاپ  و 
داده که نه تنها کمبودی در این زمینه ندارد، بلکه جزو  

کشورهای سرآمد محسوب می شود.  
مختلف  حوزه های  در  ایران  امروز  داد:  ادامه  وی 
ژنتیک مولکولی، گیاهی، جانوری، انسانی و پزشکی 
علم ژنتیک به بالندگی رسیده  و مقاالت علمی زیادی 

منتشر کرده است.
تصریح  ایران  پزشکی  ژنتیك  علمی  انجمن  رئیس 
میان  پلی  توانسته  کشور  در  پزشکی  کرد:ژنتیک 
مطالعات پایه و یافته های بالینی باشد که این امر نشان 
همکاری  ژنتیک  متخصصان  با  پزشکان  اگر  می دهد 

کنند یافته هایی مثمر ثمرتری خواهند داشت. 
اکرمی تاکید کرد:  در گذشته بیماری های ناشناخته 
با  خوشبختانه  ام��ا  می شدند،  شناسایی  مختلفی 
پیشرفت علم ژنتیک تکلیف بسیاری از این بیماری ها 
مشخص شده است و امروز ما می توانیم بیماری های 
از  جدیدی  تعریف  و  کنیم  تقسیم بندی  را  مختلف 
آن ها داشته باشیم که نشان دهنده پیشرفت ما در علم 

ژنتیک است.
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش  کرد:  عنوان  وی 
حضور  کشور  در  خارجی  پزشکان  از  زی��ادی  تعداد 
هر  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  اما  داشتند، 
به  پزشکی  زمینه  در  و  شد  احداث  دانشگاه  استانی 
خودکفایی رسیدیم و حتی اساتید ما در دانشگاه های 

خارجی نیز  تدریس می کنند.
اضافه  ای��ران  پزشکی  ژنتیك  علمی  انجمن  رئیس 
کرد: وزارت بهداشت حدود 20 سال گذشته به اهمیت 
علم ژنتیک پی برد و پس از آن حدود 60 نفر از اساتید 
را  ژنتیک  علم  دوره  تا  رفتند  خارجی  کشورهای  به 
بگذارنند و سپس در تمام دانشگاه علوم پزشکی کشور 
پراکنده شدند. اکنون نیز برخی از دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور PhD این رشته را ارائه می کنند.

خبرخبر

رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشکی ایران:

»علم ژنتیک« ایران در منطقه اول 
است

توصیه دامپزشکی برای جلوگیری از ابتال به تب مالت؛

مردم از محصوالت لبنی 
پاستوریزه استفاده کنند

آخرین وضعیت پرونده »ندا«؛

قاتل »نشئه« یا »دیوانه« نبوده است

گفت وگو با فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛

خانم ها مسئولیت پذیرتر هستند!

شهرداری مشهد و بهزیستی خراسان رضوی در زمینه  
درمان  و  نگهداری  ساماندهی،  خصوص  در  همکاری 
کارتن خواب های مشهد، تفاهم نامه امضا می کنند. این 
نهاد  دو  مدیران  فروردین   22 امروز  بازدید  در  موضوع 
اجرایی از مرکز اقامتی ترک اعتیاد و کاهش آسیب اجباری 

خلق آباد )ماده 16( مطرح شد.
در  رض��وی  خراسان  بهزیستی  و  مشهد  شهرداری 
و  نگهداری  ساماندهی،  خصوص  در  همکاری  زمینه ی 
درمان کارتن خواب های مشهد، تفاهم نامه امضا می کنند. 
این موضوع در بازدید 22 فروردین مدیران دو نهاد اجرایی 
اجباری  آسیب  کاهش  و  اعتیاد  ترک  اقامتی  مرکز  از 

خلق آباد )ماده 16( مطرح شد.
به گفته  معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی، 
از سوی طرفین  نامه در کمیته  مشترکی که  این تفاهم 

تشکیل می شود تدوین خواهد شد.
پاک سازی  راس��ت��ای  در  گفت:  هنربخش  مسعود 

تأکید  مورد  که  مشهد  مقدس  شهر  از  کارتن خواب ها 
شهردار مشهد بوده، یک تفاهم نامه  همکاری برای روشن  

کردن جزئیات عملکرد دو نهاد تدوین می شود.

با  دولتی  مرکز  دو  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیت کلی 400 نفر و 10 مرکز خصوصی با ظرفیت 1500 
نفر کار نگهداری و درمان معتادان کارتن خواب مشهد را 

ظرفیت  حداکثر  با  مراکز  این  گفت:  می دهند،  انجام 
مشغول فعالیت هستند و اعتبارات ابالغی دولت برای 
پوشش هزینه های این مراکز به هیچ وجه کفایت نمی کند.

میلیارد  این مراکز در سال حدود 9  هنربخش گفت: 
تومان هزینه دارند اما در حال حاضر بهزیستی فقط سه 
مراکز  این  خدمات  پوشش  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

دارد.
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: برای 
از  باید همه  شهروندان  کارتن خواب،  بدون  تحقق شهر 
جمله خیرین عزیز که در همه  بخش ها حضور فعال دارند 

فعاالنه ورود داشته باشند.
دستگاه های  و  سازمان ها  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
اجرایی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری، شورای 
شهر، نهادهای انقالبی و تمام دلسوزان اجتماعی باید به 
بهزیستی کمک کنند تا بهزیستی بتواند این وظیفه  خطیر 

را انجام دهد.

در تفاهم نامه  شهرداری مشهد و بهزیستی خراسان رضوی تصویب شد؛

مشهد بدون کارتن خواب ها

مرگ کشاورز میانسال در واژگونی تراکتور
اثر  بر  از مرگ مردکشاورز  انتظامی رشتخوار  فرمانده 

واژگونی تراکتور درزمین های کشاورزی خبر داد. 
گذشته  روز  گفت:  داوودحاتمیان  دوم  سرهنگ 
درزمین  تراکتور  دستگاه  یک  واژگونی  بر  مبنی  خبری 
به مرکز فوریت  تابعه  ازروستاهای  های کشاورزی یکی 
های پلیسی 110 اعالم و بالفاصله عوامل گشت پاسگاه 
انتظامی آستانه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه 
اعزام شدند. در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
زمین های  زدن  شخم  درحال  که  تراکتور  دستگاه  یک 

کشاورزی بوده به علت نامعلومی واژگون شده است.
کرد:  تصریح  رشتخوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دراین حادثه راننده تراکتور که مردی 42 ساله بود به علت 
شدت جراحات وارده جان خود را ازدست داد وتالش تیم 

پزشکی در این خصوص نیز بی نتیجه ماند.

،به  آمده  پیش  از حادثه  تاسف  ابراز  حاتمیان ضمن 
شهروندان توصیه کرد ضمن رعایت کلیه قوانین ومقررات 
راهنمایی ورانندگی بارعایت جوانب احتیاط دراستفاده از 
وسایل کشاورزی سنگین از بروز حوادث تلخ این چنینی 

جلوگیری کنند.

دستگیری 17 سرشاخه شرکت هرمی 
17سرشاخه  دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
یك شرکت هرمی که فعالیت های زیر زمینی خود را در 

نیشابور آغاز کرده بودند خبر داد. 
سردار قادر کریمی گفت: در پی دریافت اخباری مبنی 
به  از سرشاخه های یك شرکت هرمی  بر ورود تعدادی 
استان خراسان رضوی و آغاز فعالیت زیر زمینی آنها در 
شهرستان نیشابور ، دستورات الزم برای پی گیری سریع 
پرونده با توجه به تهدید سرایت اقدام های غیر قانونی این 

باند به مشهد و دیگر شهرهای استان صادر و تحقیقات 
گسترده پلیسی آغاز شد.

کارآگاهان  افزود:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
عملیات ویژه و مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی 
نیشابور با هدایت سرهنگ حسین بیات مختاری در یك 
عملیات ضربتی و پس از ردزنی های اطالعاتی اعضای 
این باند که اهل شهرستان های دیگر بوده وبا اجاره یك 
منزل مسکونی در محدوده خیابان 22 بهمن شرقی اقدام 
به برگزاری جلسات و عضو گیری می کردند را شناسایی و 

به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
با  وی خاطر نشان کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی 
مقام قضایی وارد عمل شده و 17 سرشاخه این باند که بین 
21 تا 30 ساله هستند دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 

آنان تعدادی دفترچه یادداشت نیز کشف شد.
سردارکریمی با اشاره به این مطلب که متهمان پس از 

تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 
معرفی شدند از شهروندان خواست نسبت به این گونه 
فعالیت های غیر قانونی که خسارت های روحی ، روانی 
و اقتصادی زیادی به فریب خوردگان می زند حساس بوده 
و در صورت کسب هر گونه اطالعاتی از فعالیت زیر زمینی 
های  فوریت  به  بالفاصله  را  مراتب  هرمی  های  شرکت 
پلیسی 110 اعالم کنند تا پی گیری های قانونی الزم به 

منظور پیشگیری از تهدید های بعدی به عمل آید.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از احساس مسئولیت 
پلیس  عمل  سرعت  و  مدار  قانون  و  فهیم  شهروندان 

نیشابور در رابطه با این پرونده تشکر کرد.

سارق منزل در چنگ گشت پلیس
با تیز بینی گشت انتظامی، سارق منزل ساعتی پس از 

سرقت دستگیر شد.

سرهنگ اکبر آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد مقدس 
در تشریح این خبر گفت: گشت انتظامی کالنتری الهیه 
اوایل بامداد یکشنبه شب گذشته در حین گشت زنی در 
خیابان نرگس به یکدستگاه خودروی پراید که به صورت 
آهسته و چراغ خاموش در حال حرکت بود مشکوک می 

شود.
 مامورین جهت بررسی مورد به اتومبیل پراید نزدیک 
می شوند. اما اتومبیل فوق که به جز راننده دارای یک 
سرنشین دیگر نیز بود، به محض رویت گشت پلیس با 

سرعت متواری می شود.
اتومبیل پراید مظنونین به دلیل لغزندگی در اثر بارندگی 
تعادل خود را از دست داده و به شدت با آیلند بتونی وسط 
بلوار شریعتی برخورد می نمایند.پس از سانحه هر دو 
متهم به سرعت از خودرو پیاده و متواری شدند که یک نفر 

از آنها توسط مامورین دستگیر می شود.

در بازرسی از خودرو تعداد سه دسته کلید مختلف، سه 
ساک بزرگ انواع لباس و چندین کاپشن مردانه و چادر 
زنانه کشف گردید و لیکن متهم به دالیل واهی از پاسخ 
به سواالت مامورین امتناع می نمود. در بررسی بعمل 
آمده مشخص شد اموال سرقت شده یک منزل با موارد 

مکشوفه پراید متهمین مطابقت دارد.
مامورین به منزل فوق مراجعه، اثربرداری های پلیسی 
بعمل آمد و در بازبینی دوربین مداربسته منزل فوق و 
همسایگان ،متهم یادشده به همراه دیگر متهم متواری 
در حال سرقت مشاهده شدند. فرد دستگیر شده وقتی 
با مدارک متقن مامورین مواجه شد لب به اعتراف گشود 
و همدست دیگرش را معرفی نمود که اقدامات مامورین 

جهت دستگیری سارق متواری ادامه دارد.
سرهنگ آقابیگی افزود:تحقیقات جهت کشف سرقت 

های احتمالی متهمین در جریان است.

کتاب

در حالی که تغییر و تحول، امری حیاتی برای بقای سازمان 
شماست، می تواند زمینه های بی ثباتی، فشار روانی، و حتی 
عصبانیت در میان کارکنان را نیز فراهم سازد. کتاب مدیریت 
در دوران تغییر به شما نشان می دهد که چگونه به مدیران و 
کارکنان کمک کنید تا منافع تغییر را درک کنند و آنها را در 
محیط کار و مسئولیت های جدید خود به کار گیرند و به اوج 
شکوفایی برسانند. درس های ۲4گانه ای که امتحان خود را در 
میدان عمل پس داده اند، دیدگاه و بینشی عمیق، علمی، و 
شخصی به  شما می دهند تا در سایه آن بتوانید بر فرایند تغییر 
و تحول سازمانی، تأثیر بگذارید و به راهبردهای زیر دست 
و  آن،شناسایی  به  اهمیت دادن  و  تغییر  مفهوم  یابید:درک 
و  اصولی  تصویر  یک  تأثیر،ترسیم  حوزه های  شفاف سازی 
به  ارج نهادن  و  از تغییرات جاری،اندازه گیری پیشرفت  گویا 
بدون  همدلی کردن،  و  تیم  اعضای  فعال کردن  و  آن،درگیر 

اینکه همیشه موافقت کنید.
کارکنان، هنگامی که ملزم به تغییردادن روش، محل انجام 
کار، و همکارانشان می شوند، ممکن است به راحتی نتوانند 
مدیریت  کتاب  ببینند.  را  جدید  موقعیت  مزایای  و  منافع 
و  اساسی  به سراغ مطالب  تغییر، روشن و صریح،  در دوران 
افراد  و  تیم ها،  مدیران،  به  که  می رود  قابل اجرا  توصیه های 
را  محیط  و  کار  محل  تحوالت  و  تغییرات  تا  می کنند  کمک 
درک کنند و به کار گیرند و از این طریق بتوانند بر قدرت خود و 

سازمانشان بیفزایند.
مایکل دی. ماجین، رئیس و مدیر ارشد اجرایی مؤسسه 
سینگوالریتی گروپ، یک گروه خدمات مشاوره در حوزه های 
رهبری، فروش، و مدیریت در هامیلتون، ماساچوست است. 
او عالوه بر کتاب حاضر، مؤلف کتاب های واداشتن تیم ها به  

کارکردن و کار تیمی اثربخش نیز بوده است.
مایکل  از  است  کتابی  تغییر«  دوران  در  موفق  »مدیریت 
دی. ماجین با ترجمه علی فروزفر که در 112 صفحه و توسط 

انتشارات مبلغان در سال 1396 به چاپ رسیده است.

    جواد لگزیان

24 و 25 فروردین 97 سال روز ملی بزرگداشت عطار 
با  نبی مکرم اسالم )ص(  و مبعث فرخنده  نیشابوری 
همایش  وجهان  ای��ران  علمی  شخصیت های  حضور 

بزرگداشت عطار نیشابوری در زادگاهش برگزار می شود.
فرید  شیخ  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد  اجرایی  دبیر 
 25 و   24 اظهارکرد:  نیشابوری  عطار  محمد  الدین 
فروردین97 سال روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری 
با حضور 30 نفر از شخصیتهای برجسته علمی ایران و 
جهان همچون دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی کشور، دکتر مهدی محقق مدیر موسسه 
مطالعات اسالمی، حجت االسالم محمود دعایی، حجت 
االسالم سیدهادی خامنه ای، دکتر حسین بیک باغبان، 
دکترسید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر محمدجعفر 
یاحقی، دکتر رضا اشرف زاده و اندیشمندان خارجی از 
کشورهای ژاپن، بنگالدش، ترکیه ، عراق، افغانستان و 

پاکستان در نیشابور برگزار می شود.
عباس کرخی گفت: در این روز پیام  دکتر سید عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همزمان به تمام 
مخابره  جهان  سراسر  در  ایران  فرهنگی  رایزنی های 
خواهد شد و در برخی از  کشورهای جهان آیین و مراسم 
ویژه بزرگداشت عطار نیشابوری این شاعر و عارف وارسته 

و شهیر ایران و جهان برگزار خواهد شد.
نیشابور  اسالمی  وارش���اد  فرهنگ  اداره  رئیس 
خاطرنشان کرد: برنامه های روزملی عطار نیشابوری با 
و گروه  ادارات، سازمان ها  از  تشکیل ستادی منسجم 
های مردمی  22فروردین  97 با برگزاری مراسم زنگ 
عطار با عنوان » آفتاب صبح نیشابور« در دبیرستان عطار 
آغاز گردید و پنج شنبه ویژه برنامه )تور، کتاب، کودک و 
کوهستان پاک( توسط انجمن کتاب کودک و نوجوان 
سیمرغ در برنامه نذر چهل کتاب چهل روستا با حضور 
کودکان و نوجوانان موسسات خیریه جواد االئمه و علیرضا 
گردشگری  منطقه  در  نیشابوری  هیمالیانورد  نوروزی 

بوژان نیشابور برگزار می شود.
ساعت  در  روزجمعه 24فروردین97  یادآورشد:  وی 
5 عصر همایش علمی و پژوهشی روز عطار در محل 
فرهنگسرای سیمرغ با حضوراندیشمندان و محققان 
اساتیدی همچون دکتر  و عرفان و حضور  و ادب  علم 
سیاوش حق جواستاد دانشگاه مازندران با مقاله)وارسی 
سازه های تصویر در منطق الطیر(، دکترفاطمه مجیدی 
استاددانشگاه نیشابور با مقاله)تاثیربافت موقعیتی در 
شکل گیری منظومه منطق الطیر(، دکترمهدی زرقانی  
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با مقاله)عطار در مختار 
نامه (،  دکتر بهجت السادات حجازی استاد دانشگاه 
نامطلوب  های  برکنش  بامقاله)تحلیلی  باهنر  شهید 
درسروده های عطار(، دکترملک دیکمن  استاددانشگاه 
سلیمان دیمرال ترکیه با مقاله )تاثیرشیخ فریدالدین 
عطار در ادبیات ترکی ( و دیگر شخصیت ها در محل 
فرهنگسرای سیمرغ و اجرای نمایش هفت شهر عشق 
و امضای تفاهم نامه فرهنگی توسط انجمن کتاب پرواز 

سیمرغ برگزار می شود.

• مرجان فرهمند
نشست خبری نمایش کمدی سیاه »مأمورهای اعدام« با 
حضور جمعی از خبرنگاران و اهالی هنر در سالن اصلی تئاتر 

شهر مشهد برگزار شد.
خبری  نشست  در  تأتر  این  کارگردان  یزدان پناه  دانوش 
نمایش »مامورهای اعدام« اظهار کرد: این اثر نوشته مارتین 
مک دونا است که بهرنگ رجبی آن را به فارسی ترجمه کرده 

است. 
وی ادامه داد: نویسنده این اثر آثار ارزشمندی را در حوزه 
سینما و تئاتر به رشته تحریر درآورده است که بعضی از آن ها 

به موفقیت ها و دستاوردهای باالیی دست پیدا کرده اند.
نمایشنامه ای با مفاهیم انسانی

این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه نمایشنامه »مامورهای 
اعدام« اثری کامال پرحجم و یک کمدی سیاه است، اظهار 
داشت: این نمایشنامه حاوی مفاهیم انسانی بسیاری است 
و علت اینکه من به سراغ این نمایشنامه رفتم، این بود که 
تاکنون کسی این نمایشنامه را کار نکرده است. همچنین 
موضوع مهم تر و هدف اصلی من از توجه به این نمایشنامه، 

موضوع ومفهوم آن یعنی قضاوت کردن است. 
وی ادامه داد: متاسفانه امروزه در جوامع رو به پیشرفت 
با وجود تکنولوژی های بسیار، مردم از موضوعات مختلف 
هر  به  نسبت  دلیل  همین  به  و  دارن��د  نسبی  آگاهی های 
می کنند،  قضاوت  را  آن  و  می کنند  نظر  اظهار  مسئله ای 
قضاوتی که در جامعه منجر به فاجعه می شود. قضاوت های 
پیاپی ما نسبت به مردم و مسئولین همواره در جامعه ما 
جریان دارد و این فضا شرایط خاصی را در جامعه ما ایجاد 

می کند.
کارگردان و منتقد تئاتر در مشهد بیان کرد: دغدغه داشتن 
نسبت به جامعه رسالتی است که بر دوش تمامی هنرمندان 

ادعای  نمی تواند  باشد،  نداشته  دغدغه  که  فردی  و  است 
هنرمندی کند.

کمبود و عدم امکانات 
یزدان پناه با اشاره به اینکه تمرین های گروه با توجه به 
سنگینی متن و نمایشنامه نیاز به زمان بسیاری داشت، تاکید 
کرد: این کار از تابستان 96 شروع شد و بعد از تمرین طوالنی، 
درخواست نوبت سالن برای اجرا داده شد و این تئاتر از 19 

فروردین به مدت 2  الی3 هفته به روی صحنه می رود.
وی با ابراز ناراحتی نسبت به نداشتن سالن مناسب برای 

کرد:  عنوان  مسئوالن  به  خطاب  مشهد  در  تئاتر  اج��رای 
به تنها سالن اصلی تئاتر شهر خود  مسئوالن نیم نگاهی 
برای اجاره  به قیمتی که  این سالن نسبت  باشند،  داشته 

دریافت می کند، ارزش ندارد.
کارگردان و منتقد تئاتر در مشهد متذکر شد: در این شهر 
خبری از کارگاه ساخت دکور نیست و هر وسیله ای که برای 

ساخت و تکمیل دکور نیاز است، باید حتما از بیرون تهیه 
شود و ما حتی از هزینه شخصی نسبت به تهیه نور از بیرون 
نیاز  مورد  نور  آن  به  را  سالن  نور  توانستیم  و  کردیم  اقدام 

برسانیم.
کمدی موقعیت ژانری نو در تأتر

یزدان پناه در خصوص این نمایش اضافه کرد: این تئاتر 
اجرای  معنی  به  این  و  می شود  اجرا  سیاه  کمدی  ژانر  در 
یک نمایش کمدی همراه با اتفاقات تلخ و دردناک است که 

موقعیت های خنده دار و کمدی نیز در آن اجرا می شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از موقعیت های کمدی متن اصلی 
نمایشنامه مناسب نبود و از آن حذف شد، یادآور شد: هدف 
من این است که کمدی موقعیت را در تئاتر مرسوم کنم، اما 
مخاطب ما مخاطب ادبیات است، با شوخی و کمدی کالمی 
می خندد و به آن توجه می کند، ولی اگر ما بخواهیم رشد کنیم 

باید کم کم به کمدی موقعیت عادت کنیم.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: این نمایش کمدی سیاه 
نامیده شده است زیرا اساسا موضوع تلخی دارد اما گاهی در 
آن موقعیت های طنز ایجاد می شود و البته تعریف دقیق تری 
دارد که باید در فضای مخصوص به خود درک و دریافت شود. 
وی خاطرنشان کرد: ما تدابیر و برنامه هایی را برای جذب 
مخاطب در نظر گرفته ایم و تالش می کنیم تا مخاطب را به 
سالن تئاتر بیاوریم و آن ها را با گونه ها و تعاریف جدید تئاتر 

آشنا کنیم.
یزدان پناه افزود: ما در این متن تا حدودی تغییر ایجاد 
تا  تا حدودی حذف کردیم  کردیم و شوخی های کالمی را 
بیشتر به سمت کمدی موقعیت حرکت کنیم تا وضعیت ما 
در زبان تصویری ارتقا پیدا کند. این کارگردان تئاتر عنوان 
کرد: در زمان چاپلین اساسا کالم وجود نداشت اما او با کمدی 

موقعیت ماندگار شده است و همچنان در صدر قرار دارد اما 
مردم ما، مردم شعر و ادبیات و کالم هستند و با طنز کالمی 
ارتباط بیشتری برقرار می کنند و ما باید ریسک استفاده از 

طنز موقعیت را در این تئاتر بپذیریم.
 وی با بیان اینکه اعتقادی به تأثیر جدی حضور بازیگران 

مشهد  تئاتر  در  کرد:  اضافه  ن��دارد،  نمایش  یک  برفروش 
بازیگران تفاوت چندانی در حوزه مخاطب ایجاد نمی کنند 
زیرا جامعه مخاطبین ما محدود هستند و اکثر مخاطبین کار 

را می پذیرند و آن را انتخاب می کنند.
یزدان پناه گفت: نگاه من به تأتر اینگونه نیست که خارج از 
فضای مورد عالقه ام فعالیت کنم تا آن لذت و مزه همیشگی 
تئاتر برای من از بین برود بنابراین گاهی در سالن های بسیار 

کوچک هم اجرا داشته ام تا از آن لذت ببرم.
حمایت شهرداری از تئاتر

تهیه کننده  پرتوی نیا  رعنا  خبری  نشست  این  ادامه  در 
این تئاتر گفت: در همه جای دنیا حمایت از تئاتر وظیفه 
شهرداری هاست و ما این توقع را داریم که شهرداری برای 
تبلیغات و اجرای بهتر با ما همکاری کند. اگرحمایت ها به 
شکل گسترده تری انجام شود به صورت حتم ما می توانیم به 
موفقیت های بیشتری در توسعه تئاتر و جذب مخاطب دست 

پیدا کنیم.
وی ادامه داد: دغدغه های فکری من و کارگردان این اثر 
بسیار به هم نزدیک بود و از همین رو تصمیم گرفتم تا از 
این اثر حمایت کنم و من موظف هستم که در هر شرایطی 
هزینه های این نمایش را در حوزه های مختلف پشتیبانی  
تأتر »مامورهای اعدام« خاطرنشان کرد:  کنم. تهیه کننده 
هدف من بیشتر حمایت بود تا اتفاقات خوبی در این مسیر 

رخ بدهد و نمایش های ارزشمند به روی صحنه برود.

عطار نیشابوری میزبان 
شخصیت های علمی ایران و 

جهان
قضاوت درکمدی موقعیت 

نشست خبری تئاتر»مأمورهای اعدام« در مشهد برگزار شد

یزدان پناه: مسئوالن نیم نگاهی به 
تنها سالن اصلی تئاتر شهر خود 
داشته باشند، این سالن نسبت 
به قیمتی که برای اجاره دریافت 

می کند، ارزش ندارد!

پرتوی نیا: در همه جای دنیا حمایت 
از تأتر وظیفه شهرداری هاست و 

ما این توقع را داریم که شهرداری 
برای تبلیغات و اجرای بهتر با ما 

همکاری کند. اگرحمایت ها به 
شکل گسترده تری انجام شود 
به صورت حتم ما می توانیم به 

موفقیت های بیشتری در توسعه 
تئاتر و جذب مخاطب دست پیدا 

کنیم

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.

8 4 5 6
6 9 8 1

2 3 9
7 8 6 3

2 1
6 1 8 7
5 4 6

4 2 9 5
6 1 7 4

جواب

جواب

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

198475632

463928715
275631849
789514263
352786194
614392587
521843976
847269351
936157428

442195912

215438976
275566442
681758235
647619481
726813465
116257257
837166597
328931621
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 سرویس درشهر 
دوچرخه  گ��روه  یک  که  نیست  بار  اولین  این 
انسانی  و  مهم  پیامی  انتقال  ب��رای  س���واری 
کیلومترهای طوالنی را طی ماه ها رکاب می زنند 
تا انسان ها را با مفاهیمی مانند صلح و دوستی و 

امید، بیش از پیش آشنا کنند.
آغاز  مشهد  از  ارزشمند  حرکت  این  اینبار  اما 
شده است، آن هم توسط زوجی جوان با کودکی 
8ماهه که می خواهند با هدف تجربه سبک جدید 
یک  عرض  در  خواهند  می  پایدار  و  ساده  زندگی 
سال دور ایران را رکاب بزنند تا اهمیت محافظت 
هموطنانشان  به  را  پاک  هوای  و  خاک  و  آب  از 

گوشزد کنند.
بهمراه  سیما  همسرش  و  منصوریان  احسان 
پسرشان ارسالن 8ماهه راهی دشوار اما ارزشمند 
را آغاز کرده اند. مرد خانواده تحصیل کرده رشته 
عمران است اما عالقه اش به هنر از او یک عکاس 
و فیلمبردار حرفه ای ساخته است. همسرش نیز 
است  شده  تربیت  طبیعت  اهل  ای  خانواده  در 
پیش  ها  آن  است.  ذاتی  او  در  سفر  به  عالقه  و 
سفر  دوچرخه  با  مختلفی  مناطق  به  نیز  این  از 
تازه زده  به تجربه ای  اینبار دست  اما  اند  داشته 
اند. خانواده منصوریان در 4فصل مختلف، سفر 
روزمره  زندگی  با  متفاوت  شرایطی  در  زندگی  و 
شهری را تجربه خواهند کرد. سفر بهاره آن ها به 
سمت شمال کشور خواهد بود و در اولین مقصد 

به نیشابور می روند.
حضور  با  نیز  ای  بدرقه  مراسم  گذشته  روز  اما 
خ��ان��واده  دوس��ت��ان  و  ورزش��ک��اران  مسئوالن، 

منصوریان در تاالر شهر برگزار شد.
با شعار امید آمدیم

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر مشهد گفت: همه برنامه ریزی های فرهنگی 
افزایش امید و نشاط را در جامعه مورد تاکید قرار 

داده است.
ک����رد: همه  اظ���ه���ار  ف��ی��ض��ی  رم��ض��ان��ع��ل��ی 
فرهنگی  نگرش های  و  کالبدی  برنامه ریزی های 
و  کرده  را هدفگذاری  امید  این شهر مذهبی،  در 
فراهم آوردن رضایتمندی ساکنان شهر و تسهیل 
زندگی شهروندان و پراکندن نور امید و شادی در 

دل های مردم مورد تاکید قرار دارد.
وی بیان کرد: با شعار امید آمدیم و می خواهیم 
اکولوژیکی،  زیرساختی،  لحاظ  ب��ه  شهری 
انسانی  مدیریت  و  تدبیر  انسانی،  مناسبت های 
آن  م��وارد  همه  ذیل  در  امید  که  باشیم  داشته 

تعریف شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
گفتگو  شهر  مشهد  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهر 
افزود:  است،  توجه  مورد  مدارا  و  تحمل  غلبه  و 
رئوف  امام  زندگی  و روش  که در سیره  خصائصی 
نیز وجود داشته و امروز بر همه ما است که همه 

شاخص های هدفگذاری شده تحقق یابند.
فیضی خاطر نشان کرد: همگان دست در دست 
برنامه ها  با رفق و مدارا به سمت تحقق  یکدیگر 

گام بردارند.
شده  ری��زی  برنامه  راستا  این  در  اف��زود:  وی 
و  باشند  مشهد  سفیران  مشهدی،  زوج  این  تا 
شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این راستا آنان 

را حمایت می کند.
انسان ها اگر سفر نروند

محمد علیان کوهنورد و طبیعت گرد پیشکسوت 
مسیری  گفت:  مراسم  این  در  مشهدی  مشهور  و 
و  زیبا  مسیری  اند  ک��رده  انتخاب  زوج  این  که 
معنابخش است و امیدواریم تجربه و مهارتی که 

کسب می کنند در جامعه جاری شود. 
نیز  انگیزشی  سخنران  و  روانشناس  که  او 
هست افزود: انسان ها اگر سفر نروند اگر با سایر 
تجربیات  و  نشوند  همصحبت  خود  همنوعان 
آرام��ی  به  باشند  نداشته  زندگی  در  جدیدی 
ما  از  بسیاری  زندگی  واقعیت  و  مرد  خواهند 
اما  برخورداریم  رفاهی  امکانات  از  که  است  این 
حالمان خوب نیست  خوشبختی واقعی را تجربه 

به  باید  که  هستیم  ما  این  درواق��ع  کنیم؛  نمی 
زندگی خودمان هویت و معنا ببخشیم که یکی از 

راه های آن سفر است.
تالش برای تبدیل کردن دوچرخه سواری به 

یک مد حمل و نقلی پاک در مشهد
پاک  نقل  و  حمل  مدیر  مراسم،  این  ادامه  در 
به  می تواند  دوچرخه  گفت:  مشهد  شهرداری 
عنوان یک مد حمل و نقلی مطرح و مورد حمایت 

قرار گیرد.
محیطی  زیست  مشکالت  کرد:  اظهار  جعفری 
نیز  تهران  از  گاها  که  است  حدی  به  مشهد  در 
دلیل  همین  به  گرفتیم.  سبقت  زمینه  این  در 
و  حمل  مد  یک  عنوان  به  دوچرخه  از  استفاده 
پیگیری  مورد  جد  به  و  است  شده  مطرح  نقلی 

قرار دارد.
این نتیجه رسیدیم که مدیریتی  به  افزود:  وی 
شامل  محور  انسان  نقل  و  حمل  توسعه  هدف  با 
البته  دهیم.  شکل  پیاده روی  و  دوچرخه سواری 
حمل  وسایل  از  استفاده  مانند  پاک  نقل  و  حمل 
و نقل عمومی مترو و اتوبوس نیز مورد تاکید قرار 

دارد.

زندگی شهری را به چالش بکشیم
دوچرخه  منصوریان  احسان  مراسم،  این  در 
کنیم.  شروع  خود  از  باید  گفت:  مشهدی  سوار 
آن  تحقق  برای  و  داریم  زندگی  در  رسالتی  همه 
باید تالش کنیم. رسالت ما نیز دعوت مردم در به 

چالش کشیدن سبک زندگی شهری است.
وی اظهار کرد: همچنین دعوت از مردم در به 
چالش کشیدن استفاده ازمنابعی که برگشت پذیر 
نیست، مد نظر قرار دارد. ضمن اینکه آشناشدن 
تعامالت  گسترش  و  ای��ران��ی  اق��وام  و  اف��راد  با 
اجتماعی نیز از دیگر اهدافی است که سبب شده 
پا در رکاب دوچرخه بگذاریم و به این سفر برویم.
به  مشهدی  شهروندان  مراسم،  این  پایان  در 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  چند  تنی  همراه 
شهدا،  میدان  عرصه  روی  بر  حضور  با  مشهد 
را  و فرزندش  احسان منصوریان، شیما هاشم نیا 
کردند.  بدرقه  دوچرخه،  با  ایران  دور  به  سفر  در 
بین المللی  جشنواره  اصلی  پوستر  اینکه  ضمن 
شد  رونمایی  جیگی«  »جیگی  نمایشی  هنرهای 
و این خانواده مشهدی سفیران این جشنواره در 

سفر به شهرهای مختلف کشور شدند.

خانواده منصوریان سفر یکساله خود را به دور ایران با دوچرخه آغاز کردند؛

پیام بران دوچرخه سوار
اخبار شهرستان ها

قرار  ارزیابی  مورد  بهار«  تا  »بهار  طرح 
می گیرد

طرح  قالب  در  که  اقداماتی  اجرای  به  گفت:  نیشابور  شهردار 
»بهار تا بهار« صورت گرفت، بسنده نکردیم و این طرح را مورد 
ارزیابی نیز قرار دادیم؛ همچنین طرح جمع آوری نقد و نظر از 

شهروندان را در برنامه داریم.
اقدامات  تشریح  موضوع  با  خبری  نشست  در  نیشابور  شهردار 
صورت گرفته در طرح »بهار تا بهار« عنوان کرد: در حوزه آتش 
نشانی یک سری اماکن عمومی وجود دارد که مکلف به بازدید 
مورد  اقامتگاه  و  مکان  زمانی۴۲  بازه  این  در  هستیم  آن ها  از 
آموزش های  آموز،  دانش   ۲۵۰۰ به  و  است  گرفته  قرار  بازدید 
ضلع  در  دوچرخه  باند  نیز  عمران  حوزه  در  شد.  داده  ایمنی 
غربی جاده باغرود راه اندازی شده است و نصب عالئم ترافیکی 
نیز در حال انجام است همین طور خط کشی ها به اتمام رسیده 

است.
تولید  تن   ۲۴۰۰ حدود  ما  ایام  این  در  داد:  ادامه  نجفی  علی 
آسفالت داشتیم؛ در سازمان حمل و نقل نیز اقدامتی از جمله 
برای  رانندگی  راهنمایی  مقررات  و  حرفه ای  آموزش  کالس 

تاکسی رانان که۲۴۰ نفر بودند دایر شد.
و  انجام  بندی  ریسه  ۴۰۰۰متر  تاسیسات  حوزه  در  افزود:  وی 
تاسیسات  مربع  ۱۱۰۰۰متر  و  شد  نصب  پرژکتور  زیادی  تعداد 
 ۶۰ ما  ترافیک  مهندسی  بحث  در  داشتیم.  را  بسیج  تقاطع 

کیلومتر خط کشی داشتیم و ۷۰۵ تابلو ترافیکی نصب شد.
انجام  طرح  این  در  نیز  ارزیابی  و  کنترل  کرد:  اظهار  نجفی 
که  ای  مسابقه  قالب  در  نیز  را  شهروند  نقد  طرح  ما  و  می شد 

انتقاد و پیشنهاد شهروندان را جمع آوری می کند، داریم.
نجفی در رابطه با ارتباط المان های نوروزی گفت: ما با توجه به 
فرهنگ داخل شهرمان باید کارها و آثار هنری فاخر به وجود 
بیاوریم اقداماتی در بحث ایجاد المان های فاخر در حال انجام 

شدن است.
نیز  شهرداری  کارکنان  معوق  حقوق  درباره  نیشابور  شهردار 
اسفند  حقوق  و  نداریم  معوق  حقوق  خوشبختانه  کرد:  عنوان 
ماه، همین طور اضافه کاری و عیدی پرداخت شده است. تنها 
۹۶ است که چند ماه آن پرداخت شده  معوقه اضافه کاری در 
و بخشی از مطالبات پیمان کاران و همین طور بدهی هایی که 

شهرداری داشته، پرداخت گردیده است.
متاسفانه  گفت:  گردشگری  ظرفیت های  به  اش��اره  با  نجفی 
از موانعی است که در این زمینه  محدودیت های میراثی یکی 
به  عرفان  بلوار  در  گذاری  سرمایه  از  جلوگیری  مانند  داریم، 
فراهم  را  امکان  این  اگر  فرهنگی؛  میراث  حریم  حفظ  دلیل 
کنیم که زائر حرم مطهر از محور نیشابور عبور کند، کوچك ترین 

خرید وی نیز برای ما کافی است.

رئیس شورای شهر کاشمر مطرح کرد؛
رونق کاشمر با ساخت دهکده گردشگری

رئیس شورای شهر کاشمر از احداث دهکده گردشگری در این 
شهر در راستای رونق کاشمر و جذب بیشتر گردشگر خبر داد.

به  اش��اره  با  شهر  ش��ورای  علنی  جلسه  در  خباززاده  محمد 
تاکنون  کرد:  اظهار  کاشمر  شهرداری  بودجه  بررسی  وضعیت 
بودجه سال 97 شهرداری کاشمر در چندین جلسه مورد بحث 

و بررسی اعضاء شورای شهر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تالش اعضاء شورا برای کارآمد شدن بودجه 
بخش  اعتبارات  از  شده  تالش  کرد:  عنوان  است،  شهرداری 
جاری بودجه کم و به قسمت عمرانی افزوده شود که در این کار 

موفق بوده ایم و به هدف رسیده ایم.
خباززاده بیان کرد: پس از تصویب نهایی بودجه اطالعات آن 

از طریق اصحاب رسانه به اطالع مردم خواهد رسید.
رئیس شورای شهر کاشمر همچنین با اشاره به اینکه شهرداری 
موظف است هر ماه نسبت به ارسال گزارشات به شورای شهر 
اقدام کند، بیان کرد: برای دقت نظر بیشر بر عملکرد شهرداری 
از  پس  تا  بدهند  را  خود  ایده  و  طرح  می توانند  شورا  اعضاء 

تصویب نظارت بیشتری در کارها صورت گیرد.
وی با اعالم اینکه اگر قرار باشد نظارت اعضاء شورا بر عملکرد 
شهرداری به گونه ای باشد که موجب مخل کارهای آن ها شود 
با مشکل مواجه می شوند،  از نظر قانونی  ایجاد اختالل کند  و 

افزود: اکنون نظارت ها در چارچوب قانون انجام می شود.
خباززاده با اشاره به اینکه در جاه هایی که ابهام وجود داشته 
باشد عضو شورا حق دارد که به صورت مکتوب سوال بپرسد و 
شهرداری موظف است در مهلت قانونی به صورت شفاهی در 
صحن علنی شورا و یا مکتوب پاسخ دهد، عنوان کرد: به صالح 

شورا نیست که وارد کارهای اجرایی شود.
ورود  حق  شورا  براینکه  تاکید  با  کاشمر  شهر  شورای  رئیس 
مصوب  تنها  شورا  اعضاء  افزود:  ندارد،  را  اجرایی  کارهای  به 
می کنند و کارهای اجرایی توسط خود شهرداری با برنامه ریزی 

که خواهند داشت انجام می شود.
در  شده  مطرح  شائبه های  برخی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
بر  ما  نظر  گفت:  شهرداری  در  فاکتورسازی  امکان  خصوص 
اعتماد به سیستمی است که در زیر مجموعه شورا کار می کند.

خباززاده با بیان اینکه اعتقادی به این ندارم که در شهرداری 
اظهار  دارد،  وجود  فسادی  یا  و  می گیرد  صورت  سازی  فاکتور 
کرد: نظارت های دقیقی بر مسائل مالی شهرداری وجود دارد.

سیستم های  اینکه  به  اش��اره  با  کاشمر  شهر  ش��ورای  رئیس 
بازرسی به طور مستمر به عملکرد شهرداری نظارت داشته و 
اسناد را بررسی می کنند، گفت: نمی توان گفت که هیچ خطایی 

وجود ندارد اما اعتقادی بر سندسازی ندارم.
از ساخت دهکده گردشگری در کاشمر خبر داد  ادامه  وی در 
با  را  توانست شهر کاشمر  آنچه که خواهد  بدون شک  و گفت: 
ببرد  پیش  توسعه  سمت  به  دارد  که  پتانسیل هایی  به  توجه 

توجه به حوزه گردشگری است.
اینکه  به  توجه  با  ک��رد:  اظهار  کاشمر  شهر  ش��ورای  رئیس 
خشکسالی ها بخش کشاورزی این منطقه را با مشکالت جدی 
تری  جدی  توجه  گردشگری  موضوع  به  می طلبد  کرده  مواجه 

شود.
و  التعظیم  واجب  امامزادگان  وجود  اینکه  بیان  با  خبازاده 
گردشگری  توسعه  سمت  به  می توان  موجود  زیرساخت های 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از  اف��زود:  کرد،  حرکت 
دهکده  مطالعه  ط��رح  ب��ودن  ان��ج��ام  دس��ت  در  گردشگری 

گردشگری در منطقه است.
به  پروژه  این  مطالعاتی  طرح  باید  ابتدا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام برسد، عنوان کرد: در بسیاری شهرها دهکده گردشگری 
احداث شده و توریست های خارجی و داخلی بسیاری را جذب 

می کنند.
برای  جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  کاشمر  شهر  شورای  رئیس 
طرح مطالعاتی دهکده گردشگری بودجه اختصاص داده شده 
است، بیان کرد: در مجموع برای طرح های مطالعاتی نزدیک 

به 853 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
با اعالم اینکه در سال جاری 11 طرح مطالعاتی در  خباززاده 
است،  گردشگری  حوزه  به  مربوط  یکی  که  داریم  اقدام  دست 
و  نیاز  مورد  زمین  و  مساحت  طرح  مطالعه  از  بعد  کرد:  اظهار 

سایر امکانات مورد نیاز مشخص می شود.

اخبار کوتاه

خراسان  مزرعه  هکتار  هزار  هفت 
رضوی با فاضالب آبیاری می شود

سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  آب،  مدیر 
اکنون  هم  گفت:  رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
در  کشاورزی  زمینهای  و  مزارع  از  هکتار  هزار  هفت 

استان با فاضالب و پساب آلوده آبیاری می شود.
هکتار  هزار  پنج  اف��زود:  بهبودی  محمدابراهیم 
رود  کشف  حومه  در  ک��ش��اورزی  زمینهای  ای��ن  از 
پساب  و  فاضالب  رهاسازی  بخاطر  که  دارن��د  قرار 
فاضالب  با  رودخانه،  این  حوزه  در  غیراستاندارد 

آبیاری می شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون از لحاظ آلودگی بدترین 
قابل  رود  کشف  حومه  م��زارع  در  ممکن  وضعیت 
یافتن  سامان  شاهد  امیدواریم  اما  است  مشاهده 

وضعیت فاضالبهای رها شده در این منطقه باشیم.
سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  آب،  مدیر 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 40 منبع آبی 
با  آنها  از  در حوزه کشف رود وجود دارند که بخشی 
اقدامات  پساب غیراستاندارد همراه است. ضرورت 
کنترل فاضالب و پسابهای غیراستاندارد به متولیان 
حوزه آب اعالم شده و آنان نیز درصدد اجرای اقدام 

الزم در این زمینه هستند.
برگزاری  شده  انجام  اقدامات  جمله  از  افزود:  وی 
کالسهای آموزشی برای کشاورزان فعال در زمینهای 
کشاورزی حومه کشف رود است تا مضرات و عواقب 
غیراستاندارد  پساب  و  فاضالب  با  زمینها  آبیاری 

برایشان تبیین شود.
و  نیشابور  مانند  شهرهایی  در  داد:  ادامه  بهبودی 
سبزوار نیز آبیاری مزارع با آب آلوده از مشکالت شایع 
این  حل  پیگیری  حال  در  بخشها  همه  در  لذا  است 
معضل هستیم. رهاسازی فاضالب در رودخانه ها و 
اطراف منابع آب از مشکالتی است که با رشد و توسعه 
صنایع ایجاد شده و آسیبی که به بخش کشاورزی وارد 

می کند بسیار سخت و گاه جبران ناپذیر است.
آل��وده،  پسابهای  با  م��زارع  آب��ی��اری  گفت:  وی 
فاضالبهای بی سامان و رهاشده ساختمان خاک را بر 
هم می زند چون پسابها و فاضالبها به فلزات سنگین 
و گاه آرسنیک آلوده هستند که تاثیرات منفی آن بر 
خاک در گذر زمان غیرقابل جبران است و موجب از 

میان رفتن قابلیت باروری خاک می شود.
از  و  مشهد  فصلی  های  رودخانه  از  رود  کشف 
است  شهر  این  اطراف  مزارع  آبیاری  منابع  جمله 
از  ای  شعبه  شود.  می  استفاده  کشاورزی  برای  که 
آن  دیگر  و شعبه  کوههای هزارمسجد  از  رود  کشف 
از کوههای بینالود سرچشمه گرفته و از شمال شهر 

مشهد می گذرد.
تنها  اکنون  هم  که  کیلومتری   290 رودخانه  این   
به  غرب  از  مانده،  ها  خاطره  در  آن  پرآبی  از  یادی 
شرق جریان دارد و پس از ادامه مسیر در محل پل 
به  آنجا  از  و  پیوندد  می  هریرود  رودخانه  به  خاتون 
بعد رود تجن نام گرفته و به سمت ترکمنستان ادامه 
می یابد و در ریگزارهای کشور همسایه فرو می رود.

نمادهای  با  مشهد  زیباسازی  لزوم 
ایرانی و اسالمی

معاون اجتماعی دادستان مشهد بر لزوم زیباسازی 
شهر با نمادهای ایرانی و اسالمی تأکید کرد.

منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  بخشی مجبی  محمد 
خراسان، با اشاره  به بررسی معضالت اصلی مشهد 
در جلسه ای ما بین معاونت خدمات شهری و محیط 
زست شهرداری و معاونت اجتماعی و پیش گیری از 
وقوع جرم دادسرای مشهد، اظهار کرد: از مهم ترین 
کارگران  موضوع  به  می توان  نشست  این  مباحث 

ساختمانی و نظارت بر آن ها اشاره کرد.
شاهد  مشهد  در  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
به  نیاز  آن ه��ا  و  هستیم  ک��ارگ��ران  از  وسیعی  قشر 
و  اجتماعی  زمینه های  در  مختلف  حمایت های 
بهداشتی دارند و این کارگران ممکن است با حقوق 
شهروندان  و  خود  ب��رای  و  نباشند  آشنا  نیز  خود 
شده  بنا  اس��اس  این  بر  کنند.  ایجاد  را  مشکالتی 
است در خصوص سامان دهی کارگران ساختمانی، با 
اقداماتی به صورت  توجه به حمایت های دادستانی 

پی گیرانه انجام شود.
متکدیان  هم چنین  کرد:  تصریح  بخشی محبی 
مورد  باید  و  هستند  شهروندان  جزو  نیز  معتادان  و 
حمایت قرار بگیرند. بر این اساس بنا شده است در 
سال جاری حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری 

به صورت جدی نسبت به این موضوع اقدام کند.
به  نیاز  تبلیغاتی  »تابلوهای  اینکه  بیان  با  وی 
و  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  دارند«،  سامان دهی 
در  اقداماتی  پیش  سال های  مانند  نیز  شهر  شورای 

این خصوص انجام خواهد داد.
معاون اجتماعی دادستان شهد با اشاره به موضوع 
ایمنی  به شهروندان در خصوص  بهتر  ارائه خدمات 
توجه  با  افزود:  مسکونی،  و  تجاری  ساختمان های 
در  آتش سوزی  نوبت  دو  اخیر  سال  دو  در  این که  به 
مجتمع های بزرگ مشهد رخ داده است، ما در تالش 
با تذکرات الزم و نظارت هایی که صورت  هستیم که 
می گیرد، مجتمع ها را نسبت به حریق ایمن سازیم.

آگاهی های  ارتقای  خصوص  در  هم چنین  وی 
عمومی در خصوص زباله و مدیریت پسماند، عنوان 
کرد: با توجه به اینکه بنا شده است مشهد به عنوان 
یکی از شهرهای بدون زباله در کشور مطرح شود، باید 
شهرداری در این زمینه اطالع رسانی مناسب را انجام 
خدمات  ارائه  لزوم  به  اشاره  با  بخشی مجبی  دهد. 
فردوس ها،  سازمان  در  شهروندان  به  مناسب تر 
از نوع خدمات به  اضافه کرد: تعدادی از شهروندان 
ویژه در مورد حضور پزشک، گالیه داشتند. بنا شده 
تا  پیگیری شود  این موضوع توسط شهرداری  است 
شهروندان بتوانند به راحتی امور خود را در سازمان 

فردوس ها انجام دهند.
با نمادهای  با تأکید بر اینکه »زیباسازی شهر  وی 
است«،  دادستانی  خواست  مورد  اسالمی  و  ایرانی 
ادامه داد: شهرداری این درخواست را پذیرفت و در 
داد. هم چنین گسترش  قرار خواهد  کارخود  دستور 
منطقه  بومی  و  آبی  شرایط  با  منطبق  سبز  فضای 
جمله  از  نیز  مشهد  جنوب  و  شمال  سبز  کمربند  در 
مواردی است که شهرداری در خصوص آن اقدامات 

الزم را انجام خواهد داد.

فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
استانهای  گفت:  گردشگری  و  دستی  صنایع 
جدید  محور  رض��وی  خراسان  و  کرمان  ی��زد، 
تعریف شده در عرصه گردشگری ایران هستند.
محمد محب خدایی در حاشیه مراسم تجلیل 
از دست اندرکاران طرح ملی نوروزگاه خراسان 
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  طی  مشهد  در  رضوی 
ظرفیتهای  دارای  رض��وی  خ��راس��ان  اف���زود: 
کنار  در  و  است  گردشگری  حوزه  در  باال  بسیار 
گردشگری زیارت در زمینه تاریخی و فرهنگی 

نیز توانمند می باشد.
گردشگران  جذب  هدف  با  داد:  ادام��ه  وی 
خارجی و معرفی هرچه بیشتر و بهتر ظرفیتها 
کار  دستور  در  گردشگری'  محورهای  'تعریف 
قرارگرفته است. در کنار استانهای یزد و کرمان 
دارند  فرهنگی  و  تاریخی  باالی  ظرفیتهای  که 
خراسان رضوی نیزمی تواند یک مجموعه کنار 
هم و محور گردشگری را تشکیل دهد و جذب 

کننده گردشگران خارجی باشد.
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون 
جذب  افزایش  همچنین  گردشگری  و  دستی 
و  کاری  اولویتهای  از  را  خارجی  گردشگران 
کرد:  بیان  و  اعالم  امسال  شده  ریزی  برنامه 
عرضه  و  تهران  گردشگری  نمایشگاه  برپایی 
گام نخست در  استان در آن،  توانمندیهای هر 

این زمینه بود.
درصد  پنج  حداقل  انتظار  امسال  گفت:  وی 
ایران  به  را  خارجی  گردشگران  ورود  افزایش 
تا  انجام شده  برنامه ریزی  با  امیدواریم  داریم. 
زمینه  در  شکوفایی  و  رشد  شاهد   1404 سال 

کشور  در  خارجی  گردشگران  حضور  و  ورود 
باید نقش و سهم  باشیم. محب خدایی افزود: 
شود.  پررنگتر  اشتغال  و  اقتصاد  در  گردشگری 
در این زمینه همه نهادها و دستگاهها مسئول 

هستند.
راهبردی  محوری  را  گردشگری  صنعت  وی 
های  ح��وزه  همه  با  تنگاتنگ  ارت��ب��اط  در  و 
توصیف  فرهنگی  میراث  سازمان  زیرمجموعه 
و بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای گردشگری و 
رشد حمایت از کاالهای ایرانی از جمله صنایع 

دستی بسیار مورد توجه است.
فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
صنایع دستی و گردشگری همچنین بوم گردی 
بومی ذکر و  و  را یک ظرفیت گردشگری اصیل 
مقصد  اصالت  و  فرهنگ  گردی  بوم  کرد:  بیان 

را بر گردشگران نمایان می کند. باید در زمینه 
کار  اصالتها  این  بیشتر  هرچه  معرفی  و  ترویج 

کرد.
خراسانی ها عنایت ویژه ای به هویت بومی 

و ملی دارند
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
پر شدن ظرفیت بوم گردی های استان، نویدگر 
توجه  مسافران  و  خراسان  مردم  که  است  آن 

جدی و ویژه ای به هویت بومی و ملی دارند.
یک  امسال  کرد:  اظهار  مکرمی فر  ابوالفضل 
پنجم جمعیت کشور به خراسان رضوی و بیش 
از یک دهم جمعیت کشور به مشهد سفر کردند 
و در بخش ورود زائر و مسافر به مشهد و استان 
با رشد 11 درصدی و در بخش اقامت با رشد 17 

درصدی مواجه بودیم.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  گردشگری 
حوزه  در  خدمات دهندگان  عملکرد  بر  نظارت 
این  در  و  داش��ت  رشد  درص��د   17 گردشگری 

بخش بیش از شش هزار نظارت انجام گرفت.
وی با بیان اینکه مجوز 52 اقامتگاه بوم گردی 
صادر شده است و امیدواریم این تعداد اقامتگاه 
تا پایان سال  به بهره برداری برسد، ادامه داد: 
نویدگر آن است  پر شدن ظرفیت بوم گردی ها، 
به  جدی  توجه  مسافران  و  خراسان  مردم  که 

هویت بومی و ملی دارند.
میزان  اینکه  برای  امسال  گفت:  مکرمی فر 
حادثه خیز  ن��ق��اط  در  ج����اده ای  ت��ص��ادف��ات 
نقطه   123 در  عشایری  چادر   123 یابد  کاهش 
حادثه خیز استان بر پا کردیم که این امر باعث 
در  ج���اده  ای  تصادفات  درص��دی   19 کاهش 

استان شد.
وی گفت: 50 جشن نوروزگاه امسال برپا شد 
وزرای  حضور  با  جشن  این  بار  اولین  برای  و 
صفر  نقطه  در  ای��ران  مسئوالن  و  افغانستان 
کشور  به  دوستی  و  صلح  پیام  اب��الغ  با  م��رزی 

همسایه برگزار شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان، بیان کرد: شهرداری مشهد 
انجام  تحسین برانگیزی  اقدامات  نوروز  ایام  در 
سطح  در  را  گل  بوته  میلیون   14 از  بیش  و  داد 
متر  هزار   60 از  بیش  همچنین  کاشت،  شهر 
مربع نقاشی دیواری در سطح شهر مشهد انجام 

گرفت.

استفاده  سیاست  گفت:  مشهد  ویژه  فرماندار 
و  زائ��ران  اسکان  برای  مدارس  و  حسینیه  ها  از 
می  هتلداری  صنعت  نابودی  به  منجر  مسافران 
تجدیدنظر  خصوص  این  در  باید  بنابراین  شود 

جریان  در  نوروزیان  محمدرحیم  گیرد.  صورت 
بازدید از پروژه های منطقه ثامن در اطراف حرم 
معادل  اگر  افزود:  مشهد  در  رضا)ع(  امام  مطهر 
در  زائ��ران  و  فرهنگیان  اسکان  هزینه  از  نیمی 
مدارس، به اسکان آنان در هتلها اختصاص یابد 
نه تنها موجب رونق صنعت گردشگری و هتلداری 
مشهد می  شود بلکه تکریم مقام فرهنگیان را نیز 

به دنبال دارد.
به  متعلق  اقامتی  مکان   200 داد:  ادام��ه  وی 
وجود  مشهد  در  اینک  هم  دولتی  دستگاههای 
شهر  این  در  خود  ب��رای  وزارتخانه  هر  دارن��د. 

زائرسرا بنا کرده و به نوعی هتلداری می کند.

مشهد  ش��ه��رداری  از  گفت:  مشهد  فرماندار 
در  زائرسرا  ساخت  برای  تسهیالت  می خواهم 
این  چون  ندهد  قرار  دولتی  دستگاههای  اختیار 
در  را  کالنشهر  این  هتلداری  صنعت  نابودی  امر 
گردشگر  میلیون  سه  ح��دود  ساالنه  دارد.  پی 
مشهد  به  داخلی  گردشگر  میلیون   27 و  خارجی 
نیمی  از  بیش  با  رضوی  خراسان  کنند.  می  سفر 
از واحدهای اقامتی دائم کشور شامل هتل، هتل 
از  واحد  هزار  مجموع  در  مهمانپذیر  و  آپارتمان 

این مراکز اقامتی را در خود جای داده است.
اجرای  با  کرد:  اظهار  همچنین  ادامه  در  وی 
مطهر  حرم  اطراف  بافت  در  نوسازی  طرحهای 

رضوی در مشهد حقوق مکتسبه  حدود 40 هزار 
میلیارد ریالی برای مالکان و سرمایه گذاران این 
منطقه به وجود آمده است. باید برای پاسخگویی 
اندیشی  چ��اره  مکتسبه  حقوق  این  به  صحیح 
تبعات  موضوع  این  به  پاسخگویی  فقدان  شود. 

اجتماعی خاص خود را در پی دارد.
نوروزیان افزود: میزان اعتبار اجرای کامل طرح 
نوسازی اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( و منطقه 
ثامن مشهد حدود 30 هزار میلیارد ریال می باشد 
که 13 هزار و 180 میلیارد ریال آن کسری است. 
سرمایه  های  حجم  مقابل  در  کسری  این  تامین 

بزرگ و کوچک موجود رقمی نیست.

معاون سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد:

خراسان رضوی، یکی از محورهای جدید گردشگری کشور

فرماندار مشهد:

اسکان مسافر در حسینیه  و مدرسه هتلداری را نابود می کند
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فوتبال مثل مرگ و زندگی است اما در دوراهی بقا و 
از  پایانی لیگ، ماجرا شاید حتی  سقوط در هفته های 
و زندگی هم مهم تر می شود. در جدول 16تیمی  مرگ 
پایین تر  دسته  به  زود  خیلی  مشکی پوشان  لیگ برتر، 
انتخاب  دیگر  6تیم  بین  از  دوم،  قربانی  و  کرده  سقوط 
خواهد شد. در این فصل نیز درست مثل فصل گذشته، 
تا ثانیه های پایانی نیست اما  خبری از جنگ قهرمانی 
نبرد سقوط با هیجان بسیار زیادی دنبال می شود. چرا 
که از رده دهم به بعد، همه تیم ها با خطر تبعید به لیگ 
برای  لیگ  پایانی  3هفته  هستند.  روب��ه رو  اول  دسته 
فانوس  به دست ها، در ژانر وحشت سپری خواهد شد. 

این فیلم ترسناک اما، تنها یک مقتول خواهد داشت.
زمین  در  باید  بیست و هشتم  در هفته  تراکتورسازی: 
سپیدرود بازی کنند و با هواداران پرشمار باشگاه رشتی 
روبه رو شوند. تیم ساغالم در 27بازی گذشته 30امتیاز 
این هفته  اگر  اما  نیست  فعال در خطر  و  آورده  به دست 
روبه رو  چالش  با  بعدی  بازی  دو  برای  بخورد،  شکست 
شود،  احیا  ساغالم  با  بود  قرار  که  تیمی  شد.  خواهد 
آسیا  قهرمانان  لیگ  و  لیگ برتر  در  گذشته اش  9بازی 
را بدون کسب پیروزی پشت سر گذاشته است. تراکتور 
و  صنعت نفت آبادان  با  پایانی  هفته  دو  در  بحران زده 
فوالد خوزستان مسابقه خواهد داد. آنها در این 3هفته 

تنها میزبان صنعت هستند.
قهرمانی  برای  در شروع فصل  کرانچار  تیم  سپاهان: 
بسته شد اما زیاد طول نکشید تا در بن بست قرار بگیرد. 
انتظار می رفت ورود ابراهیم زاده حداقل شرایط روحی 
روزگاری درباره  که  اما طالیی ها  بدهد  تغییر  را  باشگاه 
می خواندند،  کری  رقبا  ب��رای  متوالی شان  قهرمانی 
دیده  رده بندی  جدول  از  خطرناک  منطقه ای  در  حاال 

28امتیاز  فقط  گذشته  27بازی  در  سپاهان  می شوند. 
تیم  است.  لیگ  جدول  یازدهم  تیم  حاال  و  کرده  جمع 
مسابقه  صنعت نفت  با  خانه  در  هفته  این  اصفهانی 
در  حساس  بسیار  جدالی  در  بعد  هفته  یک  می دهد. 
زمین استقالل خوزستان به  میدان می رود و فصل را با 
میزبانی از استقالل در نقش جهان به پایان می رساند. 
ارمغان  به  تیم  این  برای  امتیازی  اگر  که  دشوار  3بازی 
نیاورند، ترس بزرگ فوتبال اصفهان به حقیقت تبدیل 
می شود. سپاهان در 9بازی گذشته 5بار شکست خورده 

و فقط دوبار برنده شده است.

پدیده مشهد: اگر 6امتیاز کسرشده پدیده همین حاال 
به این تیم برگردانده شود، آنها پشت سر گسترش فوالد 
قرار می گیرند و دیگر خطر سقوط را احساس نمی کنند. 
بلکه  افتاد،  نخواهد  اتفاق  این  تنها  نه  وجود  این  با 
6امتیاز  کسر  و  پراهیچ  شکایت  مورد  در  صحبت هایی 
تردید  بدون  است.  شده  مطرح  نیز  تیم  این  از  دیگر 

بیشتر  مراتب  به  مهاجری  تیم  روی  بر  فیفا  تاثیر حکم 
روحی  لحاظ  به  را  آنها  عمال  رأی  این  بود.  6امتیاز  از 
هفته  دو  در  مهاجری  شاگردان  کرد.  فروپاشی  دچار 
دارند.  پیش رو  ساده  نسبتا  مسابقه  دو  لیگ،  پایانی 
این تیم در هفته بیست و نهم در مشهد با مشکی پوشان 
سقوط  همشهری  می رسد  به نظر  بعید  می کند.  بازی 
در  پدیده  بیاورد.  به وجود  پدیده  برای  مشکلی  کرده، 
نیز روبه روی تیم بی انگیزه گسترش فوالد  هفته سی ام 
همین  اما  تیم  این  تقابل  سخت ترین  می گیرد.  قرار 
اگر  گرفت.  تهران شکل خواهد  نفت  با  جدال  در  هفته 
در  بخورد،  شکست  بازی  این  در  26امتیازی  پدیده 
جدول پایین تر از نفت قرار خواهد گرفت. با این وجود 
مثل  آنها  می رسد  نظر  به  پایانی،  بازی  دو  به  توجه  با 
در  بقا  برای  چندانی  مشکل  سپاهان،  و  تراکتورسازی 

لیگ نخواهند داشت.
در  ب��ازی  برنامه  سخت ترین  رش��ت:  س��پ��ی��درود 
به  پایانی،  3هفته  در  به دست  فانوس  تیم هایی  بین 
3هفته  این  در  کریمی  علی  تیم  دارد.  تعلق  رشتی ها 
البته  روبه رو شود.  و پرسپولیس  تراکتور، فوالد  با  باید 
دیگر  حریف  دو  تراکتورسازی،  با  اول  مسابقه  به جز 
اگر  داشت.  نخواهند  خاصی  جدولی  انگیزه  تیم  این 
می کردند،  آغاز  کریمی  علی  با  را  فصل  سپیدرودی ها 
حاال در جدول شرایط بهتری داشتند. قرمزهای رشت 
می روند  شمار  به  دوم  نیم فصل  خوب  تیم های  از  یکی 
ترکیب  از  لیگ،  دشوار  گردنه  آخرین  از  عبور  برای  اما 
قدرت  از  مهمی  بخش  نیستند.  برخوردار  پرستاره ای 
سپیدرود، به حضور تماشاگران اش بستگی دارد و این 
میزبان  فوالد،  و  تراکتور  با  حیاتی  نبرد  دو  هر  در  تیم 
اخیرش  خانه  از  خارج  مسابقه   4 در  که  تیمی  است. 

ورزشگاه  در  را  فصل  جدال  آخرین  خ��ورده،  شکست 
آزادی پشت سر خواهد گذاشت.

استقالل خوزستان: دو سال قبل در چنین روزهایی 
برای قهرمانی لیگ می جنگیدند و حاال باید برای فرار 
خوزستان  استقالل  بدهند.  تن  مبارزه  به  سقوط  از 
26امتیازی های  جمع  در  پدیده  و  سیپدرود  مثل  نیز 
پیکان، سپاهان و صنعت نفت،  قرار گرفته است.  لیگ 
به شمار  لیگ  در  ویسی  عبدا...  تیم  نهایی  3حریف 
میزبان  سپاهان  با  مسابقه  در  تنها  تیم  این  می روند. 
روزهای  این  معضل  بزرگ ترین  گلزنی،  بود.  خواهد 
از  بعد  آن��ه��ا  م��ی ش��ود:  محسوب  اه���واز  آب��ی ه��ای 
مشکی پوشان ضعیف ترین خط حمله لیگ را در اختیار 
رسانده اند.  ثمر  به  19گل  فقط  فصل  طول  در  و  دارند 
استقالل خوزستان در 4هفته اخیر دوبار در لیگ برنده 
شده و به لطف آمادگی یونس دلفی، هنوز در جنگ بقا 

باقی مانده است.
نفت تهران: اتوبوس هومن افاضلی، نفت را از منطقه 
تیم حاال دوباره در مسیر  این  اما  بود  سقوط دور کرده 
احتمال  با  دیگری  تیم  هر  از  بیشتر  و  گرفته  قرار  دره 
اول  3مسابقه  از  افاضلی  است.  شده  روب��ه رو  سقوط 
اول  7مسابقه  در  و  گرفت  7امتیاز  نفت  نیمکت  روی 
به  را  بعدی  3بازی  هر  اما  نخورد  شکست  تیم  این  با 
تا  کرد  واگ��ذار  سایپا  و  استقالل  خوزستان،  استقالل 
امتیازات اش روی عدد24 متوقف بمانند. نفت در هفته 
در  می شود،  روب��ه رو  پدیده  با  خانه  در  بیست و هشتم 
با پارس جنوبی بازی می کند  هفته بیست و نهم در جم 
می رود.  ذوب  مصاف  به  اختتامیه  بازی  در  سرانجام  و 
ماموریت  لیگ،  باشگاه  پرحاشیه ترین  و  پرتغییرترین 

دشواری برای فرار از لیگ یک خواهد داشت.

کوتاه از ورزش استان

ک��وراش خراسان  و  رئیس هیئت ج��ودو، جوجیستو 
رضوی از اعزام 3 جودوکار نوجوانان پسر و دختر و  بانوی 
مربی ارزنده استان به رقابهای کاپ آزاد آسیا در ازبکستان 

خبر داد.
حسین محمودی گفت: مسابقات کاپ آزاد آسیا در 
روزهای 23 و 24 فروردین ماه به میزبانی کشور ازبکستان 
برگزار می شود. وی با اشاره به اعزام تیم های ملی دختران 
و پسران کشور به این رقابت ها، افزود: محدثه حسینی و 
زهرا آبرومند در اوزان 52 و 57کیلوگرم و محمد مهدی 
راستگر در وزن 90+کیلوگرم، نمایندگان خراسان رضوی 
رقابت های  به  اعزامی  ملی  تیم های  ترکیب  در  حاضر 

ازبکستان هستند.
ک��وراش خراسان  و  رئیس هیئت ج��ودو، جوجیستو 
خراسان  ارزن��ده  مربی  بیدل  تکتم  داد:  ادام��ه  رض��وی 
رضوی نیز در کنار نلیا سرمربی ازبکستانی تیم ملی هدایت 

دختران جودوکار کشور را در این مسابقات برعهده دارند.
وی گفت: با توجه به اهمیت این رقابت ها، تیم های 
قزاقستان،  روسیه،  مانند  سبکی  صاحب  و  مدعی 
ازبکستان در آن شرکت می کنند چرا که  و  قرقیزستان 
نفرات اول تا سوم شانس کسب سهمیه المپیک 2019 

آرژانتین را خواهند داشت.
شایان ذکر است،بعد از پایان این مسابقات تیم های 
شرکت کننده در اردوی مشترک چهار روزه در ازبکستان 

حاضر می شوند.

نایب رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان 
رضوی از دعوت یک بانوی جوجیتسوکار استان به اردوی 

تیم ملی کشور خبر داد.
ملی  تیم  آمادگی  اردوی  گفت:  عمارلو  عرب  اعظم 
جوجیتسو بانوان بزرگسال کشور از 20 فروردین ماه در 
بانوی  اف��زود: سارا مشفق  آغاز شده است.  وی  تهران 
جوجیتسو کار خراسان رضوی به همراه 15 ورزشکار از 
استان های البرز، چهار محال و بختیاری، قم، کرمان، 
لرستان، مرکزی و همدان، تا 27 فروردین ماه از سوی 

فدراسیون به این اردو دعوت شده اند.
نایب رئیس بانوان هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش 
خراسان رضوی ادامه داد: تیم ملی جوجیتسو بانوان کشور 
خود را برای شرکت در بازیهای آسیایی اندونزی 2018 در 

جاکارتا آماده می کند.

اول  دسته  لیگ  رقابت های  آینده  ماه   4 از  حالی  در 
یک  حداقل  خراسان  استان  که  میشود  آغ��از  کشور 
نماینده در این لیگ دارد، و آن هم تیم مشکی پوشان یا 
سیاه جامگان و یا حتی فرزند خوانده ابومسلم است و اما 
آیا بازیهای لیگ یک بسیار سخت تر از لیگ برتر این تیم 
در استادیوم تختی برگزار می شود و یا بازهم عالقه مندان 

باید راه دور ثامن را برای حمایت طی کنند؟!
زمین  از  هردو  سیاه جامگان  و  پدیده  نرود  یادمان 
صعود  برتر  لیگ  به  ه��واداران(  زیاد  فشار  تختی)با 
برگزاری  آمادگی الزم جهت  این زمین  آیا  اما  کردند، 
را  بازی(   ۳۰ یک)حداقل  لیگ  رقابت های  فصل  این 

دارد یاخیر؟
این  اصلی  دغدغه  دو  کهنه  سکوهای  و  نورافکن 
باشگاه  مسئوالن  و  اس��ت  شهر  قدیمی  استادیوم 
دارند  دوست  اگر  شهری  مسئوالن  و  مشکی پوشان 
بازگردد  برتر  لیگ  سطح  به  دیگر  یکبار  تیم  این  که 
آماده سازی  و  مرمت سازی  بفکر  باید  زودت��ر  هرچه 
پررنگ  حضور  شاهد  بازهم  تا  باشند  استادیوم  این 

هواداران و صعود به لیگ برتر باشیم.

اگر 6امتیاز کسرشده پدیده همین 
حاال به این تیم برگردانده شود، 

آنها پشت سر گسترش فوالد قرار 
می گیرند و دیگر خطر سقوط را 

احساس نمی کنند

سالمت

به  شروع  وزنه  با  شما  که  وقتی  ورزش  هنگام  در 
داخل  به  خون  شدن  پمپ  باعث  می نمایید  ورزش 
منبسط  و  منقبض  و  آنها  دادن  تمرین  و  عضالت 
این  خالل  در  می شوید.  عضالنی  فیبرهای  نمودن 
فیبرهای  و  پروتئین ها  از  مقداری  سنگین  تمرینات 
عضالنی نیز تخریب می شوند و زمان ترمیم و تجدید 
آن در زمان استراحت بعد از تمرین است نه در زمان 
خود تمرین! رشد واقعی عضالت و آن چیزی که باعث 
زمان  در  می شود  عضالنی  سلول های  اندازه  افزایش 

استراحت صورت می گیرد.

ماده ی  پرکاربردترین  کافئین 
روانگردان در دنیا است. 

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

کیفیت خوابتان را پایین بیاورد.

کم  دالیل  از  یکی  پایین  متابولیسم 
نکردن وزن

که  چاق  افراد  از  بسیاری  برای  چاقی  علیه  مبارزه 
می کنند،  محدود  را  خود  دریافتی  کالری  شدت  به 
ممکن است تبدیل به چرخه ای معیوب شود و سپس 
برای  یعنی  می کنند.  تجربه  را  شکلی  یو  یو  حالت 
دوباره  سپس  و  می آورند  پایین  را  خود  وزن  مدتی 
این  یویو   حرکت  مانند  درست  می رود،  باال  وزنشان 
و  کاهش  چرخه  می شود.  تکرار  بارها  و  بارها  چرخه 
سرعت  کاهش  به  منجر  است  ممکن  وزن  افزایش 
و  می کنید  کم  وزن  که  بار  هر  شود.  ساز  و  سوخت 
بافت  مقدار  در  تغییراتی  می کنید،  اضافه  سپس 
تغییر  این  می شود.  ایجاد  چربی  بافت  و  عضالنی 
بافت عضالنی کاهشی  و در  افزایشی  بافت چربی  در 
است. از آنجا که بافت چربی از بافت عضالنی کالری 
کمتری می سوزاند، پس هر بار که این چرخه معیوب 

را تکرار می کنید، سرعت سوخت و ساز بدن نیز رو به 
کاهش می رود.

چربی نخورید، شما را چاق می کند!
این حرف کمی صحیح است و کمی نه. هر گرم چربی 
۹ کالری دارد، یعنی دو برابر بیشتر از کربوهیدرات و 
پروتئین ها. اما با اینحال خوردن چربی شما را چاق 
نخواهد کرد! تنها چیزی که می تواند شما را چاق کند 
کالری  هزار  دو  است.  کالری  زیادی  مقدار  مصرف 
با  مساوی  به هرحال  کربوهیدرات  و  پروتئین  چربی، 
۲۰۰۰ کالری خواهد بود، مهم نیست که به چه تناسبی 
شد،  گفته  که  بود  همانی  حقیقت  کنید.  تقسیمش 
خوردن چربی )چربی غیر اشباع و سالم( می تواند در 
حقیقت چربی سوزی را برایتان ساده تر کند، نه اینکه 

شما را چاق کند.

کربوهیدرات و چربی را کاهش دهید 
و پروتئین بیشتری بخورید

باید  یک  تعادل،  بسوزانید،  چربی  می خواهید  اگر 
و  است  محتاج  چرب  اسیدهای  به  شما  بدن  است. 
خواهد  باعث  غذایی تان  برنامه ی  در  زیادش  کاهش 
شد تا بدن شما به چربی های ذخیره شده اش وفادار 
بماند. کربوهیدرات ها هم به انرژی تبدیل می شوند، 
که برای بدنسازی و تمرینات کاردیوتان به آن احتیاج 
هم  را  پروتئینتان  مصرف  میزان  باید  البته  دارید. 
را  کربوهیدرات  و  چربی  اما  دهید،  افزایش  مقداری 

بیش از اندازه کم نکنید.

چربی هات رو به عضله تبدیل کن!
و  اینترنتی  تمرینات  اکثر  در  تقریبا  را  کلمات  این 
کتاب های الکترونیکی دیده اید، اما حقیقت این است 
که شما نمی توانید چربی ها را به عضله تبدیل کنید. 
چربی، ذخیره ی اسیدهای چرب است، در حالی که 
است.  شده  ساخته  ماهیچه ای  فیبرهای  از  عضالت 
و عضله  از شر چربی ها خالص شوید  شما می توانید 
بسازید تا جای آنها را بگیرد. اما نمی توانید چربی ها 

را به عضله تبدیل کنید.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی می گوید 
از  حمایت  به  تمایل  استان  مسئوالن  و  قدس  آستان 
این  مدیران  ولی  داشتند  مشکی پوشان  فوتبال  تیم 

باشگاه پیگیری نکردند.
سقوط  خصوص  در  هاشمی  قاضی زاده  سیداحسان 
تیم مشکی پوشان مشهد به لیگ یک و هم چنین لزوم 
استانی  مسئوالن  توسط  باسابقه  تیم  این  از  حمایت 
با  و  با قدمت ترین  از  باشگاه مشکی پوشان یکی  گفت: 
فراوان  طرفدار  دارای  و  ایران  باشگاه های  سابقه ترین 
اخیر  در فصل  متاسفانه  ولی  است  استان خراسان  در 
با مشکالت زیادی مواجه بود و حتی هیچ درخواست و 

تقاضایی برای کمک و حمایت ارائه نداد.
نماینده مردم فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد 

داشت:  اظهار  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  رضویه  و 
مسئوالن استان خراسان و همچنین نمایندگان استان 
تمایل داشتند که به وضعیت نامساعد این تیم کمکی 
این  مدیریت  طرف  از  که  زمانی  اما  بگیرد،  ص��ورت 
تحت  و  درآمده  فردی  بنگاه داری  حالت  به  که  باشگاه 
باید  باشگاه  مالک  شخص  قطعا  است،  مالک  مدیریت 

پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس در دوره دهم با انتقاد از جو حاکم 
باشگاه های  از  بسیاری  افزود:  خراسانی  تیم های  در 
حضور  برتر  لیگ  در  اخیر  درسال های  که  خراسانی 
داشتند، به علت غرور و منیت جایگاه خود را از دست 
این  شدند،  خراسان  م��ردم  ناراحتی  باعث  و  دادن��د 
را  تیم ها  این  همواره  خراسان  مردم  که  است  درحالی 

با  باشگاه ها  مسئولین  اما  دادند،  قرار  حمایت  مورد 
دسته های  به  تیم ها  سقوط  باعث  خود  غلط  مدیریت 

پایین تر یا انحالل آنها شده اند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
استان  مسئولین  و  قدس  آستان  ک��رد:  خاطرنشان 
خراسان تمایل به حمایت از تیم مشکی پوشان داشتند 
به  مشکی پوشان  باشگاه  جانب  از  هم  نامه ای  حتی  و 
مدیریت  پیگیری  عدم  اما  شد  ارائه  استان  مسئولین 
برگزاری  عدم  و  باشگاه  این  مالک  شخص  و  باشگاه 
جلسه مشترک میان باشگاه مشکی پوشان و مسئولین 
این  مشکالت  نشدن  برطرف  باعث  خراسان،  استان 
به دسته های  نتیجه سقوط آن  و در  باشگاه پرطرفدار 

پایین تر شد.

از  یکی  مشهد  پدیده  مهاجم  خلعتبری  محمدرضا 
خیلی  پرسپولیس،  با  بازی  در  تیمش  بهترین های 
از  که  خلعتبری  نبود.  موفق  اما  بزند  گل  کرد  تالش  
شده  ناراحت  سابقش  تیم  مقابل  بازی  در  تعویضش 
مقابل  آینده  بازی  مشهد،  پدیده  شرایط  درباره  بود، 

نفت تهران صحبت می کند.
- اوضاع پدیده چطور است؟

اوضاع خوبی نداریم و شرایط نگران کننده است. به 
نگران  کرده، همه  پیدا  باشگاه  که  با وضعیتی  هر حال 

بازی های آینده هستیم.
- گفته می شود اگر تا قبل از بازی با نفت تهران پول 

نرسد، قرار نیست بازی کنید.
نمی دانم. اگر پول برسد خب با تمرکز بیشتری مقابل 
نفت تهران بازی می کنیم اما اگر پول نرسد، باز هم به 
روانی  و  روحی  شرایط  شک  بدون  اما  می رویم  میدان 

تیم خوب نخواهد بود.
اگر پول  بود  اما رضا مهاجری در مصاحبه ای گفته   -

نرسد، ممکن است اصال به تهران نیایید؟
اما طبق  نمی رسم  بازی  این  به  و  کارته هستم  من ۲ 
تهران  به  تیم  همراه  واقع  در  کنیم.  بازی  باید  قانون 
می آیم اما امیدوارم تا آن زمان مشکالت مالی حل شود.
- فکر می کنی تا قبل از بازی با نفت تهران پول برسد؟
قرار  که  زیاد شنیدم  حرف ها  این  از  مدت  این  در  ما 

است فالن روز پول برسد اما تا االن اتفاقی نیفتاد. دکتر 
کریمویی خیلی تالش می کرد که پول بیاورد و مشکل را 
حل کند اما یک سری مسائل باعث شد برکنار شود. بعد 
از آن هم با تغییر و تحوالت مدیریتی قرار بود پول برسد 

اما باز هم خبری نشد.
خیلی  بازی  پرسپولیس  مقابل  مشکالت  این  با   -

خوبی انجام دادید؟
همه  ما  کردند.  بازی  تعصب  و  باغیرت  واقعا  بچه ها 
بازی  خودمان  شخصیت  و  آبرو  برای  گرفتیم  تصمیم 
با تمام توان به  کنیم. به خاطر همین در همه بازی ها 

میدان می رویم.
و  داشتی  انگیزه  خیلی  سابقت  تیم  مقابل  انگار   -

تالش می کردی گل بزنی؟
به  و  بزنم  گل  می کنم  تالش  بازی ها  همه  در  من 
موفقیت تیم کمک کنم اما متاسفانه در این بازی موفق 

نبودم.
- بعد از اینکه تعویض هم شدی، ناراحت بودی.

بله، راستش از تعویض خیلی ناراحت شدم چون در 

وضعیت ایده آل هستم و انتظار داشتم بیشتر بازی کنم. 
به هر حال نظر آقای مهاجری بود که تعویض شوم. از این 
مساله خیلی ناراحت بودم اما به تصمیم کادرفنی احترام 

گذاشتم و بیرون آمدم و روی نیمکت نشستم.
- فکر می کنی پدیده در لیگ برتر می ماند؟

صددرصد. ما تمام تالشمان را می کنیم. ما یک بازی 
در  ببریم  اگر  که  داریم  تهران  نفت  مقابل  امتیازی   6
اگر حتی  اما  به گونه ای حتمی می شود  واقع ماندنمان 
در این بازی هم نتیجه نگیریم، مقابل مشکی پوشان و 
گسترش فوالد حتما امتیاز می گیریم. چون این تیم ها 
انگیزه ای برای امتیاز گرفتن ندارند. به هر حال ما تمام 
تالشمان را می کنیم تیم در لیگ برتر بماند. امیدوارم 
مسئوالن هم کمک کنند این اتفاق بیفتد. حیف است 
مشهد تیمی در لیگ برتر نداشته باشد. مشکی پوشان 
جوان های  آینده  بیفتد  هم  پدیده  اگر  کرد،  سقوط  که 
زیادی  استعدادهای  مشهد  می افتد.  خطر  به  تیم  این 
دارد که آینده این شهر و استان هستند. امیدواریم قدر 

این استعدادها را بدانند.

قاضی زاده در واکنش به سقوط تیم مشکی پوشان:

آستان قدس و مسئوالن استان خراسان تمایل به حمایت از تیم فوتبال مشکی پوشان داشتند

خلعتبری: در همه بازی ها با تمام توان به میدان می رویم

رئیس هیئت جودو، جوجیستو و کوراش استانرشد عضله چه زمانی صورت میگیرد؟

اعزام 4 نماینده خراسان رضوی به 
رقابتهای کاپ آزاد آسیا در ازبکستان

نایب رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان

اردوی  به  مشهدی  بانوی  از  دعوت 
تیم ملی جوجیتسو کشور

مشکی پوشان لیگ یک را در ورزشگاه 
تختی استارت میزند یا بازهم ثامن؟

تـونـل وحـشت!
کدام تیم »لیِگ یکی« می شود؟
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میز خبر

   رایزنی دولت و مجلس برای عبور 
      از بحران کم آبی

نمایندگان ملت روز گذش��ته در بهارستان میزبان سه 
عض��و کابین��ه بودند ت��ا در جلس��ه ای غیرعلنی درباره 
راهکاره��ای عب��ور از بح��ران ک��م آب��ی ه��م اندیش��ی 
و گف��ت و گ��و کنن��د؛ رایزن��ی ک��ه نش��ان دهن��ده عزم 
مش��ترک دولت و مجلس برای ح��ل این معضل بزرگ 

ملی اس��ت.
اردکانی��ان«  »رض��ا  میزب��ان  غیرعلن��ی  ای  جلس��ه  در 
وزی��ر نیرو، »محم��ود حجت��ی« وزیر جهاد کش��اورزی 
و  جمه��ور  رئی��س  مع��اون  کالنت��ری«  »عیس��ی  و 
رئی��س س��ازمان محی��ط زیس��ت و کارشناس��ان مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی بود ت��ا دو نهاد 
تصمی��م گیر اصلی در کش��ور درباره اتخ��اذ تصمیمات 
الزم ب��رای مقابله با بحران ک��م آبی به ویژه در ماه های 

پی��ش رو تب��ادل نظ��ر کنن��د.
س��اماندهی مص��ارف و مناب��ع آب، پیش��نهاد تش��کیل 
وزارت آب، ل��زوم داش��تن ط��رح جام��ع آب، اس��تفاده 
بهین��ه آب در بخ��ش کش��اورزی و صنعت��ی، آمای��ش 
س��رزمین و اقدامات��ی که هر کدام از بخش��های مختلف 
باید انجام دهند در نشس��ت دیروز مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
از ای��ن رو، جلس��ه غیر علنی دیروز مجل��س را می توان 
نقطه عطفی در ایجاد اجماع بر سر علل بروز بحران کم 
آب��ی و راهکارهای مواجهه منطقی ب��ا این بحران تلقی 

کرد./ ایرنا
   روحانی: سیاست ارزی دولت گامی 

       برای کاهش نگرانی مردم است
رئیس جمهوری در جلس��ه س��تاد اقتص��ادی دولت در 
خصوص مدیریت بازار ارز، سیاس��ت اخیر ارزی دولت 
را گام��ی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان 
افزای��ش  و  ابه��ام  از  کاس��تن  و  اقتص��ادی  فع��االن  و 

پیش بینی پذیری و امکان برنامه ریزی آنان دانست.
حج��ت االس��الم و المس��لمین حس��ن روحان��ی در این 
جلس��ه که روز چهارشنبه برگزار ش��د، تقویت پایه های 
امنی��ت ملی و پیش��گیری از ش��کل گیری فس��اد ناش��ی 

از عملی��ات س��فته بازانه و مغای��ر منافع مل��ی را از دیگر 
ضرورت های سیاست اخیر ذکر کرد.

وی ش��فافیت را از سیاس��ت های اصلی دولت دانست و 
گفت: شفافیت، زمینه های شکل گیری فساد را مسدود 
می کند و این سیاست اقدامی در جهت ایجاد شفافیت 

در بازار ارز است.
رئیس جمهوری تأکید کرد: در چارچوب این سیاست، 
قیمت کاالهای اساس��ی و دارو افزایش��ی نخواهد یافت 
و دول��ت همه پیش بینی الزم را ب��رای حمایت از حفظ 

قیمت این کاالها انجام داده است.
روحانی اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی 
دانس��ت و همه دس��تگاه ها و قوا را به هم��کاری کامل با 

آن فرا خواند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت مطل��وب درآمده��ای ارزی 
کش��ور در بخ��ش ص��ادرات نفت��ی و غیرنفت��ی و مثب��ت 
بودن تراز تجاری کش��ور، موقعیت کشور را برای ایجاد 
انضباط در مدیریت ارزی بس��یار مساعد ارزیابی کرد و 
مدیری��ت ب��ازار ارز را برای مقابله ب��ا تهدیدات و کاهش 
آس��یب پذیری ضروری دانس��ت./ پایگاه اطالع رسانی 

ریاست جمهوری
   گفت وگوی دادستان با رئیس جمهور 

       در باره تلگرام کذب است
یک مقام دفتر ریاس��ت جمهوری در پی انتش��ار برخی 
مطالب جعلی در فضای عمومی، هر گونه دیدار یا گفت 
وگوی دادس��تان کل کشور با رئیس جمهور در خصوص 

موضوع فیلترینگ تلگرام را تکذیب کرد.
یک مق��ام دفتر رئیس جمهور به ایرن��ا گفت: هیچ گونه 
دی��دار، جلس��ه و طبع��ًا گفتگوی��ی بی��ن دادس��تان کل 
کش��ور و ریاس��ت جمهوری در خصوص فیلترینگ پیام 
رس��ان تلگرام صورت نگرفته و مطالب منتش��ره در این 
زمینه ک��ذب محض اس��ت. وی با اعالم اینکه ‘ش��ایعه 
س��ازان ع��الوه بر اهداف سیاس��ی علیه دول��ت، بدنبال 
اخت��الف افکنی میان مس��ئوالن و نی��ز تحریک و ایجاد 
نارضایتی در میان مردم هستند’، هوشیاری مسئوالن 
و رس��انه ها را خواستار ش��د. »انتظار می رود مسئوالنی 
ک��ه به رس��انه های عمومی دسترس��ی و اطالعات موثق 

دارند، این شایعات را بالفاصله تکذیب کنند. در حالی 
که متاس��فانه ش��اهدیم برخ��ی چهره های سیاس��ی در 
صفحات ش��خصی خ��ود و نیز معدودی از رس��انه ها نیز 

این شایعه کذب را بازنشر کرده اند.«
ای��ن مقام دفت��ر رئی��س جمه��ور ادام��ه داد: همانطور 
ک��ه وزیر محت��رم فرهنگ و ارش��اد اس��المی نی��ز امروز 
)چهارشنبه( اعالم کردند، دولت تصمیمی در خصوص 
فیلترین��گ پیام رس��انهای اجتماع��ی و از جمله تلگرام 

نگرفته است.
وی با اش��اره به تاکید رئیس جمهور ب��ر حمایت از پیام 
رس��انهای داخل��ی و همچنین اقدامات گس��ترده دولت 
در این راس��تا، گف��ت: دکتر روحانی در دی��دار نوروزی 
با مس��ئوالن دس��تگاه های اجرای��ی تاکید ک��رده بود که 
راهبرد دولت در دسترسی مردم به عموم پیام رسان ها 

فیلترینگ نیست./ ایسنا

   بانک مرکزی حراج سکه را لغو کرد
حراج س��که در بانک کارگشایی درحالی با دستور بانک 
مرکزی با وجود حضور مردم و اعالم نرخ ها لغو ش��د، که 

علت این تصمیم مشخص نیست.
درحال��ی که طبق اعالم قبلی بنا بود روز گذش��ته حراج 
س��که در بانک کارگش��ایی برگزار ش��ود که ای��ن حراج با 
دستور بانک مرکزی لغو شده است. البته بانک مرکزی 

علت مشخصی برای لغو حراج اعالم نکرده است.
این درحالی است که مردم از ساعت 15 در سالن حراج 
حض��ور یافته بودن��د ضمن آنکه بانک مرک��زی نرخ پایه 
ح��راج را نیز به بانک کارگش��ایی اعالم ک��رده بود. اما به 
محض اینکه مسئوالن حراج قصدآغاز حراج را داشتند 
از بانک مرکزی دس��تور رس��ید که فعاًل حراج لغو شود. 
به همین دلیل مردم نیز از س��الن حراج خارج ش��دند./ 

تسنیم
   کشف اموال جدید از اختالس گر 

       شرکت ملی نفت
وزیر نف��ت در تش��ریح آخرین وضعیت بررس��ی پرونده 
اختالس در بخش مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت 
گفت: این فرد هنوز دس��تگیر نش��ده اما اموال جدیدی 

از وی کشف شده است
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در تشریح آخرین وضعیت 
بررس��ی پرون��ده اخت��الس در بخش مدیریت اکتش��اف 
ش��رکت ملی نفت گفت: این فرد هنوز دس��تگیر نش��ده 
اما اموال جدیدی از وی کش��ف شده است که روز شنبه 
قاضی س��راج رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور به من 
اع��الم کرد که مقدار زیادی اموال جدید از این فرد پیدا 

شده است.
ب��ا بی��ان اینک��ه دس��تگاه های امنیت��ی و  وزی��ر نف��ت 
اطالعات��ی م��ا ب��ه ای��ن موض��وع خ��وب ورود کرده اند، 
اف��زود: تا زمانی که حکم قاضی داده نش��ده این اموال 

توقیف اس��ت.
وی ادام��ه داد: این ام��وال زمانی به مدیریت اکتش��اف 
ش��رکت ملی نفت ب��از می گ��ردد که قاضی حک��م نهایی 
را ص��ادر کند و پ��س از آن اموال طب��ق ترتیبات قانونی 

فروخته شود و پول آن به خزانه وزارت نفت بازگردد.
وزی��ر نف��ت، در تش��ریح آخری��ن وضعیت بده��ی بابک 
زنجان��ی به وزارت نفت، تصریح کرد: هیچ رقم جدیدی 
از بده��ی بابک زنجان��ی به وزارت نفت پرداخت نش��ده 

است./ خانه ملت
   اجرای بخشی از طرح رتبه بندی 

       معلمان از مهر 97
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در بودجه س��ال 
97 اعتب��اری ب��رای اج��رای ط��رح رتبه بن��دی معلمان 
تخصیص نیافته اس��ت، گفت: با این وج��ود امیدواریم 
با مدیریت منابعی که انجام خواهیم داد، بخشی از این 

طرح را مهر 97 اجرا کنیم.
محم��د بطحائ��ی صبح چهارش��نبه در حاش��یه جلس��ه 
هیئ��ت وزی��ران و در جم��ع خبرن��گاران در پاس��خ ب��ه 
پرسش��ی درب��اره وضعیت اج��رای رتبه بن��دی معلمان 
در س��ال ج��اری، گف��ت: ای��ن تکلی��ف قانون��ی برعهده 
دولت اس��ت که طرح��ی را در قالب الیحه در این زمینه 
ب��ه مجلس ارائ��ه دهد و این الیحه هم اکنون در دس��ت 

طراحی است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات وزارت آموزش و پرورش 
در س��ال ج��اری ب��رای پرداخت های ط��رح رتبه بندی 

کفایت نمی کند. یعنی اعتباراتی که در بودجه 97 پیش 
بینی ش��ده صرف نظر از اجرای طرح رتبه بندی است. 
با این وجود امیدواریم برای مهر 97 با مدیریت منابعی 
که صورت خواهد گرفت، بخش��ی از ط��رح را مورد اجرا 

قرار دهیم./ ایسنا
   نشس�ت بررس�ی افزای�ش حق�وق س�ایر 

سطوح کارگری آغاز شد
 نشس��ت بررس��ی می��زان افزای��ش م��زد س��ایر س��طوح 
کارگ��ری در وزارت کار پ��س از ۲ نشس��ت خصوص��ی با 

نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شد.
در حال��ی نشس��ت تعیین تکلیف دس��تمزد 97 کارگران 
دی��روز ب��ه ریاس��ت وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
برگ��زار ش��د ک��ه نماین��دگان کارگ��ری و کارفرمای��ی در 
جلسات روزهای پایانی اسفندماه به صورت ضمنی در 
خصوص افزایش حدود 20 درصدی دستمزد »حداقلی 
بگیران« توافق کردن��د. اما از آنجایی که میزان افزایش 
دستمزد برای دو گروه کارگران یعنی »حداقلی بگیران« 
و »س��ایر س��طوح م��زدی« متف��اوت اس��ت، نمایندگان 
کارگ��ری و کارفرمایی به دلیل اختالف نظر در خصوص 
میزان افزایش دستمزد »سایر سطوح مزدی« به توافق 
نرس��یدند تا ادامه نشس��ت مزد به فروردین ماه موکول 

شود.
ه��ر چند ب��ه احتم��ال زی��اد در نشس��ت دی��روز پرونده 
دس��تمزد 97 بس��ته می ش��ود اما ممکن اس��ت به دلیل 
عدم توافق شرکای اجتماعی این جلسات طی روزهای 
آین��ده نیز ادام��ه داش��ته باش��د. پیش��نهاد نمایندگان 
کارگ��ری ب��رای تعیی��ن دس��تمزد س��ایر س��طوح مزدی 
افزایش 12 درصدی نس��بت به پایه حقوق س��ال 96 به 
عالوه رق��م ثابت روزانه 24 هزار و 188 ریال اس��ت؛ در 
مقاب��ل، پیش��نهاد نماین��دگان کارفرمای��ی در خصوص 
میزان افزایش دس��تمزد این گروه از ش��اغالن، افزایش 
8.3 درص��دی نس��بت به پای��ه حقوق 96 به ع��الوه رقم 
ثاب��ت روزان��ه 33 هزار و 335 ریال اس��ت که قرار اس��ت 

مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دس��تمزد 97 

تا پایان فروردین ابالغ خواهد شد./ فارس

   پس ل�رزه ارزی در بازار مس�کن احس�اس 
شد

اقتص��اد < مس��کن - خان��ه ملت ب��ه نقل از عض��و هیئت 
رئیس��ه کمیس��یون عم��ران مجلس نوش��ت: تنش های 
ارزی در بازار مسکن احساس شده است. مجلس برای 
کمک به دولت در راس��تای تنظیم ب��ازار ارز و بازارهای 

موازی آن اعالم آمادگی کرده است.
حسین نیازآذری با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن 
در پ��ی تنش ه��ای ارزی اخی��ر، گف��ت: ب��ه ط��ور حت��م 
تنش ه��ای ارزی در ب��ازار مس��کن احس��اس ش��ده و به 

نوسان قیمتی در آن منجر می شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی، با تاکید 
بر ض��رورت مدیریت بازار ارز از س��وی دول��ت، تصریح 
کرد: نوس��انات گاه و بیگاه ارز بازارهای موازی را درگیر 
تنش های قیمتی و رشد یک باره نرخ ها می کند./ خانه 

ملت
   موشک های آمریکا باید تروریست ها 
        را هدف قرار دهد نه دولت سوریه را!

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه روس��یه اع��الم کرد که 
موش��ک های هوش��مند آمری��کا بای��د تروریس��ت ها را 
هدف قرار دهد نه دولت قانونی سوریه که خود در حال 

مبارزه با تروریسم است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر ب��ه نق��ل از اس��پوتنیک، 
»ماریا زاخارووا« س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
در واکن��ش ب��ه اظه��ارات ترام��پ، گفت: موش��ک های 
هوش��مند آمریکا باید تروریس��ت ها را هدف قرار دهند 
نه دولت قانونی س��وریه را که سالهاست در خاک خود با 

تروریسم بین المللی می جنگد.
زاخ��ارووا ادامه داد که هرگونه حمله ممکن اس��ت یک 
اق��دام احتمال��ی ب��رای پوش��اندن ش��واهد اثب��ات عدم 

استفاده از سالح شیمیایی در دوما باشد.
پیش ازاین سفیر روسیه در لبنان نیز اعالم کرده بود که 
نه تنها موشک های شلیک شده آمریکا به سمت سوریه 
را س��رنگون می کنیم، بلکه مکان هایی که آمریکا ازآنجا 
موش��ک های خ��ود را پرت��اب ک��رده، را نیز ه��دف قرار 

خواهیم داد.

فتــــو نیـــــوز

امام علی )ع( فرمودند:
به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست.

هرانسانی مرگ را می چشد وهرگز مرگ انسان را نمی چشد وهضم نمی 
کند مرگ عصاره زندگی اس�ت که چش�یده می شود تلخی وشیرینی آن 
در گرو کیفیت حیات آدمی اس�ت لذا راه بهتر زیستن است چنانچه مرگ 

برای مومن متعهد تحفه زیبای االهی می باشد.
از خوی تو خسته ایم و از هجرانت سروش هدایت ج1ص276 

رد دست تو عاجزیم و رد دستانت
نوش از کف تو مزیم و از مرجانت

نت رد از لب تو چینم و از دندا خاقانی
حادثه عظیم بعثت در روز 27 رجب پس از گذشت 5 سال از نوسازی کعبه رخ داد، آن هنگام 40  سال از عمر پیامبر صلی 
ا... علیه و آله می گذشت .نوشته اند رسول خدا صلی ا... علیه و آله هرچه به 40 سالگی نزدیك می شد به تنهائی و خلوت 
با خود بیشتر عالقه مند می گردید و بدین منظور سالی چند بار به غار حراء می رفت و در آن مکان خلوت به عبادت مشغول 
می شد و روزها روزه می گرفت و به اعتکاف می گذرانید و بدین ترتیب صفای روحی بیشتری پیدا کرده بود و آمادگی زیادتری 

برای گرفتن وحی الهی و مبارزه با شرك و بت پرستی و اعمال زشت دیگر آن زمان پیدا می کرد .
مورخ معروف مسعودی می گوید: خداوند 82 سوره قرآن را در مکه بر پیامبر صلی ا... علیه و آله نازل کرد و بقیه قرآن 
را در مدینه بر آن حضرت نازل نمود، نخستین سوره ای که در مکه بر آن حضرت نازل شد سوره »علق« بود، جبرئیل این 
سوره را در شب شنبه و سپس در شب یك شنبه بر آن حضرت نازل کرد و در روز دوشنبه آن حضرت را به عنوان »رسول« 

مورد خطاب قرار داد.
این حادثه در وقتی بود که پیامبر صلی ا... علیه و آله در کوه حراء به سر می برد کوه حراء نخستین مکانی است که قرآن 
در آنجا بر پیامبر صلی ا... علیه و آله نازل شد و آن حضرت از اول سوره علق تا آیه 5 مورد خطاب خداوند قرار گرفت و بقیه 

سوره بعدا نازل گردید.
در زمان حادثه بعثت آن حضرت، 6113 سال از هبوط آدم علیه السالم می گذشت.)ترجمه کحل بصر، ص 128(


