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پژمان فر تاکید کرد:

تصدی گری دولت از دالیل
 عقب ماندگی گردشگری

جهانگیری:

ارزش دارایی های مردم 
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تحلیل روز

گزارش ویژه

اقتصاد

بانوی خراسانی در گفت وگو با »صبح امروز« مطرح کرد؛

کاالی قاچاق تهدیدی برای تولید داخلی

بگم ؟؟؟
به دنبال افشا شدن تخلفات چند 10 میلیاردی احمدی نژادی ها   

بازگشت ابومسلم
نگاهی به چهار فصل حضور پدیده در لیگ برتر ایران و آینده مبهم این تیم

قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس حکایت از تخلفات جدید چند 10 میلیارد دالری 
برای  تدارک  درحال  خاموش  چراغ  با  درحالی  احمدی نژادی ها  جریان  دارد.   احمدی نژاد  دولت  در 
بازگشت به عرصه قدرت و سیاست هستند، که ابهامات پیرامون عملکردهای اقتصادی نزدیک ترین 
سال های  در  می زند.  بیرون  روزبه روز  آن  چرکین  دمل  و  بیشتر  روز  هر  سابق  دولت  رئیس  اطرافیان 

اخیر، هر برگ از دفتر فساد اقتصادی که بیرون آمده، نامی از...

لیگ دسته یک آزادگان ایران در سال 91-92 بود که تولد یک پدیده شکل گرفت. پدیده ای که در اولین 
فصل حضور خود در لیگ توانست با 47 امتیاز در رده دوم گروه الف این رقابت ها قرار بگیرد تا مجبور باشد 
یک سال دیگر منتظر حضور در لیگ برتر ایران بماند. سال 92-93 پدیده مشهد با قهرمانی در گروه الف 
لیگ دسته اول فوتبال کشور مجوز حضور در لیگ برتر را پیدا کرد و سرآغاز تیمی نوظهور در لیگ برتر 

شکل گرفت. تیمی که پس از سقوط ابومسلم و به واسطه وضعیت مناسب...
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حاشیه های استعفای شهردار تهران بر دامن مشهد؛

رفتن یا ماندن
 مسئله اینست
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در راستا پیگیری پرونده قتل دختر شش ساله در مشهد،

اشد مجازات برای 
»زالوی کثیف«

تحلیل گر مسائل خاورمیانه مطرح کرد

هدف حمله آمریکا به سوریه 
ورود به فاز جدید امتیازگیری

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

آغاز مطالعات تکمیلی ثبت 
جهانی مزار احمد جام

 16 از  نوجوانان  فوتبال  ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی 
خراسان  استان  فوتبال  هیئت  میزبانی  به  ماه  فروردین 
اردویی  درون  دیدار  دو  چمنیان  شاگردان  و  شد  آغاز 
جوانان  و  امید  منتخب  و  نوجوانان  منتخب  تیم های  با 
استان برگزار کردند که در هر دو دیدار شاگردان چمنیان 
با  توانستند  آنها  اول  دیدار  در  آمدند.  بیرون  پیروزی  با 
بر  یک  نتیجه  با  نیز  دوم  دیدار  و  صفر  بر   7 پرگل  نتیجه 

صفر به سود شاگردان چمنیان خاتمه یافت. 
بازی در ورزشگاه مدرن آستان قدس و همچنین تمرین 
در این زمین چمن باعث شد تا کادرفنی و بازیکنان تیم 
پاس  به  رضوی  قدس  آستان  از  ای��ران  نوجوانان  ملی 
و  شماره۱۳  پیراهن  اهدای  با  آنها  خوب  بسیار  میزبانی 

امضای اعضای تیم ملی نوجوانان تقدیر و تشکر کنند.
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همیشگی  دغدغه های  از  یکی  سرمایه  حفظ 
افرادی است که توانسته اند از فعالیت های اقتصادی 
خود سرمایه ای را پس انداز کنند. افراد برای حفظ و 
مختلفی  روش های  خود  سرمایه   از  درست  استفاده 
در  سرمایه گذاری  بانکی،  حساب های  افتتاح  مثل 
مشاغل مختلف و یا سرمایه گذاری در بورس را به کار 

می بندند.
با شرایط به وجود آمده در اقتصاد کنونی کشورکه 
کسب وکارهای  و  خودرو  مسکن،  بازار  رکود  موجب 
والبته  بانکی  سودهای  کاهش  همچنین  دیگرشده، 
ترجیح  مردم  از  بسیاری  ارز،  و  طال  بازار  نوسانات 
سرمایه گذاری  گونه ای  به  را  خود  پول  تا  می دهند 

کنند که کمترین ریسک متوجه آن باشد.
سرمایه  از  استفاده  برای  روش ها  بهترین  از  یکی 
است  بورس  در  سرمایه گذاری  امن،  شرایطی  در 
چرا که در این روش از دو طریق دریافت سود نقدی 
همچنین  می شود.  منتفع  سهام  قیمت  افزایش  و 
دیدگاه  از  اینکه  بر  عالوه  بورس  در  سرمایه گذاری 
اقتصاد کالن بسیار مناسب بوده و موجب جمع آوری 
سرمایه های جزئی، استفاده از پس اندازهای راکد، 
به  می شود؛  اشتغالزایی  و  ملی  ناخالص  تولید  رشد 
دلیل وجود قوانین حمایتی از سرمایه گذاران بورس 

نیز از امنیت باالیی برخوردار است.
بورس  در  را  ال��ف  شرکت  سهام  ف��ردی  اگ��ر  مثال 
وجود  با  سال  پایان  در  شرکت  این  و  کند  خریداری 
مقرر  پرداخت سود در مهلت  از  نقدی  تصویب سود 
الف  شرکت  از  می تواند  سهامدار  کند  خ��ودداری 
را دریافت کند. همچنین  شکایت کرده و سود خود 
فروش  و  خرید  بورس  در  سهامشان  که  شرکت هایی 
می شود موظف هستند تا اطالعات مالی یا عملکردی 
codal.( خود را به صورت مستمر بر روی سایت کدال
کافی  شناخت  با  گذاران  سرمایه  تا  کنند  منتشر   )ir

درباره خرید یا فروش سهام آن شرکت تصمیم گیری 
مقررات  و  قوانین  طبق  شرکتی  که  صورتی  در  کند. 
اطالعات خود را منتشر نکند، اعضای هیئت مدیره 
قانونی  مراجع  پاسخگو  باید  و  بوده  مسئول  شرکت 

باشند.

شفافیت مالی در بورس
ویژگی های  و  جزئیات  از  بیشتر  آگاهی  ب��رای 
هیئت  عضو  س��راغ  به  ب��ورس  در  سرمایه گذاری 
گفت وگو  به  و  رفتیم  مشهد  آزاد  علمی دانشگاه 

نشستیم که در ادامه آن را می خوانید.
گفت:  مشهد  آزاد  علمی دانشگاه  هیئت  عضو 
سرمایه گذاری در بورس نسبت به روش های معمول 
دیگر بازار دارای مزیت های ویژه ای است، چرا که در 
دارد.  وجود  باالیی  اطالعاتی  شفافیت  بورس  بازار 
یعنی شما می توانید به صورت های مالی شرکت ها به 
صورت گزارشات حسابرسی شده و حسابرسی نشده 
سه ماهه دسترسی داشته باشند. در حالی که اگر فرد 
کند،  سرمایه گذاری  بورس  از  خارج  شرکتی  هر  در 
نخواهد  دسترسی  شرکت  مالی  اطالعات  به  هرگز 
داشت که همین موضوع باعث وجود اطمینان خاطر 

بیشتر از سرمایه گذاری در بورس می شود.
بورس یک سرمایه گذری پایدار است

»صبح امروز«  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دعائی  میثم 
بازارهای  و  سرمایه  بازار  بین  مقایسه ای  اگر  افزود: 
بازار  که  شد  خواهیم  متوجه  باشیم  داشته  رقیبش 
در  شاید  اس��ت.  ب��وده  پربازده تر  همیشه  سرمایه 
رقیب  ب��ازاره��ای  مقطعی  سودهای  و  مدت  کوتاه 
بهتر بوده باشند اما در طوالنی مدت و به عنوان یک 
بوده  بهتر  سرمایه  بازار  قطعا  پایدار،  سرمایه گذاری 

است. 

خرید طال و ارز برای اقتصاد زیان بار است
دعائی ادامه داد: عالوه بر این که ریسک بازارهایی 
سرقت  احتمال  و  بوده  باال  بسیار  طال  و  دالر  چون 
برای  ارز  و  طال  خرید  اس��ت،  زی��اد  بسیار  سرمایه 
موجب  که  چ��را  اس��ت،  مضر  ام��ری  کشور  اقتصاد 
اثر  که  می شود  ارز  نرخ  رفتن  باال  و  تقاضا  افزایش 
منفی روی بقیه کاالها نیز دارد. اما سرمایه گذاری در 
قیمت  ارزان  مالی  تامین  آوردن  فراهم  باعث  بورس 
برای شرکتها شده که این شرکتها میتوانند طرحهای 
توسعهای خود را افزایش داده، به سودآوری بهتری 
دست یابند، در نتیجه رشد اقتصادی کشور افزایش 
به  جامعه  افراد  تمام  برای  را  رفاه  نهایت  در  و  یافته 

ارمغان می آورد.
روش های سرمایه گذاری در بورس

بازار سرمایه  دعائی در خصوص چگونگی ورود به 
سرمایه گذاری  بحث  وارد  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار 
غیر  و  مستقیم  روش  دو  کار  این  شویم،  بورس  در 
پس  فرد  خود  مستقیم  روش  در  دارد.  مستقیم 
و  مطالعه  ب��ورس،  آم��وزش  دوره ه��ای  گذراندن  از 
تبحر  از  سطحی  به  ب��ازار  این  مدت  رصدطوالنی 
می رسد که می تواند ارزشمند بودن سهم یک شرکت 
را تحلیل کند. البته این روش بسیار زمان بر است و 
در  که  کند  موضوع  این  صرف  زیادی  وقت  باید  فرد 

نهایت نیز ریسک باالیی دارد.
وی افزود: در سیستم غیرمستقیم فرد به شرکت ها 

و صندوق های سرمایه گذاری مراجعه می کند و بجای 
خرید سهام، واحد صندوق سرمایه گذاری را می خرد 
استفاده  با  نیز  سرمایه گذاری  صندوق های  مدیر  و 
را  مختلف  شرکت های  سهام  مردم،  سرمایه های  از 

خریداری می کند.
شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خریدهای 

مطمئن تری دارند
شرکت ها  حرفه ای  تیم  یقینا  کرد:  تصریح  دعائی 
دانش  و  تجربه  با  سرمایه گذاری  صندوق های  و 
بهتر و مطمئن تری  باالیی که دارند می توانند خرید 
سرمایه گذار  نسیب  را  بهتری  سود  و  باشند  داشته 
واحد  خرید  عادی  مردم  برای  خرید  طبیعتا  کنند. 
روش  سرمایه گذار  صندوق های  از  سرمایه گذاری 

بهتری است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: با وجود این که در 
سرمایه  کل  که  ندارد  وجود  امکان  این  سرمایه  بازار 
نیز  سرمایه گذاری  این  اما  ب��رود،  بین  از  فرد  یک 
اشتباه  تحلیل  که  شکل  این  به  دارد.  ریسک هایی 
خوبی  عملکرد  که  شرکت هایی  سهام  خرید  و  افراد 
شما  سهام  مقطع  آن  در  می شود  موجب  نداشتند 
زیان  به همان میزان  و  با کاهش قیمت مواجه شود 
ایجاد شود. اما این اتفاق بسیار کمتر در صندوق ها 
در  حرفه ای  تحلیل  و  مدیریت  که  چرا  می دهد  رخ 

آن ها صورت می گیرد.
وی در خصوص بهترین روش برای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه گفت: افراد تازه کار اگر دارای سرمایه 
مراجعه  با  می توانند  هستند  میلیونی  چندصد 
این  کنند.  سرمایه گذاری  مشاوره  شرکت های  به 
شرکت ها به آن ها مشاوره می دهند که کدام سهام را 
چه زمان بخرند و چه زمانی بفروشند، اما برای مردم 
عادی که سرمایه های کمی دارند بهترین روش خرید 

واحدهای صندوق های سرمایه گذاری است.
برای بازار سرمایه باید آموزش و فرهنگ سازی 

صورت بگیرد
و  آم���وزش  متاسفانه  گفت:  پ��ای��ان  در  دع��ائ��ی 
ما نسبت  بازار سرمایه در کشور  برای  فرهنگ سازی 
موجب  که  است  کم  بسیار  پیشرفته  کشورهای  به 
داشته  وج��ود  ما  کشور  در  کمتری  استقبال  شده 
اوراق  ب��ازار  قانون  که   1384 سال  از  البته  باشد. 
بهادار توسط مجلس تصویب شد، اقداماتی در بحث 
هنوز  موضوع  این  اما  گرفت  صورت  فرهنگ سازی 

بسیار جای کار دارد.

صنعت مد و فشن، یکی از بزرگترین و محبوب ترین 
صنعت های روز دنیا است که بازار پر رقابت، رنگارنگ و 
متنوع آن برای مخاطبانش جذابیت بسیاری دارد. در 
قرن نوزدهم میالدی، چارلز فردریک ورث با دوختن 
می کرد  طراحی  که  لباس هایی  به  خود  نام  برچسب 
طراحی  شد.  مد  طراحی  صنعت  شروع  ساز  زمینه 
مد و لباس، هنر استفاده از هنر طراحی یا نقاشی و 
تلفیق آن با زیبایی شناسی برای خلق انواع پوشاک 
عبارت  معادل  که  لباس  طراحی  است.  زی��ورآالت  و 
هنر  با  می شود  شناخته  جهان  در   Fashion design

خیاطی که معادل Tailoring است تفاوت دارد و یک 
طراح لباس پیش از آغاز کار طراحی و ایده پردازی 
با خیاطی و فنون آن آشنا باشد. این رشته در  باید 
به  آن  در  و  می شود  تدریس  نیز  هنر  دانشکده های 
مطالعه نحوه ایده پردازی و طراحی مدل های مختلف 
انتخاب مشتری،  و  نیاز  کاربری،  نوع  به  لباس بسته 
کشور  یک  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  فصل ها، 
و... پرداخته می شود. فارغ التحصیالن و هنرمندان 
این رشته به خانه های مد می روند و در عرصه تولید، 
خلق و طراحی انواع لباس، جواهر، کیف، کفش و... 
مجموعه  آن  خیاط های  و  می شوند  کار  به  مشغول 
این طرح ها را می دوزند. به تازگی در ایران برندهای 

مد و فشن جایگاه خوبی برای عرضه کار 
خود پیدا کرده اند و به طور خاص در 

مشهد، وضعیت این هنر رو به رشد 
گرفته  قرار  مردم  استقبال  مورد  و 

است.
#شهربانو در این شماره به معرفی 

موفق  از  یکی  ب��ا  گفت و گو  و 
لباس  ط��راح  بانوان  ترین 

لیال ستوده، مدیر  عروس در مشهد پرداخته است. 
مزون و مجموعه دوخت »نیایش«، یکی از قوی ترین 
و با سابقه ترین طراحان لباس در مشهد است که در 
ما  برای  خود  حرفه  فضای  و  دغدغه ها  درباره  ادامه 
می گوید. در ادامه شرح گفت و گوی ما را با این بانوی 

هنرمند می خوانید.
درباره سابقه فعالیت ها و انگیزه خود برای ورود 

به حرفه طراحی لباس بگویید.
گردد.  برمی  نوجوانی  دوران  به  من  کاری  سابقه 
مدرسه  از  را  خ��ود  دیپلم  م��درک  اینکه  از  پس 
رشته های  به  زیاد  عالقه  دلیل  به  گرفتم  فرزانگان 
شدم.  هنر  عرصه  وارد  و  نخواندم  درس  هنری 
زمینه  در  مصمم  طور  به  نداشتم  قصد  ابتدا  در 
خیاطی فعالیت کنم. در آن سال ها یک آموزشگاه 
فعالیت  آموزش  حیطه  در  و  داشتم  فنی وحرفه ای 
به  خیاطی،  عرصه  به  ورود  از  پس  اما  می کردم. 
شاخه های  و  مهارت ها  همه  در  تخصصی  ط��ور 
مدرک  حاضر  حال  در  و  کردم  فعالیت  خودم  کار 
مربیگری دارم. از آن زمان کار من به طور حرفه ای 
داشتیم  خوبی  کارآفرینی  خوشبختانه  شد.  شروع 
اینکه  از پیشرفت آن بسیار راضی هستم. ضمن  و 
تعدادی از اعضای پرسنل مجموعه در حال حاضر 
به عنوان کارآفرین در این حوزه فعالیت می کنند و 

از هنرمندان بزرگ و مشهور شهر هستند.
شرکت هایی  و  برندها  چه  با  حال  به  تا 
انجام  پروژه هایی  اید و چه  همکاری کرده 
در  را  کار خیاطی  و  مزون  اوضاع  داده اید؟ 

مشهد چطور ارزیابی می کنید؟
مجموعه نیایش یک مجموعه دوخت است 
و ما کار هیچ برندی را به آن وارد 
لباس ها  ن��م��ی ک��ن��ی��م. 
ه��م��گ��ی ت��ول��ی��د 
خ����ودم����ان 

ما  کار  از  مشتری ها  رضایت  و  اعتماد  و  هستند 
طراحی  را  زی��ادی  لباس های  که  است  حدی  در 
می کنیم و برای آن ها به شهرها و کشورهای مختلف 
تا  سر  از  زیادی  بسیار  عروس های  ما  می فرستیم. 
آلمان،  کانادا،  فرانسه،  آمریکا،  جمله  از  دنیا  سر 
که  داریم  را  افتخار  این  و  داریم  انگلستان  و  ایتالیا 
خیلی از عروس ها از سراسر ایران، غیرحضوری و به 
صورت اینترنتی کار طراحی و دوخت لباس هایشان 
وارد  را  برندها  سایر  اینکه  وجود  با  می شود.  انجام 
بودن  روز  به  راستای  در  اما  نمی کنیم  مجموعه 
از  قبل  را  پارچه ها  تمام  جنس  کارها،  و  طرح ها 
محصوالت،  دنیا،  برند های  تمام  همچنین  و  تولید 
هفته های فشن و رویدادهای مد را قبل از افتتاحیه 
طرح های  جدید  کالکشن  عرضه  و  جدید  فصل 

نیایش بازدید و آنالیز می کنیم. 
جایگاه زنان را در عرصه دوخت چطور می بینید 
و برای کسانی که می خواهند این کار را شروع کنند 

چه توصیه ای دارید؟
است  باال  بسیار  ما  زنان  پتانسیل  و  توانایی  هنر، 
خود  حق  به  تاریخ  طول  در  هرگز  متاسفانه  اما 
حرفه  وارد  می خواهند  که  کسانی  نرسیده اند. 
کار  این  عاشق  باید  شوند  دوخت  و  لباس  طراحی 
تصور  برخالف  کار  و  کسب  این  اندازی  راه  باشند. 
بسیاری از مردم نیاز به سرمایه چندانی ندارد و من 
مزون  کار  به  ورود  هستم.  مخالف  نگاهی  چنین  با 
نیاز به حوصله، قدرت تحمل و خالقیت  و طراحی 
این  در  پیشرفت  و  موفقیت  شرط  و  است  بسیار 
به  من  بفروشی.  مشتری  به  را  کاال  صرفا  که  نیست 
من  با  مزون  کار  شروع  برای  که  جوانی  بانوان  همه 
نمی  اگر  حتی  که  می کنم  توصیه  می کنند  صحبت 
فروشندگی  قصد  و  باشید  کار  تولیدکننده  خواهید 
لباس در مزون خود دارید حتما پیش از شروع کار 
چون  کنید  شرکت  خیاطی  آم��وزش  دوره ه��ای  در 
و  کارول  بداند  باید  است  حرفه  این  در  که  شخصی 
حلقه آستین چیست، باید بدن را بشناسد و بداند 
اندام هر فرد قضاوت می شود. در  لباس چگونه در 
حال حاضر ما بانوان مستعد و خالق بسیاری داریم 
که در این حرفه فعالیت و امرار معاش می کنند اما به 
لحاظ مالی حمایت نمی شوند و هیچوقت بستری 

برای شکوفا شدن پیدا نمی کنند.

 برای تولید کار خوب، اصالحات و بستر سازی برای 
کارآفرینی بیشتر از چه کسانی انتظار حمایت دارید؟

این حمایت ها، باید ابتدا از طرف دولت صورت بگیرد. 
من به عنوان کسی که کارآفرین هستم به طور میانگین 
در سال بین 25 تا 35 نفر نیرو ثابت دارم. در زمان اوج 
کار مزون هم بین 10 تا 15 نفر نیرو کار بیرون بر دارم که 
در مجموع حدود 50 نفر را در سال ساپورت می کنم. در 
این بین موانعی ایجاد می شود که انگیزه یک کارآفرین را 
برای ادامه از بین می برد. ما در بخش هزینه ها و تولید نیاز 
به حمایت نداریم اما در بحث پشتیبانی به این حمایت 
احتیاج داریم. وقتی به کاالهای بی کیفیت و نامرغوب 
چینی برچسب تقلبی تولید ترکیه می خورد و این کاالها 
با قیمت های نازل وارد کشور می شوند به تولید کننده های 
داخلی ضربه جدی می زند. دانشجویانی که از دانشگاه در 
رشته طراحی دوخت فارغ التحصیل می شوند به علت 
بی هدفی و نبودن بستر مناسب برای کار، فعالیت در این 
حرفه را کنار می گذارند یا در نهایت با یک سرمایه کم و 
محدود یک کسب و کار کوچک خانگی راه اندازی می کند 

و به کار خیاطی مشغول می شود.
و  مداری  مشتری  در  درست  اخالق  درب��اره 
جلب رضایت مشتری بفرمایید؟ به نظر شما رمز 
موفقیت صاحب یک کسب و کار در جلب اعتماد 

مردم چیست؟
رمز موفقیت هر حرفه ای در هر جای دنیا صداقت 
است. کار من به عنوان یک طراح لباس عروس در یک 
مجلس عروسی توسط چهار صد نفر و خانواده عروس 
که لباس را می بینند نقد می شود و باید دقت کنم که 
در  من  نظر  به  است.  چگونه  کار  ارائه  در  عملکردم 
همه رشته ها و در همه اصناف اگر هر کسی خودش را 
قضاوت کند و منتقد اول خودش باشد بهترین عملکرد 

را خواهد داشت.
به نظر شما رفتار مدیر با پرسنل باید چگونه باشد 

تا در جهت پیشرفت مجموعه به آن خدمت کنند؟
مدیر باید با پرسنل مجموعه اش مثل خانواده خود 
رفتار کند. االن پرسنل مجموعه من در طبقه سوم 
مشغول به کار هستند و من در طبقه همکف نشسته 
ام و خبر ندارم در کارگاه های من چه می گذرد. اما به 
نیروهای خود اعتماد دارم زیرا توانسته ام آرامش مالی 
خوبی را برایشان فراهم کنم. اعضای پرسنل باید از 
لحاظ مالی تامین باشند و اگر بدانند حقوق می گیرند و 
به حق خود می رسند تمام دقت و انرژی خود را صرف 
کار می کنند. امیدوارم یک روز همه استعدادی که در 
وجود زنان کشورم هست شکوفا شود و محیط جامعه 

به فضایی امن برای فعالیت زنان تبدیل شود. 

مجلس بان

#پیگیری_خبر

خبر

نماینده چناران در مجلس خبر داد:

الیحه اصالح قانون تجارت در راه 
هیئت رئیسه

مجلس  در  شاندیز  و  طرقبه  چناران،  نماینده 
قانون  اص��الح  الیحه  ارس��ال  از  اسالمی  ش��ورای 

تجارت به هیئت رئیسه تا یک ماه آینده خبر داد.
قانون  اصالح  الیحه  خصوص  در  دهقان  محمد 
شورای  مجلس  هشتم  دوره  در  اف��زود:  تجارت 
در  تجارت  قانون  اصالح  به  مربوط  الیحه  اسالمی 
اعضای  حضور  با  مشترکی  کمیسیون  کار  دستور 
قضایی  و  حقوقی  و  اقتصادی  کمیسیون های 
مجلس قرار گرفت اما نهایتا شورای محترم نگهبان 
قانون   85 اصل  بصورت  مذکور  الیحه  بررسی  به 
اساسی ایراد وارد کرد و مقرر شد الیحه مذکور در 

صحن علنی مجلس نیز بررسی شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد:باید توجه داشت قانون تجارت 
کشور قدیمی شده و برگرفته از قانون تجارت کشور 
فرانسه  کشور  که  اصالحاتی  حتی  و  است  فرانسه 
قانون  تاکنون در  کرده  اعمال  این خصوص  نیز در 
ایران لحاظ نشده است،البته در سال 47  تجارت 
لحاظ  سهامی  شرکت های  مقررات  درباره  موادی 

شده است.
ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  کمیسیون  عضو 
تجارت،  قانون  اصالح  الیحه  بررسی  از  داد:بعد 
کتاب  جلد   4 به  تبدیل  تجارت  قانون  موضوع 
از کتاب ها درباره  برای بررسی شده است که یکی 

مقررات حاکم بر تجارت است.
دهقانی تصریح کرد:یکی از کتاب های در رابطه 
شرکت های  به  مربوط  تجارت  قانون  الیحه  با 
تجاری است که حدودا متشکل از 450 ماده بوده 
و درباره اسناد تجاری بازنگری های صورت گرفته 

است.
وی ادامه داد:یکی از تغییرهای مهم در اصالح 
قانون تجارت مربوط به مقررات اعالم ورشکستگی 
هر  در  نبینند  زیان  سهامداران  تا  است  شرکت ها 
صورت نیاز به روز شدن قانون تجارت، یک اولویت 

در اقتصاد کشور محسوب می شود.  
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای 
مرکز  محوریت  با  شده  شد:مقرر  یادآور  اسالمی 
پژوهش های مجلس، نظرات کمیسیون اقتصادی 
مجلس و نمایندگان در موضوع بازنگری در قانون 
تجارت لحاظ شود و امیدوارم کتاب مربوط الیحه 
اصالح قانون تجارت برای بررسی در صحن علنی 
تقدیم  رئیسه  هیئت  به  آینده  ماه  یک  تا  مجلس، 

شود.

جهانگیری:

حفظ  مردم  دارایی های  ارزش 
می شود

و  منابع  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ذخایر ارزی و فلزات گران بهای بانک مرکزی گفت: 
مدیریت  و  ریزی  برنامه  با  باید  کشور  بانکی  نظام 
نقدینگی موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که 
نباید  و  دارایی های مردم حفظ خواهد شد  ارزش 
آنها نسبت به آینده دغدغه و نگرانی داشته باشند 
و سیاست های ارزی جدید کشور به همین منظور 

اتخاذ شده است.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد 
اظهار  کشور  ارزی  مسائل  ساماندهی  اقتصادی 
بعنوان  بانک مرکزی  داشت: حفظ ذخایر و منابع 
با  که  است  دولت  اولویت های  از  ملی  ان��داز  پس 
اجرای سیاست های ارزی اتخاذ شده این مقصود 

حاصل خواهد شد.
سمت  به  کشور  نقدینگی  هدایت  ضرورت  وی 
دولت  گفت:  و  شد  یادآور  را  سرمایه  بازار  و  تولید 
از  متأثر  ایرانی  میلیون ها  زندگی  دهد  نمی  اجازه 
آسیب  سودجو  افراد  برخی  توسط  ارزی  نوسانات 

ببیند.
با  خواست  مرکزی  بانک  از  جهانگیری  اسحاق 
سپرده  همانند  سکه  گذاری  سپرده  حساب  ایجاد 
دهد  انجام  را  الزم  اقدام  بانک ها  در  ارزی  گذاری 
نزد  سکه  و  طال  گذاری  سپرده  با  بتوانند  مردم  تا 
دریافت  نیز  را  گذاری ها  سپرده  این  سود  بانک ها 

کنند.
میزان  به  اشاره  با  نیز  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
روزهای  در  مردم  استقبال  و  سکه  فروش  پیش 
اخیر گفت: برای از بین بردن حباب قیمت در بازار 
طال و سکه بانک مرکزی به پیش فروش سکه ادامه 

خواهد داد.
دارای��ی،  و  اقتصاد  وزرای  که  جلسه  ای��ن  در 
صنعت،  پزشکی،  آم��وزش  و  درم��ان  بهداشت، 
معدن و تجارت و روسای سازمان برنامه و بودجه 
جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون  و  مرکزی  بانک  و 
حضور  جمهور  رئیس  اقتصادی  ارشد  دستیار  و 
داشتند پیرامون نحوه عرضه و قیمت سکه در بازار 
کاالهای  و  دارو  واردات  التفاوت  مابه  تخصیص  و 
الزم  تصمیمات  و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  اساسی 

اتخاذ شد.
با  این جلسه همچنین مقرر شد قیمت دارو  در 
توجه به پرداخت مابه التفاوت ۴۰۰ تومانی به ازای 

هر دالر برای واردات دارو افزایش پیدا نکند.

در  افغانستان  اقتصادی  هیئت  حضور  با 
مشهد مطرح شد؛

سهم 50درصدی افغانستانی ها از 
سرمایه گذاری استان

اقتصادی  فعاالن  و  بازرگانان  گذاران،  سرمایه 
کشور افغانستان با مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
رضوی  خراسان  استانداری  گ��ذاری  سرمایه  از 

دیدار کردند.
گفت:  دی����دار  ای���ن  در  م��ی��رش��اه��ی  ش��ک��وه 
سرمایه گذاران افغانستانی با سهم حدود 50 درصد 
در  نخست  رتبه  استان،  در  سرمایه گذاری  کل  از 
دغدغه های  از  یکی  رو  این  از  دارند  را  زمینه  این 
روی  پیش  مشکالت  و  م��وان��ع  رف��ع  دفتر  ای��ن 
سرمایه گذاران کشور دوست و همسایه افغانستان 
بخش  دو  در  مشکالت  و  موانع  افزود:  وی  است. 
موانع کلی که مبتال به تمامی سرمایه گذاران است 
و مشکالت موردی هر کدام از سرمایه گذاران که 

برای حل آن ها اقدام خواهد شد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
برای  داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  استانداری 
رفع مشکالت مطرح شده از سوی بازرگانان کشور 
افغانستان شامل: خدمات و مشوق های سرمایه 
مشکالت  کشورها،  سایر  با  مقایسه  در  گ��ذاری 
ارائه  در  ضعف  و  پیچیده  بروکراسی  و  اداری 
خدمات مناسب به سرمایه گذاران، قوانین مربوط 
به اقامت و تابعیت، مشکالت اخذ مجوز و مدارک 
آن ها،  وابستگان  و  سرمایه گذاران  نیاز  م��ورد 
روی  پیش  مشکالت  مالکیت،  به  مربوط  قوانین 
بازرگانان جهت ورود و خروج، باال بودن حداقل 
مبلغ سرمایه گذاری تعیین شده در قانون فیپا و 
برخورد سلیقه ای در برخی دستگاه های متولی، 

برنامه ریزی و تالش خواهد شد.
در  می کنیم  ت��الش  ک��رد:  تاکید  میرشاهی 
حمایت  و  ج��ذب  دفتر  ذات��ی  وظایف  راستای 
با  رایزنی  و  قانون  مجاری  از  گذاری  سرمایه  از 

مسئوالن مربوطه به حل این مسائل بپردازیم.
انتظار  نیز  اجرایی  دستگاه های  از  افزود:  وی   
ضمن  گ��ذاران،  سرمایه  با  برخورد  در  م��ی رود 
شدت  سلیقه ایبه  برخوردهای  از  قوانین  رعایت 
از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل  کنند.   پرهیز 
سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: 
بدیهی است دستگاه های حاکمیتی و نظارتی در 
عمل  قاطعانه  حوزه  این  در  متخلفان  با  برخورد 

خواهند کرد.
شرایط  به  توجه  با  افزود:  پایان  در  میرشاهی 
انتظار  این  خارجی  سرمایه  جذب  لزوم  و  کشور 
در  متولی  دستگاه های  تمامی  که  دارد  وج��ود 
گذاری  سرمایه  موانع  رفع  و  تسهیل  خصوص 

اقدام کنند.
کسب  حتم  ط��ور  به  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
گذاران،  سرمایه  برای  شرایط  ایجاد  و  رضایت 
زمینه الزم برای تشویق سایر سرمایه گذران برای 

ورود به کشور را فراهم خواهد کرد.

84 درصد درآمد مصوب 
خراسان رضوی وصول شد

خراسان  دارای��ی  و  اقتصادی  ام��ور  کل  مدیر 
سال  مصوب  درآم��د  درص��د   84 گفت:  رض��وی 

گذشته در این استان وصول شد.
روز  رمضانی  مهدی  سید  ایرنا،  گ��زارش  به 
یکشنبه افزود: درآمد مصوب پارسال این استان 
هزار   27 که  بود  ریال  میلیارد   478 و  هزار   32
مبلغ  این  شد.  وصول  آن  ریال  میلیارد   107 و 
حدود   1395 سال  شده  وصول  درآمد  به  نسبت 

هشت درصد افزایش داشت.
استان  درآمدهای  92درصد  اینکه  بیان  با  وی 
مالیات  گفت:  است  مالیاتی  درآمدهای  محل  از 
مصوب سال گذشته در این استان 29 هزار و 475 
میلیارد ریال بود که 24 هزار و 861 میلیارد ریال 

آن وصول شد.
درصدی   8،8 افزایش  رغم  به  افزود:  رمضانی 
استان  این  گذشته  سال  مالیاتی  درآم��ده��ای 
نسبت به سال 95 مالیات وصول شده در خراسان 
مصوب  مبلغ  به  نسبت  گذشته  سال  طی  رضوی 

15 درصد کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: پارسال 34 طرح سرمایه گذاری 
خارجی در این استان به تصویب رسید که در این 

زمینه از سال 1381 تاکنون رکورد دار هستیم.
گذاری خارجی جذب شده  گفت: سرمایه  وی 
برابر   3.5 با  نیز  گذشته  سال  طی  استان  این  در 
میلیون  از 585  بیش  به سال 95  نسبت  افزایش 
 95 و   94 سالهای  در  افزود:  رمضانی  بود.  دالر 
به  نسبت  وصولی  درآمدهای  افزایش  رغم  به 
به  نسبت  درآمد  کسری  با  آن،  از  قبل  سال های 
افزایش  آن  علت  که  شدیم  مواجه  مصوب  مبلغ 

غیرکارشناسانه مبلغ مصوب بوده است.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرد:

بورس مکانی امن برای سرمایه گذاری

زنجیره  بزرگترین  گفت:  رضوی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
و  دارد  وجود  کاشمر  در  کشور  شرق  و  خراسان  استان  تولیدی 

فعالیت می کند.
احمد شریعتی در حاشیه بازدید از یک شرکت کشت و صنعت 
و  خراسان  تولیدی  زنجیره  بزرگترین  اینکه  بیان  با  کاشمر  در 
این  برای  را  فرصت  این  دارد،  وجود  کاشمر  در  کشور  شرق 
زنجیره  ای��ن  در  اف��زود:  و  دانست  مغتنم  بسیار  شهرستان 
دامداری،  گذار،  تخم  مرغ  مادر،  مرغ  گوشتی،  مرغ  واحدهای 
وجود  کشتارگاه  و  مکمل  تولید  کارخانه  دام،  خوراک  کارخانه 

دارد.
این شرکت  که  درآمدزایی  و  اشتغال زایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  باشد،  منحصر  می تواند  بسیار  کاشمر  منطقه  برای  داشته 
برای  خوبی  بهره برداری  مبنای  می تواند  مجتمع  این  وجود  کرد: 

دامپزشکی هم باشد.

اینکه  اعالم  با  ادامه  در  رضوی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
به  کرد:  اظهار  نبود،  خوبی  بسیار  سال  مالی  نظر  از  گذشته  سال 
که  آنفوالنزایی  و  برفکی  تب  جمله  از  مختلف  بیماری های  رغم 
داشتیم اما دامپزشکی خراسان رضوی با عملکرد مثبتی که داشت 

روسفید شد.
تب  در  را  تلفات  کمترین  بیماری ها  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزای  و  واگیردار  بیماری های  برفکی، 
تا 27 میلیون قطعه  کرد: در حالی که حدود 25  بیان  داشته ایم، 
استان  در  اما  داشتیم  کشور  در  معدومی  حاد  فوق  آنفوالنزی 

خراسان با وجود همه مخاطرات این آمار در حدود 15 هزار قطعه 
تلفات بیشتر نبود که اغلب همان ها هم مربوط به مرغ های بومی 

می شدند که به صورت غیر مجاز وارد شده بودند.
شریعتی اظهار کرد: اکنون از پنج کریدور ورود پرندگان مهاجر 

در کشور سه کریدور در استان خراسان رضوی است.
وی همچنین از وجود 45 پنجره ورود ویروس در استان خراسان 
رضوی خبر داد و گفت: به رغم تمامی این مشکالت و همجواری با 
افغانستان و سایر کشورها تلفات بسیاری در حوزه آنفوالنزی فوق 

حاد پرندگان به نسبت کشور نداشته ایم.

استان  این  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
یکی از 9 استان پرتراکم در مقام تولید تخم مرغ است به طوریکه 
هرچند  داد:  ادام��ه  هستیم،  دارا  را  سوم  و  دوم  مقام  کشور  در 
با  اما  داشتیم  کشور  کل  در  واکسن  تولید  در  محدودیت هایی 
پیگیری های به عمل آمده کمبود واکسن در این استان جبران شد 

و اکنون مشکل خاصی نداریم.
مباحث  دارایی ها،  تملک  به  مربوط  اعتبارات  در  افزود:  وی 
خوبی  موفقیت های  هزینه ای  اعتبارات  و  اف��راز  نرم  و  سخت 

داشته ایم.
و  پایه ای  مشکالت  برخی  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  شریعتی 
ریشه ای است، اظهار کرد: به رغم اینکه دامپزشکی نقش مهمی 
سرمایه  متاسفانه  اما  دارد  مردم  اقتصاد  و  معیشت  سالمت،  در 
توجه  می طلبد  که  نمی گیرد  صورت  بخش  این  در  خوبی  گذاری 

جدی تری صورت گیرد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی خبر داد:

بزرگترین زنجیره تولیدی شرق کشور در کاشمر

بانوی خراسانی در گفت وگو با »صبح امروز« مطرح کرد؛

کاالی قاچاق تهدیدی برای تولید داخلی

بگم ؟؟؟
به دنبال افشا شدن تخلفات چند 10 میلیاردی احمدی نژادی ها

تحلیل گر مسائل خاورمیانه مطرح کرد

هدف حمله آمریکا به سوریه، ورود به فاز جدید امتیازگیری

از  حکایت  مجلس  در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  گزارش  قرائت 
تخلفات جدید چند 10 میلیارد دالری در دولت احمدی نژاد دارد.

 جریان احمدی نژادی ها درحالی با چراغ خاموش درحال تدارک 
برای بازگشت به عرصه قدرت و سیاست هستند، که ابهامات پیرامون 
عملکردهای اقتصادی نزدیک ترین اطرافیان رئیس دولت سابق هر 

روز بیشتر و دمل چرکین آن روزبه روز بیرون می زند.
در سال های اخیر، هر برگ از دفتر فساد اقتصادی که بیرون آمده، 
نامی از حلقه نزدیک احمدی نژاد در آن به چشم می خورد. دولتی که 
با شعار عدالت محوری، پاکدست بودن و آوردن پول نفت بر سر سفره 
مردم بر سریر پاستور نشست و در همه 8 سال ریاستش بر قوه مجریه 
اما  سخن  گفت  بود،  جیبش  در  که  اقتصادی ای  مفسدان  لیست  از 

هیچ گاه آن را بیرون نیاورد.
در روزهایی که مرد پرحاشیه سیاست ایران به واسطه حمایت از 
حلقه نزدیکان خود که به دلیل اتهامات مالی سر از زندان درآورده اند 
کار خود  را در دستور  از دستگاه قضائی  انتقاد  به عناوین مختلف  و 
قرار داده  و گاه به گاه بست نشینی هم می کند، حاال طبق گزارشی که 
برنامه و بودجه مجلس دهم قرائت شده،  از سوی کمیسیون  دیروز 

تخلف چند 10میلیاردی دیگری از دولت او افشا شده است.
چند  تخلف  مورد  در  جدید  افشاگری  از  درحالی  دهم  مجلس 
10میلیاردی دولت احمدی نژاد- که مربوط به طلبکاری شرکت ملی 
نفت ایران بین سال های 87 تا 91 است- پرده برداری کرده که از  سال 
92 به این سو هربار برگی از اختالس ها و پرونده ای از مفاسد اقتصادی 
و مالی دولت های او رو شده است؛ ماجرای اختصاص 16 میلیارد و 
ایرانیان،  دانشگاه  احداث  برای  ملی  ذخیره  صندوق  از  برداشت 
پرونده  فاطمی،  خیابان  فساد  پرونده  میلیاردی،  سه هزار  اختالس 
زنجانی  بابک  ماجرای  کشور،  سوخت  و  حمل ونقل  مدیریت  ستاد 
متهم بزرگ تاریخ نفت ایران و پرونده سازمان تأمین اجتماعی تحت 
مدیریت سعید مرتضوی ازجمله بزرگترین تخلفات مالی و اقتصادی 
دولت های نهم و دهم بوده که بعد از استقرار دولت روحانی از  سال 
پرونده های  میان  این  در  اگرچه  است.  شده  افشا  این سو  به   92
دیگری هم از تخلفات دولت احمدی نژاد رو شد که رسانه ای نشدن 
آن به دلیل پرونده های بزرگی بود که به آن اشاره شد؛ خبر بورسیه 
غیرقانونی دانشجویان دکترا و ماجرای ماشین های بازگردانده نشده 
افشای  بهانه  به  بود.  تخلفات  این  ازجمله  ریاست جمهوری  نهاد  به 
پرونده های فساد  بر  کرده ایم  تخلف جدید احمدی نژادی ها مروری 

مالی او و یارانش.
بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران

شهریور90 بود که یک بمب خبری منفجر شد و تا مدت ها اذهان 
بزرگ  اختالسی  کشف  از  رسانه ها  کرد.  مشغول  خود  به  را  عمومی 
این  عامل  امیرخسروی  مه آفرید  که  دادند  خبر  ایران  بانک های  در 
اختالس توانسته مبلغ ۳هزار میلیارد تومان را از شبکه های بانکی 

ایران به سرقت ببرد.
در این اختالس پای 7 بانک ازجمله بانک صادرات به میان آمد. 
نام  با  امیرخسروی  مه آفرید  3 هزارمیلیاردی  تخلف  اصلی  عامل 
مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل »شرکت توسعه سرمایه گذاری 

داماش  ورزش��ی  باشگاه  هیئت مدیره  رئیس  و  آری��ا«  امیرمنصور 
که مجموعه  بود  این شرکت هلدینگی  بود.  ایرانیان مردی 43ساله 
وسیعی از شرکت های فعال در بخش های مختلف صنعت و همچنین 
فعالیت های ورزشی را در اختیار داشت. ابعاد و زوایای این پرونده 
آن در محاکم  به  از  سال 92 رسیدگی  بعد  که  بود  به  حدی گسترده 
قضائی ادامه داشت، که البته این پرونده با اعدام مه آفرید بسته شد، 
اما بزرگترین اختالس و فساد اقتصادی در تاریخ ایران توسط او در 

دولت احمدی نژاد به ثبت رسید.

تخلف ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور
پیش از آن که پرونده مربوط به تخلفات ستاد مدیریت حمل ونقل 
برداشت  و  16 میلیارد  اختصاص  ماجرای  شود،  رو  کشور  سوخت  و 
از صندوق ذخیره ملی برای احداث دانشگاه ایرانیان توسط رئیس 
البته  که  شد  مطرح  رسانه ها  در  دهم  دولت  کار  پایان  در  دولت 
بازپرداخت  به  رسانه ای شدن آن موجب شد که احمدی نژاد مجبور 

آن شود.
دی ماه  سال 91 بود که تعدادی از نمایندگان تحقیق و تفحص از 
ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور را کلید زدند، که نتیجه این 
تحقیق و تفحص که دوتن از نزدیکان احمدی نژاد یعنی محرابیان و 
ادامه امید کریمیان،  رویانیان در آن دخیل بودند، معلوم نشد. در 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای هیئت تحقیق و 
این  از  یافته ها  جدیدترین  به  حمل ونقل  مدیریت  ستاد  از  تفحص 

پرونده دست یافت.
حساب های  ستاد  این  مدیران  برخی  که  بود  آن  گویای  یافته ها 
واریز  آنها  حساب های  به  ستاد  این  درآم��د  و  داشته اند  شخصی 
قانون  براساس  مجلس،  نماینده  این  گفته  به  بنا  است.  می شده 
ستاد مدیریت حمل ونقل باید یارانه ای را که دریافت می کرد، برای 
به  موردنظر  یارانه  که  دهند  اختصاص  حمل ونقل  ناوگان  نوسازی 
تخصیص  موردنظر  اهداف  برای  و  شده  واریز  شخصی  حساب های 
 6500 بود  قرار  نیز   85 در  سال  که  درحالیست  این  است.  نیافته 
دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، که براساس گزارشات 
دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس ها وارد کشور نشد 
و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس ها تخصیص داده شده 

بود، مطرح نشد.
فساد خیابان فاطمی

و  ی��اران  نزدیک ترین  از  یکی  پ��ای  مستقیما  ام��ا  ای��ران  بیمه 
که  رحیمی  محمدرضا  آورد؛  میان  را  او  کابینه  اعضای  کلیدی ترین 
آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت قرار گرفته بود، از سوی برخی 

نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی 
شد. الیاس نادران نماینده تهران ازجمله افرادی بود که 

مستقیما از رحیمی به عنوان یکی از حلقه های اصلی 
فساد خیابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد که 

در دادگاه نیز نام وی مطرح شود.
مستقیم  متهم کردن  با   ۱۳۸۹ فروردین  نادران 

کرد  بیان  مالی  فساد  به  رحیمی«  »محمدرضا 
و  اس��ت  فاطمی  خیابان  حلقه  »رئ��ی��س  او 

توزیع  و  فاسد  منابع  م��ورد  در 
تصمیم گیری  آنها 

می کرده.« 

نادران همان زمان به مسئوالن هشدار داد که »تقریبا تمام اعضای 
این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده اند و نباید کسی به دلیل 
از  اختالس  پرونده  به  رسیدگی  شود.«  مستثنا  اجرایی  مسئولیت 
کیفری  دادگاه   ۷۶ شعبه  در   91 خردادماه  از  ایران«  »بیمه  شرکت 
استان تهران آغاز شد که درنهایت منجر به محکومیت رحیمی شد 

و وی به زندان رفت.
قصه بابک

بود که داستان ثروت  بابک زنجانی، میلیاردر موبور و ویولن زنی 
میلیاردی او بر سر زبان ها افتاد. ماجرای مه آفرید خسروی و بابک 
زنجانی را بسیاری شبیه هم می دانند، دو چهره ای که طی چند سال 
حضور دولت های نهم و دهم به سرعت ثروت هنگفتی را به هم زدند. 
یک  به عنوان  نه  زنجانی  بابک  نام  روحانی،  دولت  آمدن  کار  روی  با 

میلیاردر بلکه به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی مطرح شد.
کشور  کل  دادستانی  توسط   ۱۳۹۲ دی   ۹ تاریخ  در  او  درنهایت 
نفت،  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  اظهارات  براساس  شد.  بازداشت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات او 
مرکزی  بانک  و  نفت  وزارت  به  یورو  نیم میلیارد  و  دو  از  بیش  بدهی 
ملی  بانک  به  رش��وه  پرداخت  با  بانکی  اسناد  جعل  همچنین  و 
ایرانی  ضراب،  رضا  پرونده  در  همچنین  وی  نام  بود.  تاجیکستان 

دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طال مطرح شد.
محمود  افشاگرانه  فیلم  در  که  بود  افرادی  از  یکی  زنجانی  بابک 
داشت.  حضور   91 ۱۵بهمن  سال  در  مجلس  جلسه  در  احمدی نژاد 
سازمان  سابق  رئیس  مرتضوی،  سعید  مالقات  به  مربوط  فیلم  این 
تأمین اجتماعی و فاضل الریجانی بود. درباره ارتباط تنگاتنگ بابک 
آمده  نمایندگان مجلس  به سخنان  استناد  با  با دولت دهم  زنجانی 
است که »پنج وزیر دولت محمود احمدی نژاد به شکل مکتوب بابک 
زنجانی را حمایت کرده بودند و حتی چند مدیرکل وزارت اطالعات 
در کمیسیون انرژی – در اواخر دولت دهم - مهر تأیید بر نام و آوازه 

او زده بودند.«
قضائی  رسیدگی  مرحله  چندین  طی  زنجانی  بابک 
درنهایت به اعدام محکوم شد و گفته می شود عدم 
وی  که  است  دلیل  این  به  حکم  این  اجرای 
کالن خود  بدهی  پرداخت  برای  شانسی 

به وزارت نفت داشته باشد.
مرد محبوب احمدی نژاد

با  که  قاضی ای  مرتضوی،  سعید 
سال  چند   طی  کهریزک  ماجرای 
در  اف��ت��اد،  زب��ان ه��ا  سر  بر  گذشته 
دیگر  وجهه ای  احمدی نژاد  دولت 
از خود به نمایش گذاشت 
و در زمره نزدیکان 
ق��رار  او  خ��اص 

گرفت. مرتضوی در اواخر دوران احمدی نژاد به مدیرعاملی سازمان 
تأمین اجتماعی منصوب شد که به رغم اعتراض ها و حتی استیضاح 

وزیر کار تا آخر در این سمت باقی ماند.
با  تأمین اجتماعی  رأس  در  حضورش  ماه  چند  در  مرتضوی 
ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبه رو شد. ماجرای تحقیق 
و تفحص از دوران ریاست او در تأمین اجتماعی که به گزارش 80 
فساد  از  منتج شد حکایت  اداری  و  مالی  80 هزار سند  و  صفحه ای 
مرتضوی  دوران  در  سازمان  این  مالی  شفافیت  عدم  و  اختالس  و 
داشت. در بخشی دیگر از گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ 
می شود  اشاره  یک سال  مالی  پاداش  برای  ریال  ۶۰میلیارد  نجومی 
این  می شود.  توزیع  سازمان  مدیران  از  نفر   ۵۰ تا   ۴۰ بین  تنها  که 
تومان  ۴۰۰میلیون  تا  می توانسته  مدیر  یک  که  است  آن  معنای  به 

پاداش بگیرد.
تخلفات شخص احمدی نژاد

تخلفات مالی و اقتصادی مربوط به دوران دولت های نهم و دهم 
نیز  او  بلکه خود  نزدیکان احمدی نژاد نیست،  به حلقه  تنها محدود 
طبق گزارشاتی که دیوان محاسبات مطرح کرده در این پرونده های 
تخلف نقش داشته است. تخلفاتی که گفته می  شود، 5 پرونده نفتی و 
۲ پرونده غیرنفتی است و البته در جریان رسیدگی عاقبت بخیر شده 

و احکامی در مورد آنها صادر شده است.
با پایان دولت دهم صحبت بر سر تخلفات احمدی نژاد و  هرچند 
رسیدگی به پرونده های او همواره مورد بحث بود اما بعد از ماجرای 
بست نشینی و افشاگری های تلگرامی او، عزم برای مقابله با تخلفات 
دیوان  دادستان  که  جایی  تا  شد.  جدی تر  سابق  رئیس جمهوری 

محاسبات از صدور ۷ حکم قطعی و درحال اجرا علیه او خبر داد.
فیاض شجاعی درباره احکام صادر شده این گونه توضیح می دهد 
مجتمع های  به  غیرقانونی  واریز  برای  میلیارد  تومان  »هفت هزار   که 
ششصد  و  چهار هزار  یارانه ها،  هدفمندی  وسازمان  پتروشیمی 
دیگر،  میعانات  و  بنزین  با  خام  نفت  تعویض  میلیاردتومان  برای 
تومان  پانزده میلیارد  ایرانیان،  دانشگاه  برای  تومان  شانزده میلیارد 
برای  پرونده سازمان هالل احمر و ششصد میلیارد تومان برای پرونده 

پتروشیمی، جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شده است.«
اعتراض  صدای  بارها  و  نشده  اجرا  هنوز  احکام  این  که  هرچند 
اجرای  چرایی  درب��اره  را  کواکبیان  مصطفی  همچون  نمایندگانی 

نشدن احکام احمدی نژاد درآورده است.
افشاگری جدید تخلفات چند 10  میلیارد دالری

اما تخلفات مربوط به دوره احمدی نژاد تمامی ندارد و جدیدترین 
آن روز یکشنبه طبق گزارشی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه 
قرائت شد، رونمایی گردید؛ بر مبنای این گزارش، واردات بنزین و 
نفت گاز و میزان طلبکاری های شرکت ملی نفت ایران که مربوط به 
در  میلیاردی  تخلفات چند 10  از  ۹۱ است حکایت  تا   ۸۷ سال های 

دولت احمدی نژاد دارد.
مدت  طوالنی   پروسه  به  نمایندگان  از  تعدادی  اما  یکشنبه  روز 
برخورد دستگاه قضائی با این تخلفات اعتراض کردند.نادر قاضی پور 
در جلسه علنی در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: در دولت 
و  شد  داده  زنجانی  بابک  مثل  فاسدی  افراد  به  نفت  احمدی نژاد 
عدالت نیست که نامی از این فرد و رئیس جمهوری وقت در گزارش 

کمیسیون برنامه و بودجه برده نشود.
کمیسیون  عضو  این  شود.  تکمیل  گ��زارش  این  دهید  دستور 
صنایع و معادن مجلس مجددا تأکید کرد که »در این گزارش نامی 
است.«  نشده  برده  داشتند،  ارتباط  نور  هاله ای  با   که  افرادی  از 
و  محکمه  دادستانی،  گفت:»  تذکر  این  به  پاسخ  در  الریجانی 
باید  و  هستند  مسأله  این  پیگیری  درحال  محاسبات  دیوان  رئیس 
به تخلفات افراد متخلف رسیدگی شود.« برخی از نمایندگان چون 
حسینعلی حاجی دلیگانی، علیرضا رحیمی و علیرضا سلیمی نیز از 
انتقاد  عدم رسیدگی سریع به تخلفات مربوط به دولت احمدی نژاد 

کرده و خواهان رسیدگی جدی به آن شدند.

حمله  گفت:  دانشگاه  استاد  و  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  یک 
انگلیس و فرانسه به هدف  به سوریه به رهبری آمریکا و همراهی 
رویارویی  امتیاز  گرفتن  از  جدیدی  فاز  به  ورود  و  قدرت  نمایش 

جدیدی میان ائتالف غرب و اتحاد شرق محسوب می شود.
اخیر  حمله  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مطهرنیا  مهدی 
آمریکا به همراهی انگلیس و فرانسه به سوریه عنوان کرد: به نظر 
می رسد که در پشت پرده حمله اخیر، توافقی صورت پذیرفته است 
امتیازگیری  زمینه های  منطقه  در  نظامی  فضای  ایجاد  با  تا 
پیچیده ای  بازی  سازند.  فراهم  را  منطقه  بازیگران  از  خودشان 
امتیازگیری در دوران پساداعش در حال شکل گیری است  جهت 
دوران  پساداعش،  دوران  کرده  ام،  اش��اره  آن  به  پیشتر  من  که 
منطقه  کنش ورزان  و  اصلی  کنشگران  میان  شدیدتری  رویارویی 

خواهد بود تا بتوانند امتیازهای بیشتری از یکدیگر کسب کنند.
از یک طرف  کرد:  بیان  و  پیچیده توصیف  را  اوضاع منطقه  وی 
آمریکا عربستان را تهدید به خروج از سوریه می کند و سعی دارد 
که هزینه های نظامی حضور خود در سوریه را به کشورهای عربی 
منطقه تحمیل کند، از طرفی روس ها با بیان این که با حمله آمریکا 
با خطر  ایران در سوریه  به سوریه، نقش آفرینی کشورهایی مانند 
روبه رو است،  موضع می گیرند. آمریکایی ها در این مورد به جای 
تهدید حمله به یک نمایش نظامی اکتفا کردند و بنابراین باید ابعاد 
گوناگون این حمله را در چهارچوب یک نمایش برای بهره برداری 
از ابزار نظامی در جهت مدیریت فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک 

ارزیابی کرد.
وی با بیان این که »پس از حمله ائتالف به رهبری آمریکا، توازن 
قدرت در سوریه تغییر نخواهد کرد«، خاطرنشان کرد: امروز آمریکا 
بیش از این که به توازن قدرت بیاندیشد، به توازن در حوزه اقدام 
بین الملل می اندیشد. در واقع توازن قدرت در سوریه برای آمریکا 

چندان مهم نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آمریکا با تفکر سیستمی خود در 
سوریه حضور دارد ولی به کل جهان نگاه می کند. تفکر سیستمی 
بیان می کند که در جنگل کنار یک درخت بایستید ولی تمام جنگل 
را از باال مشاهده کنید. آمریکا در تفکر سیستمی خود به سوریه به 
عنوان بخشی از پازل حرکتی خود در نظام بین المللی نگاه می کند، 
تا  کاتالیزگرهایی در سوریه روی می آورد  به  بنابراین  تمام آن؛  نه 
از  بین الملل  نظام  زمینه  در  مهمتر  امتیازگیری های  زمینه های 

رقبای جهانی و همکارانش در خاورمیانه اخذ کند.
وی با اشاره به تحوالت آینده سوریه اظهار کرد: تحوالت سوریه 
به سمت یک اصطکاک معنادار و کنترل شده جهت اخذ امتیازات 
بارزی ما شاهد تحوالت  خواهد رفت، به عبارت دیگر، در صحنه 
سازنده  مذاکراتی  شاهد  پرده  پشت  در  ولی  بود  خواهیم  پیچیده 
در  بود.  خواهیم  بزرگ  قدرت های  بین  بهتر  امتیازگیری  برای 
بی گاه  و  گاه  می یابیم،  پرتنش  بسیار  را  سوریه  ما  چشم انداز،  این 

اما در پشت سر  نظامی صورت خواهد گرفت،  به حمله  تهدیدات 
که  می شود  مدیریت  گونه ای  به  تنش ها  و  نظامی  تهدیدات  این 
آماده  بزرگ  قدرت های  میان  مستقیم  مذاکرات  برای  را  زمینه 
کند. به عبارتی دیگر، این تحوالت زمینه پرور کنفرانس هایی مانند 
منطقه  مورد  در  کالن تر  تصمیم گیری های  برای  تهران  کنفراس 

خواهد شد.
وی با اشاره به تاثیر حمله آمریکا به سوریه در حوزه دیپلماسی  
بیان کرد: زمانی که حوزه دیپلماسی با سکته روبه رو خواهد شد، 
را  شوک  این  آمریکا  می رسد  نظر  به  کرد.  وارد  شوک  آن  به  باید 
اگرچه  است.  کرده  فراهم  سیاست ورزی  و  دیپلماسی  قلب  در 
و حتی در خود  دارد  این خصوص وجود  در  متفاوتی  دیدگاه های 
قابل  او  تحرکات  که  می دانند  دیوانه  شخصیتی  را  ترامپ  آمریکا، 
کنترل نیست، اما از طرف دیگر باید به این امر اذعان کرد که این 
به  را  کسینجر  هنری  نقش»دیوانه«  خروجی  در  که  است  ترامپ 
به  را  آمریکا  امتیازگیری  زمینه های  بتواند  تا  می کند  بازی  خوبی 

خوبی فراهم کند.
خارجی  سیاست  به  اشاره  با  خاورمیانه  مسائل  تحلیل گر  این 
از  که  ترامپ  وج��ود  با  آمریکا  اکنون  هم  ک��رد:  عنوان  ترامپ 
یکجانبه گرایی سخن می گفت و دیدگاه های پست نومحافظه کارانه 
داشته، توانسته اروپا را نسبت به مسائل سوریه در پشت سر خود 
متحد کند. صحبت های آنگال مرکل از یک سو و فدریکا موگرینی از 
سوی دیگر به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر 
کشورهای غربی نشان دهنده حمایت و پشتی بانی این کشورها از 
می تواند  این  و  است  فرانسه  و  انگلیس  آمریکا،  سه گانه  عملکرد 
امری مثبت برای سیاست های ترامپ محسوب شود، درحالی که 

نقدهای فراوانی از سوی دموکرات ها به او وارد است.
وی با اشاره به نقش روسیه در تحوالت اخیر سوریه ابراز عقیده 
کرد:  روس ها در پی گرفتن امتیاز در سوریه هستند و آمریکایی ها 
هم ابایی از دادن امتیاز به روس ها ندارند؛ چرا که سوریه را برای 
خود هزینه آور می دانند. نه تنها که سوریه که کل خاورمیانه عربی 
یا به تعبیر من » هارتلند نو« هزینه آور است. آمریکا به نوهارتلند، 
یعنی فالت ایران و حوزه خلیج فارس تا خلیج عدن و از آن مهم تر 
به هارتلند علیا یعنی تبت و آسیای شرقی می اندیشد؛ لذا آمریکا 
فشارهای خود را در سوریه وارد می کند اما کنترل شده که بتواند 
انرژی خود را از هارتلند نو به وهارتلند و هارتلند علیا گسیل کند؛ 
رسانه ای،  منظر  از  پیچیده ای  بازی  با  هم اکنون  روس ها  بنابراین 
دهند  قرار  شرایطی  در  را  خود  قبلی  شرکای  دارند  تالش  امنیتی 
که بیشترین امتیاز را خود اخذ کنند. از یک سو روس ها در ترکیه 
از  و  می کنند  مذاکره  روحانی  حسن  و  اردوغ��ان  طیب  رجب  با 
سویی دیگر پوتین و ترامپ در یک بازی پیچیده ای محدود کردن 
مشغول  بیشتر  امتیازات  دریافت  جهت  خود  منطقه ای  همکاران 

می شود.
قبال  در  روسیه  کلی  سیاست  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
سوری ها  از  روس ها  نیز  هم اکنون  تقدیر  هر  به  کرد:  تاکید  سوریه 
دفاع می کنند. روس ها از شخص بشار اسد نیز دفاع کردند و مانند 
فاز  از  غیر  غربی ها  آن که  حال  بودند.  اسد  ماندن  خواهان  تهران 
نخست سال 2013 اکنون خواستار برکناری اسد از قدرت نیستند؛ 
یافت  سوریه  در  هم اکنون  اسد  جایگزین  نیروی  معتقدند  زیرا 
می نشینند  قدرت  مسند  به  اسد  از  بعد  که  افرادی  زیرا  نمی شود؛ 
انجام  اسد  فعلی  حرکات  از  خطرناک تر  بس  حرکاتی  است  ممکن 

دهند؛ بنابراین اکنون مسئله حمایت از بشار اسد و حکومت سوریه 
اگر  که  است  گونه ای  به  سوریه  آینده  حقیقت  در  نیست.  مطرح 
روسیه در آن قدرت بگیرد، موجب حفظ غشای امنیتی اسرائیل 
عرب  جغرافیای  در  غیرغربی  حرکات  عدم  موجبات  و  شد  خواهد 

را فراهم خواهد کرد.
وی در خصوص سیاست ترکیه  در مورد حمله به سوریه اظهار 
دیپلماتیک  ادبیات  و  ظاهری  گفت وگوهای  به  همواره  ایران  کرد: 
بیشتر  و  می کند  اعتماد  دیگر  کشورهای  سرن  مقاومت محورانه 
تا جنبه عملیاتی  برایش مهم است  تبلیغاتی سخنان آن ها  جنبه 
در  که  بودند  ترک ها  این  همواره  بنابراین  اق��دام،  صحنه  در  آن 
گرایش  غرب  یا  شرق  به  گرایش  خود  نفع  به  تاریخ،  بزنگاه های 
داشته اند. رجب طیب اردوغان یکبار با پوتین می نشیند تا منافع 
حزبی و بیشتر شخصی خود را حتی در ترکیه دنبال کند و از طرفی 
غرب  سمت  به  خود،  سیاسی  عمل  سنت  طبق  بی گاه  و  گاه  دیگر 
ساعت   24 از  کمتر  در  که  ندارد  ابایی  هیچ  و  می کند  پیدا  گرایش 

مواضع خود را تغییر دهد.
وی در خصوص سیاست پیشنهادی ایران در خصوص تحوالت 
به  میان  این  در  ایران  سیاست های  کرد:  بیان  نیز  سوریه  اخیر 
سیاست گذاران برمی گردد و من بیشتر می توانم به عنوان تحلیل گر 
معتقدم  من  بپردازم.  تحلیل  و  بیان  به  سیاسی  علوم  مدرس  یا 
ایران در نخست باید به گفتمان سالم از درون روی بیاورد. هرچه 
قدرت درونی ایران از نظر سیاست داخلی متکی به اتحاد داخلی 
و همگرایی اقشار و طبقات گوناگون در درون ملت باشد، می تواند 
از این قدرت به عنوان مبنای قدرت ملی خود استفاده کند؛ اگرچه 
و عزم ملی در  ایران  نظامی  یعنی قدرت  ایران،  نمای قدرت ملی 
اما قدرت ملی را عزم و اتحاد  باال است  ایران بسیار  از کیان  دفاع 

درونی تشکیل می دهد.
عنوان  به  را  ایران  می کوشد  غرب  که  حالی  در  گفت:  مطهرنیا 
کنش  نباید  ایران  کند،  معرفی  منطقه  در  تنش  و  بحران  مرکزیت 
و رفتاری از خود نشان دهد که این ویژگی برای توده های مردم به 
اثبات برسد و بهانه ای برای به اثبات رساندن آن ها به دست رقبای 
ایران در منطقه و نظام بین المللی بیافتد، روی آوردن به گفت وگوی 
اسالم و صلح در این زمینه با ایجاد پارادایم، دکترین و استراتژی 

پیاده سازی آن در نظر قرار بگیرد.
وی در خصوص احتمال وقوع دوباره حمله غرب به سوریه بیان 
»غیرممکن«  است،  غیرممکن  که  چیزی  تنها  سیاست  در  کرد: 
است  ممکن  منطقه  از  دریافتی  سیگنال های  به  توجه  با  است، 
این شگفتی  هرلحظه رخدادی رخ دهد که موجب شگفتی شود. 
یک  به  می تواند  طرفی  از  و  بیانجامد  بزرگی  صلح  به  می تواند 
از  دور  هم اکنون  منطقه  در  شگفتی  وقوع  بیانجامد.  بزرگ  جنگ 
انتظار نیست. در حال حاضر همه باید تالش کنند که باثبات ترین 

جهت گیری خردورزانه را از خود به نمایش بگذارند.

مجلس بان

گرمابی:

شرایط منطقه نیازمند اتحاد ملی 
مسئوالن کشور است

اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
در  آمده  وجود  به  نامطلوب  و  ناخواسته   گفت:شرایط 
منطقه نیازمند نمایش اتحاد ملی مسئوالن کشور است.

کرد:شرایط  اظهار  گرمابی  حمید  مهر  گ��زارش  به 
به وجود آمده است  نامطلوبی در منطقه  و  ناخواسته  
و امیدواریم اتحاد ملی ما نشان قدرتمندی در مقابل 
دشمنان که در منطقه به دنبال شیطنت هستند باشد.

آمد  وجود  به  کشور  در  که  ارزی  شرایط  افزود:  وی 
بیشتر عامل روانی داشت تا دالیل اقتصادی و با وجود 
۱۰۰ میلیارد دالر درآمد ارزی و ۵۰ میلیارد دالر واردات، 
موازنه  خوبی برقرار شده و دولت به خوبی مقابل این 
عامل روانی ایستاد. نماینده مجلس شورای اسالمی: 
به  همگان  همراهی  مستلزم  نیز  سال  شعار  تحقق 
خصوص صنعت گران با تولید بهتر و قیمت مناسب تر 
است.  گرمابی در ادامه گفت: قرن ۲۱ قرن فن آوری 
اطالعات و گردشگری است و سایر صنایع، رشد قابل 
کرد:  خاطرنشان  وی  داش��ت.  نخواهند  مالحظه ای 
باید برای سال آینده، ورود یک میلیون بازدیدکننده 
از نیشابور را هدف قرار داده و برای ماندگاری مسافران 
تالش کنیم تا این صنعت درآمدزا باشد و زندگی مردم 
را تغییر دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به توانمندی های گردشگری 
گردشگری  عمده   توانمندی   ۳ ک��رد:  بیان  نیشابور 
نیشابور بزرگان و مشاهیر آن، قدمگاه و اماکن مذهبی و 
طبیعت زیبا در کوهپایه ها است و باید برای فعال شدن 

این توانمندی ها، تالشی  جمعی انجام شود.

پژمان فر تاکید کرد:

تصدی گری دولت از دالیل عقب 
ماندگی گردشگری

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصدی گری 
به حوزه  پای بخش خصوصی  باز کردن  و عدم  دولت 
میراث فرهنگی و گردشگری را دلیل اصلی عقب ماندگی 

ایران در آن عنوان کرد.
با خبرنگار خبرگزاری  پژمان فر در گفت وگو  نصرا... 
خانه ملت بر اهمیت تبدیل سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه به منظور افزایش 
نظارت بر عملکرد آن تاکید کرد و افزود: دولت در حالی 
برنامه ششم را تقدیم کرد که هیچ بندی را به موضوع پر 
اهمیت میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص نداده 
بود اما مجلس در مواد 98 و 99 وظایفی را بر عهده دولت 
گذاشت لذا قرار گرفتن  سازمان میراث در زیرمجموعه 
کند.    ایجاد  را  بزرگی  تحول  می تواند  مجلس  نظارتی 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه ساالنه 5 میلیون توریست وارد کشور 
جذب  باید  ششم  برنامه  طبق  داد:  توضیح  می شوند، 
توریست در کشور تا زمان پایان این قانون 5 برابر یعنی 
25 میلیون شود لذا باید ظرفیت ها و انگیزه های جذب 
اینکه  بیان  با  وی  داد.  افزایش  خارج  و  داخل  در  را 
سالمت  توریسم  طریق  از  درآمد  کسب  ظرفیت  ایران 
اظهارکرد:  دارد،  خود  ظرفیت  بردن  باال  صورت  در  را 
متاسفانه به این مهم توجه چندانی نمی شود و پزشکان 
کشورهای  در  کمتر  بسیار  درآمدهای  با  ایرانی  حاذق 
متعدد  ظرفیت  از  پژمان فر  می کنند.  فعالیت  دیگر 
جذب توریسم همچون توریسم تفریحی، بوم گردی، 
اگرچه  اظهارکرد:  و  برد  نام  مذهبی  و  زیست محیطی 
ایران ظرفیت های توریسمی بسیاری دارد اما کشوری 
مانند ایتالیا تنها از طریق بناهای تاریخی توانسته ساالنه 
65 میلیون توریست جذب کند؛ این در حالی است که 
ظرفیت های میراثی ایران کمتر از آن ها نیست. نایب 
اسالمی  ش��ورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
همچنین تصدی گری دولت و عدم باز کردن پای بخش 
خصوصی به این حوزه را دلیل اصلی عقب ماندگی ایران 

در حوزه گردشگری عنوان کرد.

سبحانی فر در تشریح نشست کمیته ارتباطات 
مجلس:

سهم تولیدات ایرانی از بازار تجهیزات 
ارتباطی کشور ناچیز است

ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن  رئیس کمیته 
مجلس، گفت: بازار مصرف در بخش ارتباطی حدود 6 
میلیارد دالر است که تولید داخلی از این بازار ۱ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون دالر سهم دارد.
خبرنگار  با  گفتوگو  در  فر  سبحانی  رمضانعلی 
کمیته  نشست  خصوص  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
و معادن مجلس شورای  ارتباطات کمیسیون صنایع 
از تولید  اسالمی، اظهار داشت: در خصوص حمایت 
داخلی کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات کمیسیون 
بخش  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
خصوص، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
وزارت  م��دی��ران  مجموعه  و  مخابراتی  بخش های 
ارتباطات جلسه ای برگزار شد که در ابتدا احصاء کردن 

لیست تجهیزاتی که در داخل تولید می شود ارائه شد.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  ارتباطات  کمیته  رئیس 
توانمندی های  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
تولید داخل و بحث تعرفه  های واردات تجهیزات مورد 
نیاز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، گفت: حدود 
300 قلم از تجهیزات مورد نیاز ارتباطی در داخل کشور 
تولید می شود و میانگین تعرفه های واردات تجهیزات 
 26 میانگین  به صورت  ارتباطی  سیستم  در  موردنیاز 
درصد است. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و 
اینکه  به  اشاره  با  خوشاب در مجلس شورای اسالمی 
دالر  میلیارد  حدود 6  ارتباطی  بخش  در  مصرف  بازار 
 700 و  میلیارد   1 ب��ازار  این  از  داخلی  تولید  که  است 
میلیون دالر سهم دارد، ادامه داد: سهم تولید داخلی از 
بازار کشور بسیار کم است. این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در این نشست مقرر شد 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانه ای را 
تشکیل دهد تا در آن تقاضای بازار این بخش آورده شود 
و تولیدات داخل کشور نیز در این سامانه قرار داده شود و 
همچنین تا در بحث تایید کاالهایی که وارداتی هستند 
نظارت بیشتری داشته باشد، ادامه داد: مقرر شد بررسی 
سرعت  ارتباطی  تجهیزات  و  لوازم  تعرفه های  مجدد 
بگیرد تا در صورت نیاز تعرفه کاالهای خارجی مشابه 

تولید داخل افزایش پیدا کند.



    نیلوفر اقبال 
nilouphar.eghbal@yahoo.com
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هم گیر شدن چت و مصاحبت های مجازی که باب شد، 
از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و سالمند و پیر از قافله 
عقب نمانند. با همین موبایل ها کوچک، از تمامی مرزهای 
جغرافیایی و حتی مرزهای شخصی و خصوصی نیست 
می گذریم و تجربه های خوب و بد را پشت سر می گذاریم. 

»چت کردن« جای خودش را باز کرده و حتی خجالتی ها 
ویژگی  با  را  که  اشخاصی  تمام  آمده اند.  میدان  به  هم 
خجالت و کم رویی، آرامی، کم حرفی می شناختیم، آن 
رویشان در همین گفت وگوهای مجازی نمایان شده و اتفاقا 
با شیوه حس بهتری به تبادل افکار، نظرات و سالیق خود 
دارند. از سوی دیگر اتفاقا کار و بار عده کثیری از طریق 

همین فضای دامنه دار نیز رونق گرفته است. 
همین خجالتی ها، کم حرف ها، بامزه ها، خودمانی ها، 
واقع  در  و  اجتماعی ها  منزوی ها،  رفیق بازها،  گرم ها، 
گروه های مختلفی از همین جامعه واقعی که در آن زندگی 
می کنیم عضو گروه های مجازی بسیاری می شوند. اولش 
رسمی و دوستانه و کمی بعد یخ شان باز می شود و مسائلی 
که فکرش را نمی کند که از کدام طرف به آنها خنجر می زند 
را البه الی گفت وگوهای شوخی های دوستانه باز می کنند.

درد و دل کردن در فضای مجازی، پدیده ای است که 
همه ما را درگیر خود کرده، وارد اتاق تاریک می شویم، 
موبایلمان را برمیداریم و با دوست های مجازی خودمان 
را سرگرم می کنیم، سفره دلمان را باز می کنیم که سبک 

شویم اما بعد می بینیم: »ای دل غافل!«
روانشناس  یک  با  داشتیم  گفت وگویی  زمینه  این  در 
اجتماعی و همچنین وکیل پایه یک دادگستری در حوزه 

فضای مجازی.
یک روانشناس اجتماعی با اشاره به احساس راحتی و 
نزدیکی افراد در فضای مجازی گفت: گوش کردن و درد 
دل با دیگران از ارزش های انسانی زیادی برخوردار است 
ولی بر خالف ظاهر امر، نمی تواند تاثیر چشمگیری در رفع 
عواطف منفی و آزاردهنده داشته باشد؛ چراکه متاسفانه 
راهکارهای  افسرده  افراد  برابر  در  تواند  نمی  کسی  هر 
کارشناسی و کاربردی بدهد و بسیاری از ما صرفا شنونده 
هستیم. عالوه بر این ، محققان معتقدند که بیان متعدد 
دالیل ناراحتی ، بر تشدید آن دامن می زند و حتی ممکن 
دهد.  جلوه  واقعیت  از  تر  پررنگ  را  موضوع  عمق  است 
این یعنی گذشته ها و ناراحتی های آن را دور بریزید و به 

فراموشی بسپارید. 
غم های ریشه دار را به ما بسپارید

روی  از  برخی   ، این  بر  عالوه   : افزود  مقدم  زارع  لیال 
دلسوزی سعی می کنند که افراد افسرده را با توسل به زور 
به انجام کارهای متفاوت مجبور کنند و به عبارتی ، او را از 
حال و هوای خود خارج کنند؛ در حالی که چنین اقداماتی 
نه تنها هیچ تاثیری در بهبود حال فرد غمگین ندارد ، 
بلکه ممکن است او را رنجورتر و جمع گریزتر کند. از این 
رو، مراجعه به مشاور و روانشناس، اساسی ترین گام برای 

درمان غم های طوالنی مدت و ریشه دار است.
وی با تاکید بر این که افسردگی و یادآوری دایمی اتفاقات 
غمگین ، می تواند عواطف منفی را به همه اعضای خانواده 
سرایت دهد ، افزود : بسیاری از ما تصور می کنیم با درد دل 
کردن های مکرر می توانیم خود را تخلیه کنیم؛ در حالی 
که اگر راهنمایی های غلط دریافت کنیم، به تدریج غصه 
خوردن به شکل عادت در می آید و بخشی از شخصیت 
مان می شود. البته انکار و سرکوب غم نیز زمینه را برای 

بروز انواع بیماری های روحی فراهم می کند؛ به همین 
خاطر ، باید بعد از پذیرش آنچه برایمان رخ داده ، درد را 

به دست درمانگران مجرب بسپاریم.
زمین لغزنده است از اندوه فرار نکنید

به  مردم  اکثر  متاسفانه   : کرد  خاطرنشان  مقدم  زارع 
را گم  پای خود  و  اینکه غمگین می شوند دست  محض 
می کنند و نمی توانند با آن مواجه شوند. به همین خاطر 
برای رفع آن به انواع و اقسام راهکارها متوسل می شوند 
تا به هر طریقی که شده، در کوتاهترین زمان ممکن به آن 
پایان دهند. گویی اصال حق غمگین شدن ندارند و باید از 

آن فرار کنند.
این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: برخی از مردم بر این 
باورند که درد دل کردن مشکالت را برطرف نمی کند بلکه بر 
شدت آن می افزاید. این دیدگاه نادرست است و در برخی 
از روان شناسان هم چنین باور نادرستی دیده می شود. به 
کمک درد دل کردن فرد می تواند به ارزیابی وضعیت کنونی 
خودش بپردازد تا اگر توانایی حل مشکلش را نداشت از 

بهترین  می تواند  روان شناس  بگیرد.  کمک  روان شناس 
باشد. چون یک روان شناس  برای درد دل کردن  گزینه 
نمی کند  قضاوت  را  شما  است  فعال  شنونده ای  خوب، 
برای  را  خوبی  راهکارهای  می کند  تالش  و  است  رازدار 

مشکالتتان نشانتان دهد.
همه چیز حرف نیست!

در ادامه سحر ارباب زاده، دکتری حقوق و مشاور حقوقی 
بیان کرد: چت کردن نقطه شروع آشنایی اینترنتی است. 
ابزاری که از نظر عده زیادی وسیله مناسبی برای برقراری 
ارتباط با افراد مختلف به شمار می رود و حتی برای انتخاب 
شریک زندگی خود هم به آن متوسل می شوند. البته قرار 
نیست پیش داوری کنم و پرونده شناخت چتی را از همین 
با تغییر جوامع و  اول ببندیم چرا که خیلی ها معتقدند 
هم  کردن  چت  جدید،  ارتباطی  روش ه��ای  شدن  رایج 
می تواند جایگاه خود را به عنوان یک روش ارتباطی پیدا 
کند. به هرحال اگر این فرضیه هم درست باشد، باید دید 
که در زمان فعلی و جامعه امروزی ما، چت کردم چقدر 
از آن چقدر  برای برقراری رابطه مناسب است و مهم تر 
شود.  گرفته  کار  به  ازدواج  مثل  هدفی  برای  می تواند 
مشکل اساسی این شیوه آشنایی این است که چون افراد 
در ان باهم ارتباط رو در رو و حضوری ندارند، شناخت، 
منحصر به گفت وگوهای عاطفی می شود. از آنجایی هم 
که اغلب نوجوانان و جوانان احساسی و عاطفی هستند 
به صحبت های غیرواقعی فرد مقابل و تناقض های گفتاری 
او عالقه مند  به  از گذشت مدتی  و پس  نداشته  توجه  او 

می شوند.
می خواستیم سرمان گرم شود  

ارباب زاده افزود: از سوی دیگر اینترنت محیط مجازی 
نگاه می کنند  آن  به  به چشم سرگرمی  و خیلی ها  است 
و زندگی ایده آل یا حتی فانتزی شان را در آن به تصویر 
می کشند. از معرفی خود با یک جنسیت دیگر گرفته تا 

ادعای تحصیالت و موقعیت های خاص!
بنابراین آسیب های این روش را می توان در چند گزینه 
خالصه کرد: معموال کسانی که چت را انتخاب می کنند به 
دالیلی نمی خواهند دیده و کامال شناخته شوند. بنابراین 
دیگری،  به  طرفیت  از  یکی  توسط  غلط  اطالعات  ارائه 

درصد باالیی را به خود اختصاص می دهد.
این فرد پوشالی است

نحوه  این  در  که  اف��رادی  کرد:  تصریح  حقوقدان  این 
آشنایی چون فقط از فرد مقابل خوبی می شنوند او را کامال 

آرمانی و خوب تصور می کنند. چون روابط در این نوع از 
آشنایی براساس احساسات است. البته چت  اعتیاد آور 
است و معلوم نیست شخص با چند نفر در ارتباط بوده و 
هست. پس فرد را در آیینه دچار سوء ظن و سلب اعتماد 
پذیر  امکان  ارتباط شناخت جدی  این گونه  می کند. در 
طبیعی  و  هستند  خود  مراقب  طرف  دو  چون  نیست. 
است که فهرستی از معایب خود در اختیار دیگری قرار 
آشنایی  هیچ  بدون  ماه ها  که  ارتباز ها  این  نمی دهند. 
واقعی به طول می انجامد، می تواند فرد را درگیر توهمات 
و واقعیات ساختگی کند. همچنین این آشنایی فقط یک 
یا دو حواس فرد را درگیر می کند و به همین دلیل اطالعات 

غیرکالمی از فرد مقابل خود دریافت نمی شود. 

افشاگری یا خود زنی؟
ارباب زاده با اشاره به این سوال »در صورت درگیر شدن 
در روابط مجازی چه کنیم؟« گفت: پنهان کاری نکنید، 
را واقعی و رودرو کنید و همین طور حساب شده  روابط 
عمل کنید. به هیچ وجه به طرف مقابلتان اعتماد نکنید 
و مراقب باشید که فریب نخورید. سعی کنید در مباحث 
خود آسیب شناسی کنید و هرگز اطالعات شخصی خود 

را افشا نکنید.
توصیه می کنم درگیر شدن در روابط عاطفی مجازی 
به معنای اختیار عمل داشتن، حس راحتی، آسودگی 
قبال  در  مسئولیتی  طرف  دو  که  چرا  است  و...  خیال 
روابطشان ندارند و تنها مجرای ارتباطی همین فضای 
چند اینچی موبایل است؛ پس روی این روابط حساب 

نکنید.
مقابل  طرف  با  خود  زندگی  خصوصی  مسائل  درب��اره 
صحبت نکنید تا وقتی رابطه شما حالت رسمی و جدی به 
خود نگرفته، اطالعات شخصی خود را برای او افشا نکنید. 
چرا که ممکن است بعدا مورد سوء استفاده واقع شوید. 
این موضوع شامل عکس ها، فیلم های خصوصی و سایر 

اطالعات شخصی و فردی شما می شود.

سوال: 
و  شدیم  آشنا  اینترنت  طریق  از  همسرم  و  من 
زمینه  در  خصوصا  داشتیم.  هم  از  کمی  شناخت 
هر  البته  داریم.  زیادی  تفاوت های  هم  با  اعتقادی 
دو در اصول دین با هم مشترکیم اما در مورد مسایل 
میتونم  چطور  میخواستم  نیومدیم.  هنوزکنار  دیگه 
با همسرم به تفاهم برسم در این زمینه؟ آیا مشکل 
باید  و  است  بهانه  فقط  اینا  یا  هست  اعتقادی  واقعا 

جای دیگه دنبال مشکل بگردم؟
پاسخ:

به  باید  ابتدا  گرامی  با سالم خدمت شما مخاطب 
مشاور  یک  به  حتما  که  کنم  اشاره  طالیی  نکته  این 
مشاور  چون  نمایید  مراجعت  حضوری  صورت  به 
شما  از  را  تری  وج��زءی  کاملتر  اطالعات  میتواند 
نسخه  میتواند  مطلب  این  به  توجه  وبا  کند  دریافت 

کامال جداگانه ومختص به شما را راءه دهد
ودر  پیشگیری  جهت  شما  مسئله  مورد  در  واما 
داشته  گذشتگی  خ��ود  از  باید  ابتدا  اول  مرحله 
باشین و بطور تمام تالش خود را در راستای حذف 
دروغ ه��ای  کوچک  دروغ ه��ای  ها  تفاهم  سوء  ابهام 
باشین  داشته  خود  وگفتار  رفتار  در  ایهام  مصلحتی 
ایمان  شما  به  صد  در  صد  همسرتان  که  طوری  به 
داشته باشد. این ایمان میتواند آرامش نداشته وی 
را بصورت مقطعی جبران نمایید و مسیر را هموارتر 
چندان  نه  تایید  با  می توانید  بعدی  گام  ودر  سازد. 
تدریجی  به صورت  و  کم  کم  گفته همسرتان   قطعی 
با  نوعا  و  کنین  شروع  را  وی  به  خوش بینی  آموزش 
که  بکشانید  چالش  به  را  وی  طوری  خاص  ذکاوتی 
در مورد نگرش های بد بینانه خودش به فکر فرو رود 
مناسبی  متنبه گر  یک  که  وجدان  عذاب  احساس  و 
است در وی فعال  گردد و از برچسب زدنها به مرور 

بکاهد. 
محیطی  در  را  مراحل  این  باشین  داشته  توجه 
آرام وتنها در حضور خودتان)نه در جمع دوستان به 
مخالفت با وی بپردازید( وبدون تنش ومشاجره بیان 
اشاره  ابتدا  در  که  همانطور  بعد  مرحله  ودر  نمایید. 
مراجعت  مشاور  یک  به  تا  سازید  راغب  را  وی  کردم 
شناختی  عمیق  باسازی های  به  نیاز  چون  نماید 

است.
فراموش نکنید زنانی می توانند در زندگی تغیرات 
را بر پا کنند که رابطه عاطفی خوبی با همسر ودیگر 
مثل  شما  زندگی  صورت  این  غیر  در  دارن��د.  اعضا 
منطقه جنگی است  وباید تمام انرژی خود را صرف 
نه تغیر و  مبارزه کردن وآسیب به هم رساندن کنید 

اصالح  رفتار ناشایست همدیگر.
مهدی بهادرزاده روانشناس ومشاور خانواده

رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
ارائه بورس رایگان تحصیلی به دانشجویان  از  مشهد، 
منتخب در همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و 

فستیوال دانشجویی علوم اعصاب خبر داد. 
به گزارش ایسنا، پروفسور علی گرجی در نشست خبری 
همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و فستیوال 
دانشجویی علوم اعصاب تصریح کرد: در این کنگره به 
6 نفر از دانشجویانی که بهترین گزارش و پوستر را ارائه  
کنند، دوره های 3 تا 6 ماهه تحقیقاتی و آموزشی از طریق 

دانشگاه مونستر آلمان اختصاص  می یابد.
وی تصریح کرد: هیئت ژوری که این افراد را انتخاب می 
کنند از متخصصین آلمانی و ایرانی هستند و بورسیه های 
دانشگاه مونستر عالوه بر هزینه بورسیه های دانشجویی 
)گرنت های تحقیقاتی( شامل  ایاب و ذهاب مهمانان  و  

اساتید، ویزای سخنرانان خارجی نیز می شود.
التهاب سیستم عصبی  المللی  بین  رئیس همایش 
و فستیوال دانشجویی علوم اعصاب با بیان اینکه علوم 
به  اخیر  از علوم استراتژیک در یک دهه  اعصاب یکی 
شمار می رود، عنوان کرد: این علم نه تنها در زمینه ارائه 
راهکارهای درمانی بیماران اعصاب تالش می کند، بلکه 
راهکارهایی نیز در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز 

ارائه می دهد.
علوم  های  بیماری  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعصاب درمان ندارند که با ارائه روش های نوین می توان 
این بیماری های را مهار و کنترل نمود که این امر نقش 
بیمار  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  بهبود  در  موثری 

خواهد داشت.
گرجی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حمایت های 
مناسبی که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته، 
دپارتمان علوم اعصاب در دانشکده پزشکی راه اندازی 
شده است و تاکنون فعالیت های علمی و کلینیکی موثری 

در این مرکز به اجرا در آمده است.
رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: این کنگره با 
همکاری دانشگاه های مونستر آلمان و بریتیش کلمبیا 
شود  می  تالش  کنگره  این  در  و  شود  می  برگزار  کانادا 
جایگاه علمی علوم اعصاب ایران در منطقه و جهان ارتقاء 

یابد.
دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی 
و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب ۲۸ الی ۳۰ 
فروردین، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار 

می شود.

پرورش  و  آموزش  اداره  کل  ابتدایی  آموزش  معاون 
خراسان  رضوی گفت: در سال تحصیلی جاری 57 درصد 
دانش آموزان ابتدایی این استان در جشنواره منطقه ای 
جابربن حیان شرکت کرده اند که نسبت به سال تحصیلی 

قبل هفت درصد بیشتر است.
پایانی  مراسم  در  دوشنبه  روز  حقیقی  ابوالحسن 
جشنواره جابربن حیان قطب شهید فرومندی شهرستان 
سبزوار افزود: این طرح در مقطع آموزش ابتدایی یکی 
برای دانش  از مهمترین رویدادهای علمی و پژوهشی 
آموزان است. در این چارچوب دانش آموزان خراسانی 
پسماند  و  آب  کمبود  محیطی،  زیست  موضوعات  به 

پرداختند.
وی به حمایتهای آموزش و پرورش از آثار راه یافته به 
مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان اشاره و بیان کرد: 
پارسال از هشت طرح کشوری منتخب دو طرح مربوط به 
دانش آموزان خراسان رضوی بود. این جشنواره فرصتی 
فراهم می کند تا ایده های دانش آموزان از طریق ارتباط با 

نهادهای علمی و پژوهشی به محصول تبدیل شود.
معاون اداره  کل آموزش و پرورش خراسان  رضوی در 
آموزش  مقطع  نیروی  هزار  سه  گفت:  همچنین  ادامه 
ابتدایی این استان به زودی بازنشسته می شوند. با دو 
طرح خرید خدمات و استخدام نیروهای حق التدریس 
مشکل کمبود معلم در سال تحصیلی آینده برطرف می 

شود.

کیفرخواست پرونده معروف به »زالوی کثیف« روز 
انقالب  و  عمومی  دادس��رای  در  گذشته  شنبه  پنج 
به قتل دختر  و بدین ترتیب متهم  مشهد صادر شد 
رضوی  خراسان  یک  کیفری  دادگاه  در  ساله،  شش 

پای میز محاکمه می ایستد.
پس از انجام تحقیقات تکمیلی در پرونده جنایی 
به  جلب  ق��رار  ص��دور  و  کثیف«  »زال��وی  به  معروف 
دادرسی از سوی قاضی ویژه قتل عمد، این پرونده 
شد.  ارسال  اظهارنظر  شعبه  به  گذشته  هفته  اواخر 
نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد نیز پس از 
مطالعه دقیق پرونده و با توجه به اقاریر صریح متهم 
صحنه  بازسازی  همچنین  و  بازپرسی  مراحل  در 
دادسرا   208 شعبه  بازپرس  حضور  در  که  جنایت 
قضات  از  شد،  انجام  قضاییه  قوه  دوربین  مقابل  و 
اشد  تقاضای  رضوی  خراسان  یک  کیفری  دادگ��اه 

مجازات کرد.
بنابراین گزارش، نماینده مدعی العموم با توجه به 
این که فعل مجرمانه متهم »ع-الف« موجب جریحه 
همچنین  و  اس��ت  ش��ده  عمومی  افکار  ش��دن  دار 
یک  کیفری  دادگ��اه  قضات  از  دم،  اولیای  تقاضای 
نفس  قصاص  به  را  متهم  خواست،  رضوی  خراسان 
محکوم کنند از سوی دیگر دادیار اظهارنظر، درباره 
اشد  صدور  تقاضای  نیز  ساله  شش  دختر  آزار  اتهام 

مجازات قانونی را کرده است.

زارع مقدم: برخی از روی 
دلسوزی سعی می کنند که افراد 

افسرده را با توسل به زور به 
انجام کارهای متفاوت مجبور 

کنند و به عبارتی ، او را از حال 
و هوای خود خارج کنند؛ در 

حالی که چنین اقداماتی نه تنها 
هیچ تاثیری در بهبود حال فرد 

غمگین ندارد ، بلکه ممکن است 
او را رنجورتر و جمع گریزتر کند. 

از این رو، مراجعه به مشاور و 
روانشناس، اساسی ترین گام 
برای درمان غم های طوالنی 

مدت و ریشه دار است

ارباب زاده: توصیه می کنم درگیر 
شدن در روابط عاطفی مجازی به 
معنای اختیار عمل داشتن، حس 

راحتی، آسودگی خیال و... 
است چرا که دو طرف مسئولیتی 
در قبال روابطشان ندارند و تنها 

مجرای ارتباطی همین فضای 
چند اینچی موبایل است؛ پس 
روی این روابط حساب نکنید.

درباره مسائل خصوصی زندگی 
خود با طرف مقابل صحبت 

نکنید تا وقتی رابطه شما حالت 
رسمی و جدی به خود نگرفته، 

اطالعات شخصی خود را برای او 
افشا نکنید. چرا که ممکن است 

بعدا مورد سوء استفاده واقع 
شوید

خبرخودمانی با مشاور

در راستا پیگیری پرونده قتل دختر شش ساله در 
مشهد،

اشد مجازات برای »زالوی کثیف«

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان:

57 درصد دانش آموزان خراسانی 
در جشنواره جابر شرکت کردند

 از این پس می توانید سواالت 
خود به سامانه پیامکی روزنامه 

ارسال کنید و از نظرات 
روانشناسان و مشاوران خانواده 

بهره گیرید.   

رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبر داد:

ارائه بورس تحصیلی به 
برگزیدگان همایش بین المللی 

التهاب سیستم عصبی

سامانه پیامک مردمی
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آسیب شناسی درد و دل کردن در فضای مجازی؛

سفره دلت بر علیه تو!
گاهی درد و دل کردن در فضای مجازی به سوء استفاده های غیرقابل پیش بینی در واقعیت می انجامد

https://telegram.me/

Sobhedaily

داروهای  و  آرایشی  لوازم  محموله های  کشف 
محرك 

فرمانده انتظامی استان از کشف 2 محموله لوازم 
مجاز  غیر  محرك  داروهای  و  بهداشتی  و  آ رایشی 

قاچاق به ارزش 450 میلیون ریال خبر داد. 
عملیات  این  تشریح  در  کریمی«  »ق��ادر  س��ردار 
ضربتی گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال 
به  اقدامی اطالعاتی  ارز پلیس آگاهی استان در  و 
و  آرایشی  لوازم  محموله   2 قاچاق  از  هایی  سرنخ 
غیر  های  قرص  همچنین  و  مجوز  بدون  بهداشتی 

مجاز توان افزا دست یافتند.
اف��زود:  رض��وی  خ��راس��ان  انتظامی  فرمانده 
تحقیقات گسترده پلیسی به سرنخ هایی رسید که 
نشان می داد محموله لوازم آرایشی و بهداشتی در 
منزل مسکونی واقع در محدوده بلوار خیام مشهد 
با  هماهنگی  از  پس  کارآگاهان  است.  شده  انبار   ،
مقام قضایی محل را به طور ضربتی پاکسازی و یك 
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  انواع  عدد   108 و  هزار 
ریال  میلیون   300 ارزش  به  مجور  بدون  و  قاچاق 

کشف کردند.
تشکیل  با  و  دستگیر  متهم  یك  عملیات  این  در 
پس  پلیس  شد.  معرفی  قضایی  مراجع  به  پرونده 
در  را  محوله  دومین   ، پرونده  این  تحقیقات  از 

شهرستان نیشابور ردزنی کرد .
گفت:  رض���وی  خ��راس��ان  انتظامی  ف��رم��ان��ده 
کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
متهم  شناسایی  از  پس  و  شده  عمل  وارد  نیشابور 
توان  و  محرك  های  قرص  توزیع  عامل  که  پرونده 
هماهنگی  باذ  را  او  مخفیگاه  بود  مجاز  غیر  افزای 
پنج  عملیات  این  در  کردند.  بازرسی  قضایی  مقام 
هزار عدد انواع قرص های توان افزا و محرك های 

غیر مجاز کشف و متهم 32 ساله دستگیر شد.
وی در پایان تاکید کرد: مواد آرایشی و بهداشتی 
توان  و همچنین قرص های  بدون مجوز  و  قاچاق 
افزا و محرك های غیر مجاز ، سالمتی شهروندان 
عزیز  م��ردم  داری��م  انتظار  و  کند  می  تهدید  را 
رابطه  این  در  را  الزم  های  مراقبت  و  هوشیاری 
داشته و در صورت کسب هرگونه اطالعاتی در باره 
فروش و محل های نگهداری لوازم آرایشی قاچاق 
های  فوریت  به  را  مراتب   ، مجاز  غیر  داروه��ای  و 

پلیسی 110  گزارش دهند.
واژگونی اتوبوس 7 نفر را روانه بیمارستان کرد 

یک  واژگ��ون��ی  از  استان  راه��ور  پلیس  رئیس 
مصدوم  هفت  با  مشهد  شهر  در  اتوبوس  دستگاه 

خبر داد. 

سرهنگ علیرضا حاجی زاده در این رابطه گفت: 
های  فوریت  مرکز  اعالم  پی  در  گذشته  روز  صبح 
اتوبوس  واژگونی  مورد  یك  بر  مبنی   110 پلیسی 
آزادی،  بزرگراه  جنوب  به  مسیرشمال  در  ول��وو 
راهور  پلیس  گشت  ماموران  بالفاصله  مشهد  شهر 
و نیروهای انتظامی و امدادی به محل اعزام شدند.

در  افزود:  رضوی  خراسان  راهور  پلیس  رئیس 
یک  شد  مشخص  آم��ده،  عمل  به  ه��ای  بررسی 
شمالی  های  استان  از  که  ولوو  اتوبوس  دستگاه 
منحرف  جاده  از  بوده  حرکت  در  مشهد  مقصد  به 
از  نفر  هفت  حادثه  این  در  است.  شده  واژگون  و 
نیروهای  کمک  با  و  مصدوم  اتوبوس  سرنشینان 
امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند. کارشناس 
راهور علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله 
نقلیه  ناشی تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرده 

است.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با ابراز تأسف 
هنگام  خواست  رانندگان  از  مرگبار  سانحه  این  از 
صحبت  همراه،  تلفن  با  کردن  صحبت  از  رانندگی 
موجب  که  اعمالی  دیگر  و  سرنشینان  با  ک��ردن 

حواس پرتی می شود،خود داری کنند.
شوهرم از من خواست با دوستانش صمیمی تر 

شوم
فایده ای نداشت ,هیچ کس به حرف و نظرم گوش 
نمی داد.البته کسی نمی توانست روی حرف پدرم 
با  با چشمانی گریان  ناچار و  به  چیزی بگوید. من 
پسر عمه ام ازدواج کردم. یک روز مانده به مراسم 
با پدر صحبت کند و  عقد کنان از عمویم خواستم 

بگوید من ،پسر عمه ام را دوست ندارم.
پدرم  از  آنچنان سیلی  رود  نمی  یادم  هیچ وقت 
خوردم که خون از دماغم جاری شد .آن روز پدرم 
که به شدت عصبانی شده بود می گفت اگر یک بار 

دیگر از این پرت و پالها بشنوم گلوی تو را می گیرم 
و خفه ات می کنم.

برادر بزرگم نیز کاسه داغ تر از آش شده بود و با 
تهمت های رکیک می گفت۳حتما می خواهی تو را 
به حال خودت ول کنیم تا مثل ان دوست هرزه ات 
سر از خانه فساد در بیاوری و آبروی مارا ببری. در 
آن شرایط دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند.

به جالل بله گفتم و همسرش شدم.
جالب بود تا قبل از ازدواجم ،رابطه ما با خانواده 
عمه ام خیلی خوب بود .اما بعد از ان به جای این 
که محبت بزرگترها بیشتر شود گالیه ها شروع شد. 
و  نبود  مشترک  زندگی  بند  و  قید  در  نیز  شوهرم 
بیشتر وقتش را با دوستان الاوبالی اش می گذراند.

یک سال از زندگی سرد وبی روح ما گذشت. فقط 
وقتی به من احساس نیاز پیدا می کرد حرف های 
عاشقانه می زد و بعد هم پشیزی ارزش و احترام 

برایم قایل نبود.
او که  تازه دنبال بهانه ای می گشت کتکم بزند. 
در  آب  از  معتاد  داشت  مشکوکی  حرکات  و  رفتار 
دوستانش  با  خواست  می  من  از  اواخر  این  آمد. 
خیلی خودمانی بشوم و از این بابت احساس خطر 
می کردم. موضوع را به پدرم اطالع دادم و بالفاصله 
برای طالق اقدام کردیم.من مهریه ام را بخشیدم و 

جانم را آزاد کردم.
روزی که از جالل طالق گرفتم انگار دوباره متولد 
شده بودم. به خانه پدرم برگشتم و آرام و بی دغدغه 

سرم را روی پاهای مادر گذاشتم و خوابیدم.
من مصمم بودم با شرایط زندگی جدیدم بسازم و 
حتی می خواستم ادامه تحصیل بدهم. اما نگرانی 
همراه با تعصب خشک وخسته کننده پدرم عذابم 

می داد.
ب��ودم.  ش��ده  امید  نا  واقعا  گذشت.  م��اه  چند 
واحد  شرکت  اتوبوس  در  طوراتفاقی  به  روز  یک 
دقیقه  چند  رادیدم.  دبیرستانم  دوران  همکالسی 
شد  متوجه  که  زمانی  و  کردیم  صحبت  هم  با  ای 
ام  خورده  سنگینی  شکست  چه  و  ام  گرفته  طالق 

خیلی ناراحت شد.
ب��رادرش  فروشگاه  در  خواست  من  از  سمانه 
را  پیشنهاد  این  خوشحالی  با  شوم.  کار  مشغول 
به  پدرم  و  مادر  همراه  روز  آن  فردای  و  پذیرفتم 

فروشگاه برادر سمانه رفتیم.
شدم.  کار  مشغول  بزرگ  فروشگاه  این  در  من 
 . کرد  می  کار  آنجا  نیز  سمانه  برادر  الهه،همسر 
با هم صمیمی  زود  و خیلی  را داشتند  آنها هوایم 
شدیم. مرده شور این شبکه های اجتماعی راببرند 
که باعث شد برادر سمانه در ساعات بعد از کار نیز 

به بهانه های مختلف در صدد ارتباط با من باشد.
با این که اصال به او رو ندادم اما وقتی دید نمی 
تهدیدم  برسد  خ��ودش  پلید  های  نیت  به  تواند 
در  برد.  می  را  آبرویم  شده  شکلی  هر  به  می کرد 
را  موضوع  ترسیدم.  می  او  از  و  بود  جدی  حرفش 
به همسرش اطالع دادم. با گفتن این جمله آتشی 
به پا شد که دست آخر دود آن به چشم من بیچاره 

رفت.
و  نمایی  مظلوم  تاثیر  تحت  سمانه  برادر  همسر 
و  زد  تهمت  من  به  شوهرش  ن��اروای  های  تهمت 
دعوای مان باال گرفت. پدرم و برادرم نیز با اطالع از 
این موضوع به سراغ برادر سمانه آمدند و می گفتند 

اول تورا می کشیم و بعد دخترمان را.
واقعا داشت خون به پا می شد. به ۱۱۰ زنگ زدم 
و ماموران پلیس مشهد فوری خودشان را رسانند.

حدود شش ماه ازاین ماجرا می گذرد . من خانه 
صورتم  به  مدت  این  در  پدرم  هستم.  بزرگم  مادر 
نگاه نکرده است. دچار مشکل روحی و روانی شده 

و کارم به مرکز مشاوره کشیده شده است.
مجبورم  خ��ودت  بگویم  پ��درم  به  خواهم  می 
طالقم  از  بعد  بشوم،  ات  خواهرزاده  همسر  کردی 
این  در  باید  مگر  تازه  داشتی،  دغدغه  خودت  نیز 
شرایط بمیرم؟ من خانواده ام را دوست دارم و صبر 
می کنم خدا خودش همه کارها را درست می کند 
از  بعد  است.  آگاه  مان  های  نیت  و  درون  از  چون 
دعوای ما در فروشگاه برادر سمانه، چند هفته بعد 
مغازه آنها را دزد زد و می خواستند برادرم را متهم 

به دزدی کنند.
برادر  با  روز  تا چند  اما  تبرئه شد  برادرم  اگر چه 
سمانه درگیر بود .دست آخر هم دماغش با ضربه 
به  کارشان  دوب��اره  و  شکست  سمانه  برادر  مشت 
شکایت و دادگاه کشیده شد. شاید پدرم هم برای 
کش دار شدن این مساله هنوز مرا نبخشیده ولی 

من بیگناهم.
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کتاب

این  مقدس:  مشهد  شریعتی  دکتر  عمومی  کتابخانه 
استان  عمومی  های  کتابخانه  بزرگترین  از  یکی  کتابخانه 
مشهد  عمومی  کتابخانه  ترین  قدیمی  و  رضوی  خراسان 
در  نگینی  ۹۴سال,همچون  از  بیش  قدمتی  است.با 
قدیمی  نشریات  درخشد.  می  شهر  های  کتابخانه  میان 
می  شمار  به  آن  های  ویژگی  از  کتابخانه  در  ارزش  با 
فرهنگی  عظیم  گنجینه  یک  به  را  آن  که  ای  گونه  آیند,به 
مربع  ۶۵۸متر  بنای  زیر  با  کتابخانه  ان��د.  ک��رده  تبدیل 
نابینایان,کودک,آرشیو  مخزن,  ه��ای  بخش  دارای 
با  باشد,و  می  مطالعه  قدیمی,مرجع,سالن  نشریات 
ها  خانم  و  مسئول  پ��ور  حسن  خانم  نیرو   نفر  چهار 
افشاری,حسینی,وهابی,کتابداران پرتالش اداره می شود. 
در بخش نابینایان نیز آقای مجید حکیم انجام وظیفه می 
نشریه  عنوان   ۹۵ و  کتاب  نسخه  ۴۳هزار  از  بیش  نمایند. 
در  مراجعین  به  باشد.پاسخگویی  می  فعال  عضو   ۱۹۵۰ و 
فعالیتهای  جمله  رس��د.از  می  نفر  4هزار  از  بیش  به  ماه 
کتاب,نشست  نمایشگاههای  برگزاری   : کتابخانه  فرهنگی 
نقاشی,قصه گویی  و مدرسه ای,مسابقه  کتابخانه ای  های 

و جمع خوانی و...
امام  بین  خمینی,  امام  خیابان  کتابخانه:شهدا,  آدرس 

خمینی ۸ و ۱۰,جنب آموزش و پرورش 
تلفن تماس:۳۲۲۲۴۶۴۰

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مزار  پرونده  تکمیلی  مطالعات  گفت:  رضوی  خراسان 
شیخ احمد جامی برای ثبت این اثر در ردیف آثار جهانی 

آغاز شده است.
احمد  مزار  گفت:  باره  این  در  مکرمی فر  ابوالفضل 
جامی یکی از پنج اثر پیشنهادی دارای اولویت استان 

برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو است.
وی با اشاره به محدودیت معرفی آثار پیشنهادی برای 
ثبت در فهرست جهانی افزود: در چهارچوب مطالعاتی 
اثر  این  روی  بر  پایه  مطالعات  پرونده،  ارس��ال  برای 
سال گذشته به پایان رسید و در همین قالب مطالعات 
به  ارسال  منظور  به  پرونده  کامل  اتمام  برای  تکمیلی 
سازمان مرکزی آغاز شده که احتماال تا پایان امسال به 

اتمام برسد.
گفت:  رض��وی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
مطالعات تکمیلی زمان بر و بسیار مهم است بنابراین 
عجله ای برای اتمام سریع این بخش از مطالعات وجود 

ندارد.
وی تاکید کرد: این اثر باستانی به دلیل قدمت باالی 
تاریخی دارای ارزش فراوانی است و ساالنه میزبان ده 

ها هزار گردشگر داخلی و خارجی است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  به  نیز  ج��ام  تربت  گردشگری 

آثار شاخصی  از  کرد:مجموعه مزار شیخ احمد جامی 
که  داده  جای  خود  دل  در  را  تاریخی  اثر  که 10  است 
را  اول  پهلوی  دوره  تا  سلجوقیان  دوره  به  آنها  قدمت 

دربرمی گیرد.
غالم رسول رحیمی افزود: این شهرستان دارای 150 
اثر تاریخی شناسایی شده است که نیمی از آنها در ردیف 

آثار ملی ثبت شده است.
وی بدون ذکر اطالعات بیشتر افزود: امسال پرونده 
اثر تاریخی شهرستان برای ثبت در فهرست آثار  پنج 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  به  ملی 

گردشگری ارسال می شود.
قدمتی  با  جامی  احمد  شیخ   آرامگاه  است  گفتنی 
نزدیک به ۸۰۰ سال در شهرستان تربت جام در استان 
خراسان رضوی قرار دارد که از بزرگترین مراکز زیارتی 

شرق ایران به شمار می رود.
مجموعه مزار و موزه شیخ احمد جام شامل ۱۰ بنای 
تاریخی مرقد شیخ، گنبدخانه، مسجد عتیق، خانقاه، 
سراچه و مدرسه فریوند، مسجد کرمانی، گنبد سفید، 
خانقاه های تیمور، مدرسه امیر جالل الدین فیروز شاه، 
مسجد نو و مدرسه امیرشاه ملک که با معماری بسیار 
جام  تربت  تاریخی  بناهای  مهم ترین  دیدنی،  و  زیبا 

هستند.
ایوان  جلو  در  آزاد  هوای  در  جامی  احمد  شیخ  مزار 

مسجد قرار دارد. بر روی قبر نمادی سنگی به ارتفاع 
حدود دو متر با حکاکی های زیبا قرار داده شده و روی 
آن هیچ سنگی قرار ندارد و یک درخت پسته نشانه مزار 

وی است. 
نامقی  جامی  ابوالحسن  ابن  احمد  االس��الم  شیخ 
و  عارفان  از  جامی  احمد  شیخ  به  معروف  ترشیزی 

صوفیان دوره سلجوقی و در قرن ششم هجری قمری 
است. زادگاه وی نامق از دیار ترشیز یا کاشمر فعلی بوده 

و مدفن وی در تربت جام است.

آرش خیرآبادی، نویسنده و منتقد تئاتر

شهر،  هر  بافت  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  امروزه 
این  و  دارد  نیاز  تماشاخانه ها  چ��ون  م��راک��زی  به 
سالن ها، بسته به جغرافیایی که در آن واقع می شود، 
مثال،  طور  به  باشند.  ویژه ای  امکانات  دارای  باید 
ساخته  شهری  پرجمعیت  نقاط  در  که  سالن هایی 
برای  بیشتری  ظرفیت  دارای  اغلب  می شوند، 
هوای  و  آب  به  بسته  یا  مخاطبان  هستند  از  پذیرایی 

آن اقلیم، دارای امکانات ویژه  سرمایشی و گرمایشی 
تئاتر،  و  سینما  سالن های  چون  مراکزی  هستند. 
عالوه بر آنکه می توانند بر ارتقای سطح فرهنگ مردم 
برای  عاملی  بگذارند،  مستقیم  تأثیر  هم جوارشان 
شد.  خواهند  کار  و  کسب  بهتر  فضای  ایجاد  و  تردد 
بر  گردشگری  جاذبه های  که  تأثیری  مانند  درست 
جامعه  اطرافشان دارند. ما در مشهد، تجربه  ساخت 
وسیع  زیربنایی  و  فراوان  امکانات  با  تماشاخانه ای 
چون سالن آمفی تئاتر هاشمی نژاد را داشته ایم. جدا 
از اینکه این سالن، در زمان ساخت، گویی فقط برای 
استفاده  کارمندان بیمارستان هاشمی نژاد پیش بینی 
از  یکی  عنوان  به  بعدها  روی،  هر  به  اما  شده است، 
مراکز اصلی  اجرای نمایش ها و جشنواره های تئاتری 

در مشهد شناخته شد. 
برای  هاشمی نژاد  تماشاخانه   تجربه   همه،  این  با 
مسیر  بودن  دور  نبود.  موفقی  تجربه   مشهد،  تئاتر 
منطقه  آن  در  فرهنگی  آتمسفر  شهر،  مرکز  از  سالن 
امروز  ما  که  آوان��گ��اردی  مختصات  –با  را  تئاتر  که 

و  نمی پذیرفت  چندان  می کنیم-  تعریف  تئاتر  از 
تا  دادند  هم  دست  به  دست  دیگر،  عوامل  بسیاری 
فرهنگی  مجتمع  آمفی تئاتر  سالن  از  بهره برداری  با 
هنری امام رضا)ع(، مرکزیت تماشاخانه  هاشمی نژاد 
از میان برود و آن قدر از این سالن استفاده نشود که 
تقریبا به مخروبه ای شباهت بگیرد. اصل اما این بود 
به  باید  فرهنگی،  مراکز  توزیع  و  تکثیر  که  هست  و 
سالن های  با  منطقه  هر  مردم  که  برود  پیش  گونه ای 
در  باشند.  نداشته  چندانی  فاصله   تئاتر،  و  سینما 
آن  در  که  آثاری  منتها  نیست،  شکی  سالن ها  وجود 
فضای  با  متناسب  باید  درمی آید،  نمایش  به  مراکز 
که  است  طبیعی  نمونه  عنوان  به  باشد.  خطه  آن 
استقبال  مورد  هاشمی نژاد  سالن  در  شکسپیر  آثار 
تئاتر شهر  اصلی   در سالن  اثر  ولی همین  نگیرد  قرار 

مشهد، بازدیدکننده  زیادی را به سالن بکشاند. 
و  تئاتر  فرهنگ  می خواهیم  اگر  ترتیب،  این  به 
تئاتربینی را اشاعه دهیم، هم مسئوالن در شهرداری 
و هم هنرمندان باید دست در دست یکدیگر بگذارند 

و برنامه ای جامع را پایه بریزند که در آن، شهرداری ها 
جمعیتشان  تراکم  با  متناسب  محله،  هر  ب��رای 
نیز  تماشاخانه ای بسازند و هنرمندان عرصه  نمایش 
بر هر منطقه،  با فضای فرهنگی  غالب  باید متناسب 
آثاری را به اجرا گذارند که از سوی اکثریت مردم آن 
بخش از شهر مورد اقبال، فهم و پذیرش قرار گیرد. در 
این رهگذر، دو ایراد بزرگ همیشه ما را آزرده و باعث 
و  محدود  شدت  به  ما  تماشاخانه های  هم  شده است 
معدود شوند و هم آمار مخاطبان تئاتررو ما به شدت 
ساخت  برای  شهرداری ها  اینکه  اول  باشد.  پایین 
را  الزم  پیش بینی های  شهر،  از  نقطه  هر  سازهای  و 
از  مراکزی  که  نمی دانند  موظف  را  خود  نیز  و  ندارند 
این دست را در برنامه  توسعه  بافت شهری قرار دهند. 
از دیگر سو، هنرمندان نیز می اندیشند که اجرای آثار 
و منزلتشان شده  پایین آمدن شأن  باعث  عامه فهم، 
شوند.  ب��ی ارزش  آثار  تولید  به  متهم  است  ممکن  و 
را  تئاترمان  سالن های  تعداد  که  است  این  در  چاره 
و  افزایش دهیم  را  امکانات سالن هایمان  ببریم،  باال 

شهر  نقاط  دورترین  تا  را  تماشاخانه هایمان  گستره  
بکشیم. از سوی دیگر، هنرمندان عرصه  نمایش نیز 
با حال و هوا و  باید خود را موظف کنند که متناسب 
را  آثاری  فضای فرهنگی و مطالبات مردم هر خطه، 
تهیه و تدارک ببینند که نیازهای واقعی شان را پاسخ 
گوید. گفتن از دغدغه های مردم بولوار سجاد و میدان 
در  که  مردمی  دغدغه های  با  می کند  فرق  فلسطین، 
دروی  ساکنان  دارند.  سکونت  تلگرد  و  ربیع  خواجه 
را  نمایشی  ای  آثار  خدربیگ  و  کنارکال  و  مالعلی  و 
احمدآباد،  و  قاسم آباد  و  رضاشهر  ساکنان  و  طالبند 
آثاری دیگر را. برای آنکه سطح فرهنگ یک جامعه 
را ارتقا دهیم، باید فرهنگ های موجود در آن را ابتدا 
بشناسیم، سپس بپذیریم و بعد به زبان آن ها سخن 
جامعه  آحاد  برای  را  واحد  نسخه ای  آنکه  نه  گوییم. 
پذیرای  نیز  مردم  که  باشیم  داشته  توقع  و  بپیچیم 
آن شوند. تجربه  ناکام تماشاخانه  هاشمی نژاد، درس 
بزرگی برای مسئوالن اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

شهرداری است.

اگر می خواهیم فرهنگ تئاتر همه گیر شود

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

آغاز مطالعات تکمیلی ثبت جهانی مزار احمد جام

یادداشت

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.
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"تقی زاده خامسی می رود یا می ماند؟" مسئله ای که 
مرتضوی  سعید  کردن  پیدا  دغدغه  کنار  در  روزها،  این 
صادر  تازگی  به  جلبش  حکم  که  تهران  سابق  دادستان 
است؛  کرده  مشغول  خود  به  را  همه  ذهن  است،  شده 
متحدانش  و  آمریکا  حمله  و  دالر  قیمت  نوسان  اگر  البته 
حذف  مردمی  اظهارنظرهای  سرخط  از  را  سوریه  به 

کنیم. 
محمدعلی  استعفای  که  شد  ش��روع  جایی  از  ماجرا 
مشهد  شهردار  نام  و  شد  رسمی  تهران  شهردار  نجفی 
زبان  سر  بر  وی  جانشینی  های  گزینه  از  یکی  عنوان  به 
به  تابحال  را  زیادی  های  واکنش  موضوع  این  افتاد.  ها 
آن  ترین  رسمی  و  ترین  جدی  که  است  داشته  دنبال 
اسالمی  ش��ورای  رئیس  حیدری  محمدرضا  اظهارنظر 
شهر مشهد در بیست و دومین جلسه علنی این شورا بود 
که اعالم کرد شهردار مشهد تعهد 4ساله برای خدمت در 

این شهر دارد.
شورای  منظر  ز  گفت:  گذشته  روز  علنی  صحن  در  وی 
به  تعهدی چهارساله  تقی زاده خامسی  آقای  شهر مشهد 
ما دارند که به عنوان شهردار مشهد انجام وظیفه کنند و 
با  اگر خالف این عمل شود خلف وعده و قراری است که 

اعضای شورای شهر مشهد گذاشته اند.
کشور  در  که  معتقدیم  ما  ل��ذا  داد:  ادام��ه  حیدری 
چهره های توانمند و خدوم فراوانی وجود دارند و شورای 
شهر تهران اجازه دهند آقای تقی زاده خامسی همچنان 
چهره های  از  و  کنند  وظیفه  انجام  مشهد  شهرداری  در 

توانمند دیگر در شهرداری تهران استفاده کنند.
متصور  موضوع  این  ما  منظر  از  کرد:  تصریح  حیدری 
تهران  شهرداری  به  خامسی  تقی زاده  آقای  که  نیست 

بروند.
این  به  پاسخ  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
خامسی  تقی زاده  آقای  استعفای  صورت  در  که  پرسش 
موضوع  این  به  تاکنون  ما  افزود:  می پذیرید،  را  آن  آیا 

نکرده ایم. فکر 
خود  که  است  درحالی  اتفاقات  و  ها  گفته  این  همه 
و گمان های  زاده خامسی هنوز در خصوص حدس  تقی 
است.  نداده  نشان  واکنشی  تهران  شهرداری  به  رفتنش 
کارنامه  تاکنون  که  خامسی  زاده  تقی  رسد  می  بنظر 
خود  از  مشهد  شهرداری  بر  ریاستش  مدت  در  را  موفقی 
برجای گذاشته است، حاال در برابر یک پیشنهاد وسوسه 
و  پاستخت  بین شهرداری  باید  و  است  گرفته  قرار  کننده 

دومین کالن شهر ایران یکی را برگزیند. 
رفتن او می تواند مسیر تحقق شعار مدیریت شهری را 
دشوار سازد و انتخاب جایگزین وی بسیار دشوار است؛ 
نیستند  موافق  او  مسیر  با  که  را  کسینی  نیز  او  ماندن 

کند.   ناامید می 
از  تبلیغات  پاکسازی  و  آوری  جمع  هزینه  دریافت 

شرکت ها
مصوبه  چندین  شهر،  شورای  گذشته  روز  علنی  جلسه 
هزینه  گرفتن  به  مربوط  آن  مهمترین  از  یکی  که  داشت 
تبلیغاتی  از شرکت های  تبلیغات  پاکسازی  و  اوری  جمع 
است. هزینه این کار بنابر شاخص های تعیین شده بین 

2500تومان تا 60هزار تومان است.
در این مصوبه آمده است: به شهرداری مشهد مقدس 
و  جمع آوری  )هزینه  خدمات  بهای  می شود  داده  اجازه 
اعم  خدماتی  شرکت های  و  مؤسسات  از  را  پاکسازی( 
)صاحب  دهنده  سفارش  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  از 
نصب  به  نسبت  که  تبلیغات  مجری  و  موزع  یا  تبلیغات( 

تبلیغاتی  تراکت های  و  پوسترها  برچسب ها،  الصاق  و 
اطالع رسانی  موارد  سایر  و  نوشتار  ترسیم  و  نصب  یا  و 
و  ضوابط  خالف  بر  و  مجاز  غیر  صورت  به  تبلیغاتی  و 
6387/94/4/ش  شماره  )مصوبه  موضوعه  م��ق��ررات 
مقررات  و  ض��واب��ط  درخ��ص��وص   14/5/1394 م��ورخ 
اقدام  بر روی جداره ها و عناصر شهری  تبلیغات شهری( 
عمومی  درآمدهای  حساب  به  و  دریافت  می نمایند، 

نماید. واریز  شهرداری 
اصناف  برداری  بهره  ساماندهی  نامه  آئین  تصویب 

از پیاده روها و فضاهای شهری
می  بنظر  که  گذشته  روز  مهم  مصوبات  از  دیگر  یکی 
تصویب  کرد،  خواهد  دگرگون  کمی  را  شهر  چهره  رسد 
روها  پیاده  از  اصناف  برداری  بهره  ساماندهی  نامه  آئین 
مانند  صنوفی  حال  شامل  که  بود  شهری  فضاهای  و 
مشهد،  حلیم  و  کباب  چلو   ، داران  رستوران  اتحادیه 
اتحادیه چایخانه داران و سفره خانه های سنتی مشهد، 
سنتی،  غذاهای  و  ها  خانه  سفره  غذاهای  اتحادیه 
اتحادیه  مشهد،  شاپ  کافی  و  بستنی  و  آبمیوه  اتحادیه 
و  پیتزا  و  اغذیه  گوشتی،  های  ف��راورده  فروشندگان 
اتحادیه  افزار،  نوشت  و  کتاب  اتحادیه  فانتزی،  غذاهای 
شود.  می  مشهد  شیرینی  کنندگان  تولید  و  فروشندگان 
بیشتر  راه ها در مشهد  پیاده  ایجاد  به  نیاز  این مصوبه  با 
موضوعاتی  روی  غیرمسقیم  بصورت  و  شود  می  احساس 

تاثیرگذار خواهد بود.  مانند کاهش آلودگی هوا 
از  حداکثری  استفاده  ط��رح  ای��ن  اه��داف  جمله  از 
ایجاد  ب��رای  مقدس  مشهد  شهر  بالقوه  ظرفیت های 
به  ساماندهی  فرح بخش  و  پویا  امن،  شهری  فضاهای 
چینش مبلمان معابر پیاده و بهبود سیما و منظر شهری 
مبلمان  و  تجهیز  برای  متقاضی  اصناف  به  پاسخ گویی  و 
آن  به  مربوط  مصوبه  متن  در  و  است  شهری  پیاده  معابر 
پویا،  شهری  های  محیط  ایجاد  منظور  به  است:  آمده 
منتخب  استراتژی  به  دستیابی  و  بخش  فرح  سرزنده، 
ساماندهی  آیین نامه  زن��دگ��ی«،  و  امید  شهر  »مشهد 
شهری،  فضای  و  پیاده روها  از  اصناف  بهره برداری 

شد. تصویب 
از  متشکل  پیاده روها  ساماندهی  کمیته  است  گفتنی 
سالمت  بهداشت،  شهری،  خدمات  کمیسیون  نماینده 
خدمات  معاونت  شهر،  اسالمی  شورای  زیست  محیط  و 

معماری،   و  شهرسازی  شهری،  معاونت  زیست  محیط  و 
و  نقل  و  حمل  سازمان  ترافیك،  و  نقل  و  حمل  معاونت 
ساماندهی  و  تره بار  و  میوه  میادین  ترافیک،  سازمان 
نماینده   ، سبز  فضای  و  پارك ها  سازمان  شهری،  مشاغل 
اتاق اصناف، و نماینده منطقه شهرداری مربوطه است.

های  نقشه  به  مستند  ساختمانی  کار  پایان  صدور 
نظام مهندسی ساختمان تهیه شده توسط سازمان 

مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری  شورا،  دیگر  مصوبه  در 
هماهنگی  با  قانونی  ابالغ  از  پس  ماه  دو  مدت  ظرف  شد 
ساختمانی  های  نقشه  امالک،  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
را  ساختمان  مالکیت  اسناد  ص��دور  و  پایانکار  جهت 
ثبت  اداره  تأیید  مورد  برداری  نقشه  کارشناسان  توسط 
اداره  و مالک عمل  تهیه  ، در یک مرحله  امالک  و  اسناد 
ثبت اسناد و امالک کشور قرار گیرد. بدین ترتیب صدور 
شده  تهیه  های  نقشه  به  مستند  ساختمانی  کار  پایان 
تر  محسوس  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  توسط 

بود. خواهد 
واگذاری زمین برای احداث کتابخانه

یک  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  مصوبه  براساس 
30سال  بمدت  عاریه  بصورت  متری   600 زمین  قطعه 
فکری  پرورش  کانون  کل  اداره  به  کتابخانه  احداث  برای 
شود.  می  واگذار  رضوی  خراسان  نوجوانان  و  کودکان 
کمک  و  فرهنگی  فضاهای  توسعه  منظور  به  اقدام  این 
کم برخوردار  مناطق  در  کتابخوانی  امر  ترویج  و  ارتقا  به 

و پیرامونی شهر صورت می گیرد.
شرکت  به  تاکسیرانی  خطوط  مدیریت  واگذاری 

های حمل و نقل خصوصی
اساسی  قانون   44 اص��ل  اه��داف  تحقق  راستای  در 
چابک سازی  منظور  ب��ه  و  ای��ران  اس��الم��ی  جمهوری 
هزینه ها،  کاهش  رقابتی،  فضای  ایجاد  سازمانی، 
بهینه  استفاده  هدف  با  و  امور  انجام   به  سرعت بخشی 
در  تعاونی  و  خصوصی  بخش  توانمندی  و  ظرفیت  از 
درون شهری،  سبک  نقل  و  حمل  مدیریت  و  ساماندهی 
خطوط  مدیریت  واگ����ذاری  اج��رای��ی  دستورالعمل 
به شرکت های حمل و نقل درون شهری مورد  تاکسیرانی 

قرار گرفت. تصویب 
باید دید این مصوبه آیا منجر به ایجاد فضای رقابتی و 

یا خیر. تغییر قیمت تاکسی ها خواهد شد 

حاشیه های استعفای شهردار تهران بر دامن مشهد؛

رفتن یا ماندن، مسئله اینست
اخبار شهرستان ها

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی:
انتخاب شهردار برای گلبهار طوالنی شده است

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: تمام 
شهرهای خراسان رضوی به جز شهر گلبهار شهردار دارند و تنها گلبهار 

است که تعیین شهردارش طوالنی شده است.
ما  و  هستند  مستقل  قانون  براساس  شوراها  داشت:  بیان  قربانی  وحید 
مورد  که  آنچه  و  نداریم  آنها  تصمیمات  و  شهردار  انتخاب  در  دخالتی 

تاکید ما است رعایت قانون است.
را  کاربلد  و  توانمند  افراد  باید  اسالمی  شورای  اعضای  اینکه  بابیان  وی 
اسالمی  شورای  داد:  ادامه  نخورند،  مشکلی  به  بعدها  تا  کنند  انتخاب 
شهردار  عنوان  به  را  نفر  چند  تاکنون  شوراها  انتخابات  پس  گلبهار 
یا  و  داده  استعفا  راه  نیمه  در  خودشان  آنها  از  برخی  که  کرده  معرفی 
مشکل دیگری داشته اند که نتیجه ان به شورای شهر گلبهار اعالم شده 

است.
اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  شورا  این  شده  معرفی  گزینه  آخرین  به  وی 
به  نمی تواند  قانون  طبق  و  است  انتظامی  نیروی  بازنشسته  فرد  این 
براساس  نیز  فرد  این  خود  داشت:  اظهار  کند،  فعالیت  شهردار  عنوان 
گرفته  استعالم  در  اما  نداشته  اطمینان  خود  بازنشستگی  از  اظهاراتش 
شده بازنشستگی وی مورد تائید قرار گرفت و ما به شورا  نتیجه را اعالم 

کردیم.
شایعات  به  و  هستیم  قانون  اجرای  دنبال  به  ما  اینکه  بیان  با  قریانی 
نمی توانند  دیگر  بازنشستگی  از  پس  افراد  این  افزود:  نداریم،  توجهی 
اعاده  اعاده فعالیت کنند و حکم  به عنوان شهردار بدون حکم  درپستی 
ما  دست  به  حکمی  چنین  اگر  اما  دارد  تفسیر  قانونی  نظر  از  هم  کار  به 
موانع  بتواند  شورا  اگر  و  کرد.  خواهیم  اعالم  را  نتیجه  و  بررسی  برسد 

قانونی را برطرف کند پس از برطرف شدن موانع مشکلی نخواهد بود.
اف��زود:  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��داری  ش��وراه��ای  و  شهری  مدیرکل 
شوراهای اسالمی چه موافق دولت باشند و چه مخالف، مستقل بوده و 
گلبهار  تنها  و  هستند  شهردار  دارای  نیز  استان  شهرهای  تمامی  اکنون 

است که تعیین شهردارش دامنه  دار شده است.
وی در پایان اضافه کرد: شورای گلبهار باید تالش کند تا هرچه سریعتر 
این دامنه را جمع و اگر مانع قانونی وجود دارد فردی دیگری را انتخاب 

و معرفی کند تا زمان را بیشتر از این از دست ندهد.

برف بهاری جغتای را سفید پوش کرد
امروز  صبح  از  که  برف  بارش  گفت:  سبزوار  هواشناسی  اداره  رئیس 
سفیدپوش  را  شهرستان  این  ارتفاعات  شده  آغاز  جغتای  در  )دوشنبه( 

کرد.
محمد عطار سیاح افزود: براساس نقشه های هواشناسی بارش برف در 
مرکز شهر جغتای و روستاهای زمند، َکهنه و َگفت این شهرستان ادامه 
دارد. وی اظهار کرد: ورود این سامانه بارشی، موجب کاهش چشمگیر 

دمای هوای شهرستان جغتای شده است.
از  جلوگیری  برای  شهرستان  این  مرغداران  و  داران  گلخانه  گفت:  وی 
واحدهای  و  گلخانه  محیط  دمای  تنظیم  به  نسبت  باید  سرما  خسارات 

کنند. اقدام  مرغداری 
هشدار  جغتای  در  سیالب  و  آبها  روان  وقوع  به  نسبت  همچنین  سیاح 
احتمالی سیل در  وقوع  برابر  در  باید  اجرایی  افزود: دستگاههای  و  داد 

این منطقه از آمادگی الزم برخوردار باشند.

جهاد کشاورزی خراسان رضوی نسبت به سرمازدگی 
هشدار داد

با صدور اطالعیه  روز دوشنبه  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
هشدار  کشاورزان  به  محصوالت  سرمازدگی  و  هوا  برودت  به  نسبت  ای 

داد.
خراسان  به  سرد  هوای  توده  ورود  با  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
و  شنبه  س��ه  دوش��ن��ب��ه،  روزه���ای  دم��ا  ک��اه��ش  بیشترین  رض��وی 
دمای  حداقل  که  طوری  به  داد  خواهد  رخ  جاری  هفته  چهارشنبه 
لذا  یافت  خواهد  کاهش  صفر  به  کوهستانی  سردسیر  نواحی  در  شبانه 
پیشگیرانه  اقدامات  زمینه  این  در  باغداران  و  دامداران  کشاورزان، 

دهند. انجام  را 
در این اطالعیه توصیه شده است کشاورزان و دامداران با روشن کردن 
و  دام  و  ای  گلخانه  محصوالت  از  حفاظت  زمینه  در  گرمایشی  سیستم 
طیور اقدام نمایند تا از وارد آمدن خسارت ناشی از سرما تا حد امکان 

شود. جلوگیری 
منبع تامین معیشت بیش از نیمی از جمعیت روستایی خراسان رضوی 
استان  این  کشاورزی  بخش  در  بردار  بهره  هزار   363 و  است  کشاورزی 

دارند. فعالیت 
کشت  زیر  استان  این  در  زمین  هکتار  هزار   200 و  میلیون  یک  ساالنه 
به  مربوط  سطح  این  از  هکتار  هزار   900 که  رود  می  محصول  نوع   83

محصوالت زراعی و 300 هزار هکتار آن باغ است.
در  دامی  و  زراعی  باغی،  محصوالت  انواع  تن  میلیون  هشت  سال  هر 

خراسان رضوی تولید می شود.

60 میلیارد ریال وام اشتغالزایی در بجستان
 پرداخت شد

میلیون   450 و  میلیارد   60 گذشته  سال  طی  گفت:  بجستان  فرماندار 
شهرستان  ای��ن  مختلف  بخشهای  در  اشتغالزایی  تسهیالت  ری��ال 

پرداخت شد.
 100 و  میلیارد  هفت  مبلغ  این  از  اف��زود:  کردیانی  ابراهیمی  حسین 

میلیون ریال در حوزه مشاغل خانگی پرداخت شد.
اشتغالزایی  اعتبار  ریال  میلیون   850 و  میلیارد   50 کرد:  اظهار  وی 
بجستان  بهزیستی  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مددجویان  به  نیز 
اعتبارات  محل  از  شهرستان  این  سهم  گفت:  وی  یافت.  اختصاص 
به  توجه  با  که  بود  ریال  میلیارد   111 گذشته  سال  در  روستایی  اشتغال 
متقاضی  افراد  پرونده  سالجاری  اردیبهشت  نیمه  تا  اعتبار  جذب  مهلت 
هفته  تا  و  است  بررسی  دست  در  اند  کرده  نام  ثبت  کارا  سامانه  در  که 

بانکهای عامل معرفی می شوند. به  آینده 
شده  گذاری  هدف  شغل  هزار   160 مجموع  از  افزود:  بجستان  فرماندار 
برای استان خراسان رضوی طی سال گذشته سهم این شهرستان 858 

شغل بود که با تسهیالت پرداختی برای 747 نفر اشتغال ایجاد شد.

تگرگ در گناباد هفت میلیارد ریال خسارت وارد کرد

هفت  گذشته  روز   2 سیل  و  تگرگ  گفت:  گناباد  کشاورزی  جهاد  مدیر   
و  زراعی  اراضی  هکتار   455 به  خسارت  ریال  میلیون   861 و  میلیارد 

باغی این شهرستان وارد کرد.
مختلف  باغات  را  اراضی  این  از  هکتار   385 افزود:  زاده  حسین  علیرضا 
از جمله پسته و 70 هکتار را اراضی زراعی زیرکشت گندم و جو تشکیل 
سه  ریزش  موجب  همچنین  تگرگ  و  سیل  کرد:  اظهار  وی  دهد.  می 

قنات در شهرستان گناباد شد.
حوادث  و  بیماریها  آفات،  خشکسالی،  نیز  گذشته  سال  طی  گفت:  وی 
خسارت  ریال  میلیارد   804 مجموع  در  تگرگ  و  سیل  مانند  مترقبه  غیر 

به بخش کشاورزی گناباد وارد کرد.
هکتار  هزار   20 با  گناباد  کشاورزی  بخش  بردار  بهره  هزار   34 از  بیش 
 87 ساالنه  دام،  راس  هزار   500 و  دیمزار  هکتار   1700 آبی،  کشتزار 
می  بازار  روانه  و  تولید  دامی  و  باغی  زراع��ی،  محصوالت  تن  هزار 

. کنند

اخبار کوتاه

شناسنامه  دارای  مشهد  عمومی  اماکن 
ایمنی می شود

اماکن  گفت:  مشهد  شهرداری  بحران  مدیریت  سرپرست 
عمومی و مجتمع های مشهد از لحاظ ایمنی شناسنامه دار 

می شود.
امیر عزیزی افزود: طرح دوام اماکن از آبان ماه پارسال در 

63 مجتمع تجاری و اجرایی در مشهد آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف آگاه سازی شهروندان از 
میزان ایمنی مجتمع ها و همچنین شناسایی اماکن اسکان 
بیان کرد: این طرح قرار است در  اضطراری اجرا می شود، 
مشهد  تجاری  اماکن  و  مسکونی  اماکن  مساجد،  مدارس، 
به  که در مرحله نخست در 63 ساختمان تجاری  اجرا شود 

اجرا درآمده است.
نفره  پنج  های  تیم  ساختمانها  این  در  داد:  ادامه  عزیزی 
تشکیل و آموزشهای مدیریت بحران به آنها ارائه شده است.
افزود: همچنین چک  ایمن  آسیایی جوامع  رئیس شبکه 
این  اختیار  در  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  و  تهیه  لیستهایی 
سازه  و  ساختمان  ایمنی  درجه  تا  گیرد  می  قرار  ها  مجتمع 

آنها مشخص شود.
دارای  ساختمانها  اقدام  این  با  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 
در  اق��دام  این  اکنون  هم  که  شوند  می  ایمنی  شناسنامه 

ساختمان مرکزی شهرداری مشهد در دست اجراست.
و  م��دارس  در  باید  اماکن  دوام  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
و  مدارس  در  طرح  این  اجرای  گفت:  شود  اجرا  نیز  مساجد 
با  بخشی،  بین  انجام هماهنگی های  لزوم  دلیل  به  مساجد 

کندی همراه است.
عزیزی ادامه داد: در کالنشهر 3.5 میلیون نفری مشهد 15 
سوله بحران وجود دارد که بسیار اندک است و با اجرای این 
طرح، اماکن اسکان اضطراری نظیر مدارسی که از ظرفیتهای 
باشند،  برخوردار  بحرانی  مواقع  در  اسکان  برای  باال  ایمنی 

شناسایی و به مردم اطالع رسانی می شود.
با خطر  از گستره کالنشهر مشهد در پهنه های  60 درصد 
باال در حوزه پدافند غیرعامل هنگام وقوع بحران واقع شده 

است.

پارکبانان در معابر فقط مسئول ثبت و شارژ 
پالک خودرو هستند

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت گفت: پارکبانان 
در معابر فقط مسئول ثبت و شارژ پالک خودرو هستند.

وظایف  شرح  به  رابطه  در  هاشمی زادگان  حسین  سید 
پارکبانان در حاشیه معابر اظهار کرد: پارکبانان قبل از اینکه 
در شرکت ترافیک هوشمند الیت به عنوان پارکبان مشغول 
به فعالیت شوند، می بایست دوره های آموزشی را با موفقیت 
به  آنان  وظایف  شرح  دوره ها  این  در  که  بگذارند  سر  پشت 

خوبی تبیین می شود.
براساس  گفت:  و  اشاره  معابر  در  پارکبانان  وظیفه  به  وی 
حاشیه ای  پارکینگ های  در  پارکبانان  اصلی  وظیفه  قانون 
معنا  بدین  می باشد  شهروندان  خودروی  پالک  شارژ  و  ثبت 
کنند؛  رویت  خود  ماموریت  محدوه  در  که  را  پالکی  هر  که 

اقدام به ثبت پالک می کنند.
هاشمی زادگان خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته هر پارکبانان در بازه های زمانی بین 15 تا 30 
دقیقه مبادرت به ثبت پالک خودرو می کند که به صورت یک 
زنجیره به هم متصل می شود. اولین و آخرین ثبت پالک به 
توسط  و  شده  گرفته  درنظر  خودرو  توقف  زمان  مدت  منزله 

سرور مرکزی اقدام به کسر شارژ می شود.
توجه داشته  نکته  این  به  باید  کرد: شهروندان  اضافه  وی 
خودرو  پالک  شارژ  و  ثبت  مسئول  فقط  پارکبان  که  باشند 
می باشد و هیچ گونه اختیاری برای کسر شارژ از پالک خودرو 
پایان  در  الیت  هوشمند  ترافیک  شرکت  مدیرعامل  ندارد. 
هرگونه  داشتن  صورت  در  که  کرد  درخواست  شهروندان  از 
با  را  موارد  پارکبانان،  عملکرد  به  نسبت  انتقاد  و  شکایت 
آموزش  و  عمومی  روابط   3000003000 کوتاه  پیام  سامانه 
وقت  اسرع  در  تا  گذاشته  میان  در  الیت  شرکت  شهروندی 

پیگیری و مرتفع شود.

ترافیکی مراسم رژه روز ارتش  تمهیدات 
در مشهد

تمهیدات  اجرای   از  رضوی  خراسان  راهور  پلیس  رئیس 
ویژه ترافیکی رژه روز ارتش )روز بیست و نهم فروردین ماه( 

در مشهد خبر داد. 
علی رضا حاجی زاده با تبریک روز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی روز 29 فروردین در 

شهر مشهد خبر داد.
ترافیکی  های  محدودیت  طرح  اجرای  در  داد:  ادامه  وی 
سمت  از  مسیر  خرمشهر  خیابان  طول  در  فروردین   29 روز 
میدان امام خمینی)ره( - طول خیابان جمهوری اسالمی ، 
رضا)ع(  امام  خیابان  طول   - کوشش  تقاطع  سمت  از  مسیر 
سمت  به  منتهی  خیابان  آخرین  از  ترمینال  سمت  از  مسیر 
میدان 15 خرداد - طول بلوار امام رضا)ع( به سمت میدان 
از  تا میدان بسیج،- طول خیابان فدائیان اسالم  15 خرداد 
بهار  و طول خیابان  بسیج  به میدان  آخرین خیابان منتهی 
 22 ساعت  از  بسیج  میدان  سمت  به  دوربرگردان  آخرین  از 
این  فرعی های  محدودیت  ماه  فروردین  هشتم  بیست و  روز 

منطقه به اجرا درمی آید.
حاجی زاده تصریح کرد: از ساعت 24 روز بیست و هشتم 
 6 ساعت  از  و  اعالمی  مسیرهای  طول  پاکسازی  فروردین 
تمامی  تردد  محدودیت  فروردین،  نهم  و  بیست  روز  صبح 
پایان  زمان  تا  خودرو  و  سیکلت  موتور  از  اعم  نقلیه  وسایل 

مراسم اعمال خواهد شد.

بازدید و مستندسازی عکاسان خارجی از 
جاذبه های گردشگری مشهد

عکاسان  از  تعدادی  گفت:  خراسان  راه آه��ن  مدیرکل 
و  ریلی  ج��اذب��ه ه��ای  مستندسازی  ب��اه��دف  ک��ه  خ��ارج��ی 
گردشگری به کشورمان سفر کردند از طریق ریلی به مشهد 

آمدند.
تور  اولین  سفر،  این  کرد:  اظهار  ضیایی مهر  محمدهادی 
عکاسان خارجی با قطار بود و گردشگران این تور به استان ها 
سفر  باشد  داشته  وجود  ریلی  سفر  امکان  که  شهرهایی  و 

می کنند.
با بیان اینکه عکاسان تور گردشگری از کشور هلند و  وی 
آلمان هستند، افزود: این گردشگران که در هفته جاری به 
مشهد آمدند، از اولین موزه ریلی کشور در راه آهن خراسان و 

حرم رضوی بازدید کردند.
مدیرکل راه آهن خراسان بیان کرد: این مسافران تاکنون 
از  پس  و  کردند  عکاسی  نیز  کشور  شمال  در  ریلی  مسیر  از 

مشهد به اصفهان رفتند.
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عضو ش��ورای بخش مرکزی مشهد گفت: همچنان روند مهاجرت از روستاهای بخش 
مرکزی مشهد ادامه دارد.

غالمرضا منوچهری اظهار داش��ت: ش��رکت آب و فاضالب شهری مشهد عنوان کرده 
قرار اس��ت 8 حلقه چاه در اراضی روستای "زاک" حفر کند تا آب را به محور شاهنامه 
مش��هد منتقل کند؛ مردم اعتراض داشتند و در ش��ورای شهرستان پیگیری کردیم و 

مسئوالن آب و فاضالب شهری حضور پیدا کردند.
وی اف��زود: خود روس��تای زاک در حال حاضر کمبود آب ش��رب به ویژه در تابس��تان 
دارد و حتی کش��اورزی روستا نیز بس��یار اندک شده و به همین دلیل برخی از منطقه 
مهاجرت کرده اند و اگر این 8 حلقه حفر شود میزان مهاجرت ها افزایش پیدا می کند.
منوچهری گفت: آب و فاضالب نیز ُمصر اس��ت که طب��ق قانون باید این کار را صورت 

دهد و هنوز این موضوع در هاله ای از ابهام است.
عضو شورای شهرستان مشهد تصریح کرد: آمار مهاجرت از روستاهای بخش مرکزی 
مش��هد کمابیش ادامه دارد؛ آب منطقه ای 11 روس��تا را به عنوان حوزه آب ریز س��د 
کارده اعالم کرده و عنوان ش��ده به بس��تر و حریم رودخانه تجاوز ش��ده و به 5 روس��تا 

ابالغیه داده شده است.
منوچهری افزود: مردم منطقه معتقد هس��تند ک��ه تجاوزی به حریم رودخانه صورت 
نگرفته و ش��اهد آنها نیز این اس��ت که درختانی در منطقه هس��تند که سابقه 70 ساله 
دارن��د و همین خ��ود بیانگر این موضوع اس��ت که تجاوزی به حری��م رودخانه صورت 

نگرفته است.
عضو ش��ورای بخش مرکزی مش��هد بی��ان کرد: این اختالف میان م��ردم منطقه و آب 
منطق��ه ای همچنان وجود دارد و ش��یران؛ نماینده مردم مش��هد در مجلس ش��ورای 

اسالمی نیز بازدید از منطقه داشتند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد ارزیابی طرح های 
کسب و کار نوپا از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شهرداری مش��هدمقدس، محمدجواد رجائیان با بیان 
این مطلب گفت: سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد در فراخوانی، 
تعدادی از کسب و کارهای نوپا در عرصه خدمات شهروندی را شناسایی کرده و ارزیابی 
حضوری طرح های ارس��الی را از ابتدای اردیبهش��ت ماه امس��ال آغاز خواهد کرد. وی 
بی��ان ک��رد: در نهایت نیز تعدادی از کس��ب و کارها جهت دریاف��ت حمایت ها و یا عقد 
قراردادهای همکاری انتخاب خواهند ش��د. مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات ش��هرداری مش��هد با تاکید بر اینکه امروزه موضوع ش��هر هوشمند به عنوان 
راهبرد اساس��ی و نوین توس��عه ش��هرها مطرح ش��ده اس��ت، گفت: مدیریت شهری در 

تالش برای توسعه شهر در مسیر محورهای شش گانه شهر هوشمند است.
رجائی��ان اف��زود: یک��ی از محوره��ای مه��م در ای��ن حوزه، اقتصاد هوش��مند اس��ت. 
در مش��هد نیز س��ازمان فناوری اطالع��ات و ارتباط��ات با همکاری س��ایر بخش های 
ش��هرداری در ت��الش ب��رای همکاری با کس��ب وکارهای نوپا یا اس��تارتاپ ها اس��ت تا 

بتواند با استفاده از این ظرفیت عظیم گامی چند در مسیر شهر هوشمند بردارد.
وی با اش��اره به اینکه فرصت های بسیاری در این همکاری پیش بینی می شود، توضیح 
داد: توسعه اشتغال، کارآفرینی و زمینه سازی برای بهره برداری حداکثری از سرمایه های 
انس��انی ش��هر، بهبود کیفی و کمی ارائه خدمات به شهروندان و ارتقای سطح رفاه از این 
طری��ق از جمله فرصت های قابل طرح اس��ت. مدیر عامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات ش��هرداری مشهد ادامه داد: توس��عه ظرفیت های گردشگری و ارائه خدمات 
نوین در سطح جهانی در شهر مشهد، کاهش رفت و آمدهای زائد شهری و به تبع کاهش 

آلودگی های محیط زیست شهری نیز در این راستا قابل ذکر است.

عضو شورای بخش مرکزی مشهد :

مهاجرت از روستاهای بخش مرکزی مشهد ادامه دارد
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد خبر داد:

فرصتی تازه برای کسب و کارهای نوپا

لیگ دسته یک آزادگان ایران در سال 91-92 بود که تولد یک 
پدیده شکل گرفت. پدیده ای که در اولین فصل حضور خود در 
لیگ توانست با 47 امتیاز در رده دوم گروه الف این رقابت ها قرار 
بگیرد تا مجبور باشد یک سال دیگر منتظر حضور در لیگ برتر 
ایران بماند. سال 92-93 پدیده مشهد با قهرمانی در گروه الف 
لیگ دسته اول فوتبال کشور مجوز حضور در لیگ برتر را پیدا 
کرد و سرآغاز تیمی نوظهور در لیگ برتر شکل گرفت. تیمی 
که پس از سقوط ابومسلم و به واسطه وضعیت مناسب پدیده 
شاندیز که در آن دوران در بهترین شرایط مالی به سر می برد 

باعث دلگرمی تماشاگران مشهدی شده بود. 
سال اول حضور این تیم در لیگ برتر با رتبه ی میانی دهم به 
پایان رسید و این رتبه برای تیمی که تازه به باالترین سطح 
فوتبال کشور راه پیدا کرده رتبه بدی محسوب نمی شد. سال 
94-95 که سال دوم حضور در لیگ برتر برای پدیده محسوب 
می شد نیز با رتبه ای بهتر از دهمی به پایان رسید و حاشیه های 

پدیده شاندیز کم کم اطراف این تیم نیز پدیدار شد. 
به  نسبت  سقوط  پله  یک  با  پدیده   96-95 فوتبالی  سال 
سال های قبل از آن در رتبه ی یازدهمی به کار خود پایان داد. 
اینجا بود که طرفداران این تیم که حاال انتظاراتشان از نماینده 
استان برآورده نشده بود دیگر رغبتی برای تشویق و طرفداری 

از این تیم نداشتند. 
امسال ورق برگشت و پدیده به همه ثابت کرد می تواند حتی 
در قامت یک مدعی قهرمانی لیگ ظاهر شود. زمانی که در 
نیم فصل اول رقابت ها بهترین نتایج را نسبت به سایر حریفان 
کسب کرد و با تیم هایی مثل پرسپولیس و پارس جنوبی جم 

شانه به شانه جلو می رفت.
اما یک بی کفایتی و عدم انجام کار درست و به موقع باعث شد 
این تیم در یک بحران محض فرو برود و هرگز از این بحران 
خارج نشود. جایی که پدیده با کسر شش امتیاز دیگر نتوانست 

کمر راست کند و هفته به هفته در جدول پایین می رفت.
حاال هم که خبر می رسد مسئوالن شرکت پدیده قصد ندارند از 
فصل بعد به تیم داری خود در فوتبال ادامه دهند و به تازگی ۳ - 
4 متقاضی خرید سهام مالکیت این باشگاه، درخواست خود را 
به مسئوالن استانی داده اند تا در مورد آن تصمیم گیری شود. 
گفته می شود یکی، ۳ خریدار قصد دارند در صورت موفقیت 
برای خرید این باشگاه، نام آن را تغییر دهند و با نام ابومسلم 
خراسان تیم شان را راهی رقابت ها کنند. مساله ای که می تواند 
هم مشهدی ها را خوشحال کند و هم اینکه هواداران زیادی را 

به ورزشگاه بکشاند.

بعد از سقوط مشکی پوشان به لیگ یک، همه امید مشهدی ها 
به پدیده بود تا در لیگ برتر بماند و در باالترین سطح فوتبال 
باشگاهی ایران کار خود را ادامه دهد. این امیدواری با خبر 

داشت  پدیده،  تیم  تمرین  در  استانداری  مسئوالن  حضور 
بیشتر می شد تا اینکه معاون استانداری خراسان رضوی در 
این بازدید به صراحت اعالم کرد مسئوالن پدیده دیگر قصد 
تیمداری ندارند و سال دیگر فعالیتی در این زمینه نخواهند 

داشت.
برای  که  بازیکنان  پیکر  بر  بود  سردی  آب  مثل  اتفاق،  این 
ماندن این تیم در لیگ برتر تالش می کردند. همه شوکه شده 
بودند و کسی نمی توانست حرفی بزند که در نهایت جلسه به 
پایان رسید. خبر هم خیلی زود رسانه ای شد. به این ترتیب 
بازیکنانی که یک فصل دیگر قرارداد داشتند و اکثر بازیکنان 
مشهدی، تصمیم گرفتند پیگیر شوند تا ببینند تکلیف شان 
چه می شود. شرایط اصال خوب به نظر نمی رسید و بالتکلیفی 
ادامه داشت که باالخره خبرهای خوبی از راه رسید. بعد از 
اینکه پدیده مشهد موفق شد نفت تهران را شکست دهد و 
ماندنش در لیگ برتر را تا حدود زیادی قطعی کند، ظاهرا 
مشتریان این تیم مشهدی دست به کار شدند تا پیشنهاد 
خود را به صورت جدی مطرح کنند. گفته می شود تا االن ۳ - 
۴خریدار تقاضای خود را برای خرید سهام باشگاه پدیده مشهد 

به دادستانی و استانداری خراسان رضوی داده اند.
خریداران  مبادا  که  دارند  استرس  خیلی ها  اینکه  وجود  با 
شرایط  و...  تهران  نفت  باشگاه  خریداران  مثل  تیم،  این 
که  نفراتی  و  نیست  اینطور  اما ظاهرا  باشند  نداشته  خوبی 
درخواست خریداری سهام باشگاه پدیده مشهد را داده اند، 
از نظر مسئوالن استان خراسان رضوی شرایط خوبی دارند 
و می توانند تیم پدیده مشهد را سر و سامان دهند تا از این 

وضعیت خارج شود.

نکته جالب در مورد خریداران این است که آنها از االن به آینده 
بهتر و جذب هواداران بیشتر هم فکر کردند. از آنجا که خریدار 
و یا بهتر است بگوییم مالک جدید باشگاه پدیده مشهد، قصد 
ندارد با نام این شرکت بزرگ کار خود را ادامه دهند، بدون شک 
تغییر نام باشگاه، نخستین کاری است که خریدار سهام باشگاه 
پدیده مشهد انجام خواهد داد. گفته می شود یکی، ۳ نفر از این 
خریداران، قصد دارند برای تغییر نام باشگاه پدیده مشهد، از 
نام ابومسلم خراسان استفاده کنند تا این تیم محبوب مشهدی 
این مساله  با  اگر  دهد. پس  ادامه  را  کار خود  برتر  لیگ  در 
موافقت شود که البته بعید نیست، فصل بعد می توانیم شاهد 
بازگشت ابومسلم خراسان به لیگ برتر باشیم. به این ترتیب 
مالک جدید هم می تواند نام شرکت یا اسپانسری که مد نظر 
دارد را روی لباس ابومسلم خراسان بزند تا هم تیمش هوادار 
بیشتری پیدا کند و هم تبلیغ بهتری برای خودش و حامی مالی 
موردنظرش شود. با این تفاسیر و البته شرط مسئوالن استانی 
در مورد خارج نشدن امتیاز تیم پدیده مشهد از استان، به نظر 
می رسد به زودی می توانیم شاهد حضور ابومسلم خراسان در 
لیگ برتر باشیم. حضور تیمی که می تواند هواداران زیادی را 
به ورزشگاه بکشاند و حساسیت های این تیم را بیشتر از هر 

زمانی کند.

کوتاه از ورزش استان

روز ۳۱ فروردین ماه اعضای تور آموزشی فدراسیون جودو 
که شامل نماینده فدراسیون جهانی، دو قهرمان جودو در 
المپیک، کادر فنی و فیلمبردار می شوند به منظور بررسی 
امکانات خراسان رضوی در رشته ورزشی  و  ظرفیت ها 
جودو وارد مشهد می شوند. این تور پس از سفر به چند 
خراسان  در  و  شد  خواهد  مشهد  وارد  ایران  دیگر  شهر 
تایباد،  چوخه  با  کشتی  مسابقات  برگزاری  از  رضوی 
رضوی،  قدس  آستان  موزه  نونهاالن،  جودو  مسابقات 
آرامگاه فردوسی و مدارس جودو سطح شهرمشهد بازدید 

خواهد کرد.

مسابقات تیراندازی گرامیداشت مبعث رسول گرامی اسالم 
در دو بخش آقایان و بانوان در محل باشگاه هیئت تیراندازی 
خواف برگزار و به نفرات اول هر رشته حکم قهرمانی، مدال 
و جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. این مسابقات از ساعت 
۱۷ تا ۱۹ در بخش بانوان و ازساعت ۲۰ تا ۲۲ در بخش آقایان 
برگزار و نفرات برتر مشخص شدند. در مراسم اهدای کاپ 
اداره ورزش  و مدال قهرمانی معاونت فرمانداری، رئیس 
وجوانان، رئیس هیئت تیراندازی، معاونت منطقه انتظامی 
و فرماندهی کالنتری خواف، کارشناس ورزش بانوان اداره 
ورزش وجوانان و دیگر مسئولین شهرستان حضور داشتند.

مسابقات فوتسال جام شهید صیاد شیرازی به میزبانی 
باشگاه فرهنگی ورزشی ابیورد مسجد جواداالئمه)ع( درگز 
و با حضور ۱۳تیم استان در رده های نوجوانان و نونهاالن با 
همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال برگزار شد. 
در رده نونهاالن تیم ابیورد جوادالئمه اول و تیم کالت دوم 
شد همچنین در رده نوجوانان تیم منتخب درگز اول و تیم 

نورالرضا مشهد مقدس مقام دوم را کسب کرد. 

کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  دوومیدانی  هیئت  رئیس 
رقابت هایی  جمله  از  دوومیدانی  طالیی  لیگ  مسابقات 
برگزار  و  طراحی  دوومیدانی  فدراسیون  توسط  که  است 
طالیی،  لیگ  برگزاری  هدف  عمده  درواق��ع  و  می شود 
نیز  و  برتر  ورزش��ک��اران  ب��رای  مالی  انگیزه های  ایجاد 
است.  فدراسیون  رسمی  رقابت های  تعداد  افزایش 
نفرات دعوت شده به لیگ طالیی با نظر مستقیم کمیته 

فنی این فدراسیون انتخاب می شوند.
تفتیان  حسن  اساس  براین  افزود:  سعادتمند  امیرعلی 
۴۰۰ متر،  ۱۰۰ متر، رضا کاشف در  و امیررضا صدیقی در 
آبادی  اختیار  محمد  مانع،  با  متر   400 شوریابی  جواد 
مصطفی  و  پیاده روی  در  ماهی  محمد  ارتفاع،  پرش  در 
۱۵۰۰ متر در بخش آقایان لیگ  و  ۸۰۰ متر  ابراهیمی در 

طالیی دوومیدانی ای�ران حضور خواهند یافت.
سعادتمند خاطرنشان کرد: در بخش بانوان فائزه نسایی 
 100 در  اسماعیل نژاد  حمیده  متر،   400 و  متر   100 در 
متر، زهرا مرادی در 400 متر و 800 متر، اسماء دهقان 
در 400 متر، تکتم دستار بندان در 800 متر، 1500 متر، 
ساجده فانی در 800 متر، الهه سیفی در800 متر و 400 
با مانع، بهاره جهان تیغ در 1500 متر و 3000 متر  متر 
افسانه فریدی در  لیال جوانمرد در 1500 متر،   ، مانع  با 
5000 متر، نجیبه شرشبی در 5000 متر و 3000 متر با 
 400 در  آشورپور  فائزه  متر،   5000 در  آهنی  زهرا  مانع، 
متر با مانع . 100 متر با مانع، جمیله سیفی در 100 متر 
با مانع و مهال حسن آبادی پرتاب دیسک در لیگ طالیی 

دوومیدانی ایران به رقابت خواهند پرداخت.
خاطرنشان  رضوی  خراسان  دوومیدانی  هیئت  رئیس 
پرتعداد  حضور  مسابقات  این  در  توجه  قابل  نکته  کرد: 
دوندگان خراسان رضوی در بخش های مختلف است که 
به نوعی توانایی و ظرفیت دوومیدانی خراسان رضوی را 

نشان می دهد.
تاریخ  از  مسابقات  این  اول  مرحله  است  ذکر  به  الزم 

چهارشنبه 29 فروردین ماه آغاز خواهد شد.

گفته می شود یکی، ۲ خریدار قصد 
دارند در صورت موفقیت برای 

خرید این باشگاه، نام آن را تغییر 
دهند و با نام ابومسلم خراسان 
تیم شان را راهی رقابت ها کنند

گفته می شود یکی، ۲ نفر از این 
خریداران، قصد دارند برای تغییر 

نام باشگاه پدیده مشهد، از نام 
ابومسلم خراسان استفاده کنند تا 
این تیم محبوب مشهدی در لیگ 

برتر کار خود را ادامه دهد

سالمت

آنقدر  شکم  چربی  سوزاندن  چرا 
سخت است؟؟

سن:
هم  شکم  چربی  سوزاندن  شود،  بیشتر  سنتان  هرچه 
تغییرات هورمونی  اتفاق بخاطر  این  سخت تر می شود. 
دوران  همچنین  می دهد.  رخ  سن  افزایش  از  ناشی 

یائسگی هم بر روی چربی شکمی تاثیرگذار است!
سعی کنید تا هر روز پیاده روی کنید. پیاده روی نه تنها 
یک تمرین قلبی عروقی سبک است، بلکه می تواند چربی 

شکمی  را هم آب کند.
زایمان:

بارداری و زایمان، قیافه ی عضالت شکمی شما را تغییر 
خواهد داد. اما هنوز هم شدنی است که پس از وضع حمل، 
به محض اینکه جوازش را از دکترتان گرفتید، با تمرینات 
ورزشی مجددا چربی های شکمی تان را بسوزانید و خوش 
اندام شوید. اغلب دکترها پس از گذشت 6 هفته از وضع 

حمل، اجازه ی ورزش را صادر خواهند کرد. 
کالری های زیاد:

مصرف کالری های زیاد، به شکمتان چربی خواهد افزود. 
خیلی  کالری ها  این  بخورید،  اشتباه  غذاهای  مدام  اگر 
می خورید  آنچه  مراقب  پس  می شوند.  سوزانده  سخت 
باشید. تخم مرغ، لبنیات کم چرب، و گوشت بدون چربی 

غذاهای خوبی هستند.
استرس:

استرس یکی از علل اصلی چربی شکمی است. هنگامی 
که استرس داشته باشید، بدنتان به ذخیره ی چربی در 
بخش میانی اش تمایل پیدا می کند. این اتفاق هم بخاطر 
ترشح کورتیزول، یا همان هورمون استرس رخ می دهد. 
کورتیزول  باشید،  استرس  تحت  زیادی  زمان  مدت  اگر 
زیادی تشرح خواهد شد. اکثر چربی ها هم که در ناحیه ی 

شکم ذخیره می شوند.
حافظه ی عضله:

داده اید  انجام  را  مختلفی  تمرینات  االن  به  تا  احتماال 
می دهند.  قرار  هدف  را  شکمی  عضالت  اختصاصا  که 
برخی تمرینات، نتایج چشم گیری دارند، برخی هم نه. 
این اتفاق احتماال بخاطر حافظه ی عضله رخ می دهد. 
عضالت، خیلی راحت ورزیده می شوند، اما بعد از مدتی 
از ساخته شدن باز می ایستند. بهترین راه برای اینکه از 
وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنید، این است که روتین 
تمرینات شکمی تان را دائم تغییر دهید. بجای اینکه هر 
 leg( روز دراز نشست انجام دهید، تمرین باال کشیدن پا
خواهید  خودتان  دهید.  قرار  برنامه تان  در  هم  را   )liFTs

دید که ایجاد این تغییرات چقدر به نفعتان خواهد بود. 
حتی می توانید تمرین شکم با استفاده از توپ های یوگا 
را هم امتحان کنید. به خاطر داشته باشید که سوزاندن 
چربی ها نیازمند کار زیاد و صبوری است. فهمیدن اینکه 
به چه علت چاق شده اید، کلید شما برای رهایی از دست 
در  که  چیزهایی  از  فهرستی  است.  اضافه  چربی های 
بوجود آمدن چربی شکم شما موثر بوده اند تهیه کنید. 
آنوقت خواهید دید که چقدر راحت خواهید توانست این 

چربی های سمج را دور بریزید.

بهترین عرقیات برای روزهای بهاری
با توجه به این که در روز های بهاری برخی افراد دچار غلیان 
و تنش و استرس شده و تندخویی و عصبانیت زیادی را 
کاهش  و  آرام��ش  موجب  که  عرقیاتی  می کنند،  تجربه 

استرس و اضطراب می شود، کدام است؟
عرق بهارنارنج، بیدمشک، گالب و عرقیاتی که از گل یا 
گلبرگ نارنج، نارنگی یا پرتقال بدست آمده باشد مفرح 
جان و شادی بخش است و با کمک به آرامش اعصاب در 
رفع بی خوابی موثر است ضمن این که خستگی و رخوت و 

سستی مربوط به این فصل را از بدن خارج می کند.
آجیل خورها عرقیات با طبع سرد بخورند

رفع  برای  و  دارد  سرد  به  رو  معتدل  طبع  کاسنی  عرق 
و  آجیل  انواع  همچون  تنقالتی  مصرف  از  ناشی  گرمی 
شیرینی هایی که در ایام عید استفاده شده است بسیار 
گرمی مزاج  از  ناشی  پوستی  و جوش های  اثرگذار است 
را رفع کرده و با کمک به پاکسازی کبد، خون را تصفیه و 
پوست را جال داده و شفاف می کند. البته مصرف عرقیات 
با طبع سرد برای سرد مزاجان سبب سردی اعضا و افت 

فشار خون و گیجی و منگی و رخوت می شود.

بهترین رژیم الغری برای یک خانم
خانم ها زمانی که تصمیم به شروع رژیم می گیرند بدون 
توجه به سیستم بدنی شان همراه با وزن زیبایی پوست و 

موی و همچنین سرزندگی را هم از دست می دهند.
زمانی که صحبت از رژیم می اید باید نوع رژیم را بر اساس 
جنسیت جدا کرد چراکه تفاوت هایی میان متابولیسم بدن 

زنان و مردان وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
به اندازه کافی پروتئین مصرف کنید:

به جای استفاده از گوشت قرمز گوشت سفید و بخار پز 
شده استفاده کنید اما آن را حذف نکنید.

کلسیم را از یاد نبرید:
یک پایه اصلی برای حفظ سالمت پوست و مو ومهم تر از 
همه استخوان ها مصرف به اندازه کلسیم است که در زمان 

رژیم از نوع کم چرب استفاده کنید.
بهترین سبزیجات را انتخاب کنید:

به عنوان مثال کلم یک سبزی فوق العاده در زمان رژیم هم 
برای حفظ نشاط بدن و هم برای کمک به چربی سوزی 

است.

به  استیلی  حمید  انتخاب  درباره  کالنی  حسین 
تیم  مدیر  کرد:  اظهار  امید  ملی  مدیرتیم  عنوان 
که  است  کسی  است.  فدراسیون  اصلی  نماینده 
به  او  می کند.  تصمیم گیری  فدراسیون  طرف  از 
صورت مستقیم با سرمربی تیم در ارتباط است و 

همه امور تیم ملی را مدیریت خواهد کرد.
این عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال 
درباره دالیل انتخاب حمید استیلی گفت: کمیته 
ساکت  محمدرضا  و  تاج  مهدی  حضور  با  فنی 
نتیجه  این  به  نهایت  در  و  کرد  برگزار  را  جلساتی 
رسیدیم که آقای استیلی شایسته ترین فرد برای 

حضور در این سمت است.
امید  ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  زمان  درباره  او 
آینده  هفته  دو  یکی،  ظرف  سرمربی  گفت:  نیز 
انتخاب می شود. تعدادی مربی ایرانی و خارجی 
نظر  تبادل  و  بحث  آن  درباره  و  داریم  نظر  زیر  را 
مربیان  از  خیلی  و  ک��ی روش  با  حتی  می کنیم. 

از  یکی  نهایت  در  که  ملی مشورت شده  تیم های 
گزینه های مان را انتخاب خواهیم کرد.

کالنی در پاسخ به این سوال که گمانه زنی رسانه ها 
تیم  هدایت  برای  مدنظر  مربیان  اسامی  درباره 
ملی امید را خوانده است؟ خاطرنشان کرد: هنوز 
سرمربی مشخص نشده است. این اسامی در حد 
گمانه زنی است ولی من نام نکونام، فرکی و ... را 

شنیدم.
در  پرسپولیس  و  ایران  ملی  تیم  پیشین  بازیکن 
روی  ک��ی روش  می شود  گفته  که  این  به  واکنش 
نام نکونام نظر مثبت دارد تاکید کرد: چند نفری 
گزینه ای  اما هنوز هیچ  بوده  هم مدنظر کی روش 
نهایی نشده است. ما مربیان داخلی و خارجی را 

زیر نظر داریم.
برتر  لیگ  پایان  و  زمان  رفتن  دست  از  درباره  او 
شناخت  و  ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  هنگام  در 
در  مستعد  بازیکنان  از  جدید  مربی  نداشتن 

سرمربی  عنوان  به  که  کسی  گفت:  سنی  رده  این 
انتخاب شود، نهایتا از کسانی است که در جریان 

وضعیت لیگ برتر هستند.
مربی  این صورت  در  که  این  به  واکنش  در  کالنی 
نمی شود  انتخاب  امید  ملی  تیم  برای  خارجی 
انتخاب کنیم،  اگر مربی خارجی هم  یادآور شد: 
در  نهایت  در  می شود.  ارائه  او  به  الزم  اطالعات 
معرفی  ملی  تیم  سرمربی  آینده  هفته  دو  یکی، 
می شود و با برگزاری تمرینات و اردوها بازیکنان 
سعی  تمام  می شوند.  دعوت  ملی  تیم  به  مستعد 
بهترین سرمربی  که  این است  فوتبال  فدراسیون 

برای تیم ملی انتخاب شود.
این عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال 
از  بعد  شد:  یادآور  امید،  ملی  تیم  هدف  درباره 
دنبال  به  المپیک  به  رسیدن  در  ناکامی  سال   44
ما مهم است  برای  این طلسم هستیم.  شکستن 

که در المپیک شرکت کنیم.

کوروش صبوریان از آغاز ترمیم ورزشگاه ثامن در بهار 
۹۷ خبر داد و گفت: قطعا این ورزشگاه را برای فصل بعد 

لیگ برتر در اختیار نخواهیم داشت.
وی در رابطه با شرایط باشگاه پدیده تصریح کرد: با 
وجود مشکالت اقتصادی موجود در خراسان رضوی، 
نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، شهرداری، 
تنها  از  حمایت  بحث  به  خوبی  ورود  و...  استانداری 
نخست  سطح  در  رضوی  خراسان  باقیمانده  سهمیه 

فوتبال کشور داشتند.
احساس  مسئوالن  همه  که  خوشحالم  اف��زود:  او 
کردند که ورزش می تواند همدلی و اتحاد را رقم بزند. 
با قول های مساعدی که داده شده در تمام  امیدواریم 
رشته های ورزشی در سطح لیگ برتر تیمداری کنیم. 

قول های بزرگ و خوبی داده شده و به آینده به شدت 
امیدواریم.

صبوریان تاکید کرد: با توجه به افزایش بودجه ای که 
در  رضوی  خراسان  برای  هم  جوانان  و  ورزش  وزارت 
نظر گرفته، شخصا به سال ۹۷ و رقم خوردن اتفاقاتی 
خوب و شیرین برای ورزش خراسان امیدوارم. بخشی 
از طرح های عمرانی نیز امسال به سرانجام می رسد. 
مخصوصا در خصوص رشته هایی مثل کاراته، ووشو، 
صخره نوردی و … با توجه به قولی که دادیم کار را به پایان 

خواهیم رساند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به 
آغاز ترمیم ورزشگاه ثامن گفت: برای فصل بعد قطعا 
ورزشگاه ثامن را به واسطه آغاز روند ترمیمش در اختیار 

نخواهیم داشت.
کشورمان  ملی  تیم  تک ستاره های  گفت:  صبوریان 
در رشته های ورزشی مختلف متعلق به استان خراسان 
محجوب،  مثل  ارزن��ده ای  ورزشکاران  است.  رضوی 
… خراسانی   و  تفتیان، نسیمی شاد، دانشور، غالمپور 
هستند. اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی چند 
از ورزشکاران ملی پوشش حمایت  برابر فدراسیون ها 
کرده و با اینکه بازیکن وقتی ملی پوش می شود، زیر نظر 

فدراسیون قرار می گیرد اما آنها را رها نکردیم.
بررسی  خصوص  در  خوبی  برنامه ریزی  افزود:  وی 
مباحث علمی در ورزش با همکاری دانشگاه فردوسی 
خواهیم داشت که فکر می کنم خروجی مناسبی برای 

ورزش و ورزشکاران استان خواهدداشت.

عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال

سرمربیتیمامیدبهزودیمعرفیمیشود

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

ورزشگاهثامنزیرکشتمیرود

فدراسیون  آموزشی  تور  بازدید 
جهانی جودو از خراسان رضوی

برگزاری مسابقات تیراندازی در خواف

برگزاری مسابقات فوتسال جام شهید 
صیاد شیرازی در زادگاهش

دعوت 22 دونده به لیگ طالیی 
دوومیدانی
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hamed.daemi@gmail.com

بازگشتابومسلم
نگاهی به چهار فصل حضور پدیده در لیگ برتر ایران و آینده مبهم این تیم



خراسان

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا

مشهد      اذان ظهر: 12:31         غروب آفتاب: 19:07       اذان مغرب: 19:26         اذان صبح فردا: 04:25       طلوع آفتاب: 05:55

Poetry Dayشعر روز

Sobhe-emrooz.ir
روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی

دفتر خراسان رضوی :
آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4                                                                                                                  

تلفن:38929825-38929824
 نمابر : 38923451 - 051

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید 
محتوای آن نمی باشد.

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما 
مخاطبان ارجمند می باشد.

چشم انتظار نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم
سامانه پیام کوتاه: 100080888

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حبیب یزدان پناه

W w w . s o b h e - e m r o o z . i r

s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

روابط عمومی وامور مشترکین:
09152560091

سازمان آگهی ها:
051-38929823

TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSOBHEEMROOZ_KH

 Vol.1،No.186  Apr.17،2018 سال اول -  شماره 186 -   500 تومان  30  رجب ،  1439سه شنبه 28 فروردین ماه 1397 

میز خبر

   دستگاه قضایی از سیاست های ارزی 
      اخیر دولت حمایت می کند

 رئی��س ق��وه قضاییه گفت: ایج��اد ثبات در ب��ازار ارز از 
مولف��ه ه��ای مه��م اقتصاد کش��ور اس��ت و ق��وه قضاییه 
نس��بت به سیاس��ت های اخیر دولت برای ساماندهی و 

مدیریت بازار ارز حمایت کامل خواهد داشت.
آیت ا... صادق آملی الریجانی روز دوش��نبه در جلسه 
مس��ئوالن عالی قضایی، با اش��اره ب��ه التهابات اخیر در 
بازار ارز و تدابیر دولت ب��رای مدیریت بازار اظهار کرد: 
بحم��دا... با تدبیر دولت، تالطم ه��ای موجود در بازار 
ارز ت��ا حدی حل ش��ده اس��ت گرچ��ه توقع داش��تیم که 

دولت و بانک مرکزی زودتر وارد عمل شوند.
رئی��س ق��وه قضاییه با تاکی��د بر پش��تیبانی از تعادل در 
بازار ارز و مجموعه اقدامات برای بستر سازی این امر، 
تصری��ح کرد: نیروی انتظامی و س��ایر نهادهای امنیتی 
نی��ز برای اجرای سیاس��ت های دولت در س��اماندهی و 
مدیری��ت بازار ارز هم��کاری کامل را خواهند داش��ت و 
امیدواری��م که دولت نیز برخی کاس��تی ه��ای موجود را 
اص��الح کند تا تجار و بازرگانان نی��ز نگران فعالیت های 

خود نباشند./ اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه،
   حمله موشکی به سوریه ورشکستگی 

      سیاسی آمریکا را نشان داد
رئی��س س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: حمله موش��کی به 
س��وریه ورشکس��تگی آمریکا و کش��ورهایی را ک��ه با آن 

همکاری داشتند، نشان داد.
علی اکبر صالحی روز دوشنبه در حاشیه آیین رونمایی 
از کت��اب گ��ذری بر تاریخ ک��ه مجموعه خاط��رات وی از 
زمان کودکی تا مس��ئولیت های مختلف است، در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به س��والی درباره حمله موشکی 
به سوریه اظهارداشت: این حمله ورشکستگی سیاسی 
آمریکاو جنایات آنها را نش��ان می دهد. آنان بدون آن 
ک��ه دلیل متقنی داش��ته باش��ند مانند عراق ک��ه کالین 
پاول در س��ازمان ملل س��ندی ارائه ک��رد و گفت که این 
کشور از نیجر اورانیوم خریده و می خواهد برای مقاصد 
غیرصلح آمیز اس��تفاده کند، بعد از دو سال شخم زدن 
عراق معلوم شد این سند جعلی بوده است، به فضاحت 
سیاسی دس��ت می یابند. وی تصریح کرد: شاید پیش 
از ای��ن حوادث تبیین هوی��ت واقعی آنها ب��ه دلیل این 
ک��ه برخوردار از رس��انه های قوی هس��تند و ب��ه راحتی 
می توانند صحنه را زیباس��ازی کنند، قدری دشوار بود 
اما با این اتفاقات حقایق برای مردم روش��ن می شود./ 

ایرنا
   کاسبی این روحانی کم اطالع

محمد مهاجری در خبرآنالین نوش��ت: حجت االسالم 
علیرض��ا پناهی��ان از اینکه حضرت محم��د)ص( پیامبر 
اخالق اس��ت ابراز ناراحت��ی ک��رده وگفته:"چرا حدیث 
»ُبِعث��ُت لُِاَتّمَم َمکاِرَم االخالق« مش��هور ش��ده؛با اینکه 
س��ند محکم��ی ندارد؟"در س��ایت مقام معظ��م رهبری 
س��رچ کردم. دس��ت کم در14س��خنرانی،معظم له این 
حدی��ث را ب��ه کار برده اند.در یکی از س��خنرانی ها این 
تعبیر به چش��م می خورد:این راس��ت است که پیغمبر 
فرم��ود: »اّنم��ا بعثت التّمم م��کارم االخ��الق«.)۲( این 
حدی��ث از ط��رق فریقی��ن - ِف��َرق اس��المی - نقل ش��ده 
است؛ شیعه و سّنی نقل کرده اند.این »اّنما« خیلی معنا 
دارد. یعنی اساسًا بعثت من برای این است؛ هدف این 

است؛ بقیه مقّدمه است.
پ.ن: -1خ��دا رحمت کند مرحوم آقای فلس��فی را. به 

وعاظ تاکید می کرد بی مطالعه روی منبر حرف نزنید.
-2 حضرت آیت ا... خامنه ای:»کسانی که کار دشمن را 
دارن��د در داخل انجام میدهند تق��وا ندارند؛ دین اینها 
سیاس��ی اس��ت، بجای اینکه سیاستش��ان دینی باشد؛ 
دینش��ان سیاس��ی کاری اس��ت. سیاس��ت ما باید دینی 
باشد، نه اینکه دینداری مان را در جهت سیاسی کاری، 
حرک��ت  سیاس��ی  حقی��ر  و  پس��ت  اه��داف  جه��ت  در 

بدهیم.«۱۳۹۶/۱۰/۰۶
-3 پن��اه ببریم به خدا از واعظان بی مطالعه و نیز آنهاکه 
با دین،کاس��بکاری سیاس��ی می کنند. البته بالنسبت 

جناب شیخ پناهیان!
   مرتضوی خودش را خط قرمز 

      احمدی نژاد می داند
محمد جواد جمالی نوبندگانی با اش��اره به ناپدید شدن 
سعید مرتضوی پیش از ابالغ حکم وی گفت: آنچه می 
ت��وان درباره مرتضوی گفت این اس��ت ک��ه نباید زمانی 
که حک��م علیه ش��خصی صادر می ش��ود توق��ع تمکین 
ص��در در ص��دی هم داش��ته باش��یم بلکه بای��د مراقبت 
ه��ای الزم برای تمکین افراد به حکم نیز فراهم باش��د.
نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینک��ه ش��رایط ب��رای تمکین اف��راد ب��ه رأی مطمئن و 
قاطع باید فراهم باش��د، عنوان کرد: مرتضوی خودش 
را از خطوط قرمز احمدی نژاد می داند و متأسفانه این 
قبی��ل اقدامات از زمانی ش��روع ش��د که قرار بازداش��ت 
جوانفک��ر صادر ش��ده بود ام��ا احمدی نژاد ش��خصا در 
ایرنا حاضر ش��د تا مانع دس��تگیری شود.وی افزود: در 
حال حاضر نیز احمدی نژاد داس��تان دیگری را درباره 
دو نف��ر از همکاران خود به راه انداخته اس��ت از این رو 
اگر آقای مرتضوی اقدامی در جهت مخفی شدن یا فرار 
کرده باشد یا بخواهد با حکم خود مخالفت کند، به نظر 
می رس��د مش��ورت احمدی نژاد را داش��ته است.عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی در پایان با بیان اینکه انتظار 
این اس��ت که برای اف��رادی که حساس��یت جایگاه آنها 
در جامعه زیاد اس��ت پیش بینی و دقت در حکم شود، 
خاطرنش��ان کرد: الزم اس��ت تدبیر به گونه ای باشد که 
خوراک برای رسانه های معاند ایجاد نشود به خصوص 
از آنجای��ی که مرتض��وی در مصاحبه های خود، خود را 
س��رباز نظام عنوان می کرده الزم اس��ت در حال حاضر 

نیز از قانون و حکم خود تمکین کند./خانه ملت
   شهردار جدید رابطه اصالح طلبان 

      با رهبر را بهتر کند
س��خنگوی حزب کارگزاران س��ازندگی، سه راهبرد این 
ح��زب در انتخاب ش��هردار ته��ران را اعالم کرد. س��ید 

حسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت:
 اول اینک��ه انتخاب ش��هردار جدید باید به بهبود روابط 
جبه��ه اصالح��ات ب��ا حاکمی��ت و ب��ه طور خ��اص مقام 
معظ��م رهبری کمک کند.  دوم اینکه به هیچ وجه نباید 
انتخاب شهردار به مناقشات گذشته و به فاصله هایی که 
در فتنه آقای احمدی نژاد بین حاکمیت و اصالح طلبان 
ایج��اد ش��د دامن بزند. بای��د تالش کنی��م همانگونه که 
جزء مهمی از نظام سیاس��ی ایران هستیم این واقعیت 
و نقش آفرینی را منتقل کنیم.  س��ومین مساله انتخاب 
ش��هرداری است که بتواند با جس��ارت به مسائل تهران 
بپ��ردازد و این فرد باید مانند نجفی پاک دس��ت و امین 
و قابل اعتماد باش��د و سابقه روش��نی از سالمت کار در 

گذشته داشته باشد.

   مرتضوی در رودسر است؟
مه��رداد الهوت��ی نماین��ده م��ردم لنگ��رود در مجل��س 
می گوید: هیچ دیداری با س��عید مرتضوی نداش��ته ام و 
یک سری منابع ضدانقالبی که در خارج از کشور فعالیت 
دارند این چرت و پرت ها را می نویس��ند.بعد از انتش��ار 
اخباری مبنی بر حضور س��عید مرتضوی در رودس��ر که 
در آن جزئی��ات حضور وی در گیالن منتش��ر ش��ده بود 
این خبر از سوی نماینده گیالن تکذیب شد.یک کانال 
فعال در زمینه مسائل منطقه گیالن مدعی شده بود که 
»سعید مرتضوی در ویالی یکی از قضات رودسری قوه 
قضائی��ه به اتفاق مادر و همس��ر و دو فرزندش در رحیم 
آباد شهرستان رودسرو املش حضور دارند!«این کانال 
همچنین از دو تن از نمایندگان نام برده و نوش��ته بود: 
»دیش��ب ه��م چند نف��ر از نماین��دگان اس��تان گیالن با 
وی مالق��ات کردن��د آقای عباس��ی و الهوتی هم حضور 
داش��تند و پ��س از تمام ش��دن مالقات آقای��ان نماینده 
یک راس��ت عازم تهران شدند«در این رابطه الهوتی در 
گفت وگویی اظهار کرد: هیچ دیداری با سعید مرتضوی 
نداش��ته ام و یک سری منابع ضد انقالبی که در خارج از 
کشور فعالیت دارند این چرت و پرت ها را می نویسند.

گروه خونی من با س��عید مرتضوی نمی خواند و 5 س��ال 
اس��ت ک��ه رنگ ایش��ان را ندی��دم و اگر ایش��ان را ببینم 

مسیرم را عوض خواهم کرد./برنا
   ناتو:بمباران سوریه پیامی

     به روسیه و ایران بود
»ین��س اس��تولتنبرگ« دبی��رکل نات��و که در س��فر ترکیه 
به س��ر می ب��رد، دی��روز در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی 
» ان ت��ی وی« گف��ت: »عملی��ات نظامی بامداد ش��نبه به 
س��وریه پیامی واضح به روس��یه و ایران ب��ود که از نظام 
س��وریه حمای��ت می کند.«دبی��رکل ناتو با ای��ن ادعا که 
حمالت هوایی و موش��کی آمریکا، بریتانیا و فرانس��ه به 
مواضعی در س��وریه با هدف مح��دود کردن قدرت نظام 
دمش��ق در کاربرد تسلیحات ش��یمیایی صورت گرفت، 
اظهار داش��ت همی��ن امر موجب ش��د که روس��یه روند 
)تصویب( قطعنامه ش��ورای امنیت برای تحقیق درباره 
حم��الت ش��یمیایی در س��وریه را متوق��ف کند.بامداد 
ش��نبه حمل��ه موش��کی و مح��دود آمری��کا ب��ا همراهی 
انگلیس و فرانس��ه به اهدافی در س��وریه صورت گرفت. 
این تج��اوز نظامی ب��ه بهانه اس��تفاده ارتش س��وریه از 
سالح ش��یمیایی در ش��هر »دوما« واقع در غوطه شرقی 
دمش��ق انجام ش��د. این در حالی  اس��ت ک��ه هیچ منبع 
مس��تقلی تاکنون موضوع اس��تفاده از س��الح شیمیایی 
را تایید نکرده اس��ت.طبق این گ��زارش، دبیرکل ناتو، 
امروز)دوش��نبه( ع��الوه ب��ر »رج��ب طی��ب اردوغ��ان« 
رئیس جمه��وری ترکیه، با »مول��ود چاووش اوغلو« وزیر 
خارج��ه و »نورالدی��ن جانیکل��ی« وزیر دفاع این کش��ور 

دیدار خواهد کرد./ایلنا
   حکم بازداشت موقت مشایی  

     یک ماه دیگر تمدید شد!
با س��پری ش��دن یک ماه از بازداش��ت اس��فندیار رحیم 
مش��ایی، بازپرس ش��عبه چه��ارم دادس��رای فرهنگ و 
رس��انه، بازداش��ت ایش��ان را برای یک ماه دیگر تمدید 

کرد./دولت بهار
   صادق و علی الریجانی بر پایان یافتن 

     حصر تاکید کرده بودند
حس��ین کروب��ی ب��ه آرمان گف��ت : اعض��ای کمیته رفع 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س  نماین��دگان  از  ک��ه  حص��ر 

تشکیل شده اس��ت دراین زمینه دیدار مثبتی با آقای 
آمل��ی الریجانی انجام داده اند و هنگامی که جلس��ه را 
ت��رک کرده بودند، خوش��حال بودند و نس��بت به آینده 
خوش��بین بودن��د. یکی از اعض��ای رفع حص��ر به بنده 
گف��ت ک��ه انتظ��ار نداش��تیم دیدگاه ایش��ان نس��بت به 
مس��أله حصر تا به این اندازه باش��د. البته اولین دیدار 
اعض��ای کمیته رفع حصر با آقای عل��ی الریجانی بوده 
اس��ت ک��ه ایش��ان در این دیدار ق��ول کم��ک داده اند و 
عن��وان هم کرده اند هر چه زودتر این مس��أله باید حل 
ش��ود و به س��ود همه خواه��د بود وادام��ه آن به صالح 
کش��ور نیس��ت.در مرحله نخس��ت باید عن��وان کنم که 
آق��ای روحانی تا االن به کمیته رفع حصر وقت مالقات 
نداده اس��ت. نکت��ه دیگر اینکه ما هن��وز اطالع دقیقی 
از برنام��ه دولت ب��رای رفع حص��ر نداری��م گرچه آقای 
نوبخ��ت باره��ا عنوان کرده اس��ت که دول��ت به صورت 
ج��دی دنبال ح��ل موضوع می باش��د ول��ی دقیقأ هیچ 
ک��س نمی دان��د دول��ت تا ب��ه حال چ��ه ق��دم مثبتی بر 
داش��ته اس��ت اینک��ه بعد از پنج س��ال از اس��تقرار این 
دولت گفته ش��ود گش��ایش های صورت گرفته است به 
هی��چ عن��وان با انتظ��ارات رای دهندگان که تا س��اعت 
12 شب در صف های رای ایس��تادند همخوانی ندارد. 
مشخص است آقای روحانی در کار خود جدی نیست. 
به ه��ر حال آقای روحانی رئیس ش��ورای عالی امنیت 
ملی هس��تند و اگر اراده ای بود می توانس��تند گام های 
مهمی در این زمین��ه بردارند. با این وجود هنوز برای 
ما مش��خص نیس��ت که آیا ایشان دس��توری به شورای 

عال��ی امنی��ت مل��ی در زمین��ه داده ان��د و ی��ا خی��ر.
   شجره  نامه سیادت ملکه الیزابت 

     جعلی است
رئیس پژوهش��کده انساب قم در پاسخ به سوالی درباره 
شجره نامه ملکه الیزابت دوم، ملکه سلطنتی انگلستان 
که وی را به خاندان اهل بیت)ع( منتس��ب کرده است، 
گفت: ش��جره نامه منسوب به س��یادت ملکه انگلستان 
جعلی است.حجت االسالم و المسلمین رجایی افزود: 
بای��د مرک��ز “دارالنقابه” زی��ر نظر والیت فقی��ه و مراجع 
تقلی��د تاس��یس ش��ود و جل��وی ادعاه��ای کاذب گرفته 
ش��ود.وی در گفت و گویی که با خبرگزاری حوزه افزوده 
تصریح کرده اس��ت: امروزه خطر بزرگی مسئله سیادت 
را تهدی��د می کند ک��ه باید هر چه زودت��ر در مقابل این 
توطئ��ه خطرن��اک ایس��تاد.رئیس پژوهش��کده انس��اب 
با اش��اره ب��ه توطئه جدید بعضی رس��انه ه��ای انگلیس 
خبی��ث مبن��ی بر س��یادت ملکه انگلس��تان گف��ت: این 
مس��ئله تازه نیست و از قدیم برای افراد ظالم و خبیثی 
همچ��ون صدام حس��ین در عراق و قذاف��ی در لیبی نیز 
کنگ��ره هایی مبنی بر ادعای س��یادت برگزار می ش��د و 
اگر امروز جلوی این گونه هنجارش��کنی ها گرفته نشود 
در آین��ده افراد خونری��ز و ظالم دیگری نی��ز به دروغ به 
عن��وان س��ادات و ذریه اه��ل بیت)ع( جعل می ش��وند.

وی اف��زود: ش��جره نام��ه ای که ب��رای ملکه انگلس��تان 
تهیه ش��ده است بس��یار ناشیانه جعل ش��ده است؛ چرا 
که ش��جره نامه از حیث نسب باید حداقل در حدود 42 
نفر باش��د و حال آنکه این شجره نامه ساختگی اینگونه 

نیست./خبرگزاری حوزه
   فعال تاریخی برای انسداد تلگرام 

      نداریم اما هر ان ممکن است 
      فیلتر شود

سیدابولحس��ن فیروزآب��ادی دبی��ر ش��ورای عالی فضای 

مج��ازی و رئی��س مرک��ز ملی فض��ای مج��ازی در برنامه 
ذره بی��ن رادیو ته��ران گفت: فع��ال تصمیم��ی در رابطه 
با انس��داد تلگ��رام اتخاذ نش��ده. مهمتری��ن بخش های 
اظهارات فیروزآبادی به ش��رح زیر اس��ت: تاریخی برای 
مس��دود کردن تلگ��رام مطرح نش��ده، اما ه��رآن ممکن 
است شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید . از کسب 
و کارها و موسساتی که کانالهای زیادی دارند دعوت شده 
از پیام رس��انهای خارجی به پیام رس��انهای داخلی کوچ 
کنند. من هم از تلگرام و اینس��تاگرام اس��تفاده میکنم و 
بنا به تعهدی که به پیام رسانهای داخلی دارم از آنها نیز 

استفاده میکنم.
   وثیقه ۵ میلیاردی را ضبط کنید، 

      مرتضوی سروکله اش پیدا می شود
ب��ه  نعم��ت احم��دی، وکی��ل دادگس��تری در واکن��ش 
اظهارات غالمحسین محسنی اژه ای که گفته بود »حکم 
جلب سعید مرتضوی صادر شده اما گیرش نمی آوریم« 
از مسئوالن دس��تگاه قضایی خواست »وثیقه مرتضوی 
را تملی��ک کنند.«به گزارش اعتمادآنالی��ن او در ادامه 
گف��ت: »ه��ر محکومی یک وثیق��ه یا کفی��ل دارد، برای 
آقای مرتضوی هم قرار ۵ میلیارد تومانی صادر ش��د که 
همان زمان س��ند منزل خانم ایش��ان در غرب تهران به 
عنوان وثیقه گذاشته ش��د؛ بنابراین راه حل دستگیری 
آقای مرتضوی بس��یار س��اده اس��ت و باید وثیقه ایشان 
را ضب��ط کرد تا س��روکله خ��ودش هم پیدا ش��ود.«این 
وکیل دادگس��تری با اش��اره به عملکرد سعید مرتضوی 
در دوران کار او به عنوان دادس��تان تهران گفت: »آقای 
مرتض��وی خ��ودش بارها ای��ن کار را کرده ب��ود. مثاًل در 
پرونده آقای لطیف صفری در روزنامه نش��اط وثیقه ای 
صادر ش��د که خانه آقای حمیدرضا جالیی پور را وثیقه 
گذاش��تند. زمان��ی که قرار ب��ود حک��م محکومیت آقای 
صفری اجرا ش��ود ایشان در سفر بود اما آقای مرتضوی 
بالفاصل��ه وثیق��ه را تملیک کرد.«احم��دی اضافه کرد: 
»االن هم کاری ندارد، آقای مرتضوی گم شده یا فراری 
ش��ده یا هر چیز دیگری؛ قوه قضائیه وثیقه ۵ میلیاردی 

را بگیرد پیدایش می شود.«
   نقدی: پیام رسان های خارجی 

      از اعضای خود بردگی می کشند
س��ردار نقدی با تاکید بر اینکه پیام رس��ان های خارجی 
از اعض��ای خ��ود بردگ��ی می کش��ند، تصری��ح ک��رد: ما 
تم��ام س��وئیچ ها و فیبرهای ن��وری را نص��ب می کنیم و 
می کش��یم؛ اما با وجود همه ای��ن زحمات و هزبنه هایی 
ک��ه انج��ام می دهی��م، به��ره آن را دش��منان می برن��د 
و م��ا برغ��م هم��ه پیش��رفت هایی ک��ه در کش��ور داری��م 
در ش��بکه های پی��ام رس��ان ک��ه مدیریت آن در دس��ت 
بیگانگان اس��ت، فعالیت می کنیم؛ ل��ذا امیدواریم آثار 
س��وء فعالیت ایرانی ها در شبکه هایی که مدیریت آن ها 
در دستان خارجی هاست را برخی ها متوجه شوند و هر 

چه زودتر برای آن اندیشه کنند./انتخاب
   جزئیات دیدار سران اصالحات 

       و اعتدالگرایان در خانه حسن روحانی 
این جلس��ه 3-2 ساعته پنجشنبه دو هفته قبل در منزل 
آقای روحانی برگزار ش��د. سیدحس��ن خمین��ی در این 
دیدار حاضر نبود. جلسه درباره پیگیری جدی تر وعده 
ه��ای انتخاباتی رئیس جمهور، رف��ع حصر، برنامه های 
اقتصادی دولت، اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت های آقای 
جهانگیری و برطرف ش��دن ناهماهنگی ها در مجموعه 
دولت بود. آقای خاتمی درب��اره خودش هیچ موضوعی 

را مطرح نکرد، بیش��تر تأکید بر رفع حصر داشت و اینکه 
چ��را آقای روحان��ی این موض��وع را به عن��وان رئیس در 
شورای عالی امنیت ملی جدی پیگیری نمی کند. آقای 
ناط��ق نی��ز بر همین مس��ائل ب��ه وی��ژه ناهماهنگی های 
درون دولت خیلی جدی بحث کرد. البته بحث مشترک 
هم��ه آنها هم��کاری نکردن دیگ��ر نهادها ب��ا دولت بود. 
روحان��ی در ای��ن دیدار وعده خاصی نداده و گفته اس��ت 
ک��ه ماجرای حصر درحال پیگیری اس��ت. هیچ تاریخی 
برای جلسه بعدی نیز مش��خص نشده است. خود آقای 
روحانی برگزاری این جلسه را دنبال می کرد. البته قبال 
آقای ناطق اظهارتمایل کرده بود و قرار بود در بهمن ماه 
96 برگزار ش��ود که آق��ای خاتمی و یکی دیگ��ر از آقایان 
وقت نداش��تند که برگزاری جلس��ه به بعد از عید موکول 

شد که عیددیدنی هم بود./ نامه نیوز
ب�رای  نظام�ی  گزین�ه  ک�ردن  مط�رح     

ریاست جمهوری، ُمهمل است
س��ید مصطف��ی هاش��می طب��ا گف��ت: مط��رح ک��ردن 
گزین��ه نظامی برای ریاس��ت جمهوری، ُمهمل اس��ت، 
 ی��ک نظامی بیاید که چه ش��ود؟ ممکن اس��ت یک فرد 
ش��خصی بیای��د ک��ه روحیه ای محک��م و بانظم داش��ته 
باش��د؛  در حالی که ممکن اس��ت یک فرد نظامی بیاید 
که خ��وب عمل نکن��د. همین م��وارد ک��ه در انتخابات 
گذش��ته ش��رکت کرده اند وقتی که سوابقش��ان را مورد 
مطالعه و بررس��ی قرار می دهیم مش��اهده می کنیم که 
چقدر بی حس��اب و کتاب اقدام کرده اند. اگر بنا باش��د 
یک نظامی بیاید که غیرحس��اب ش��ده عم��ل کند و در 
مقابل یک غیرنظامی با فکر و اندیش��ه بیاید کدام بهتر 
هس��تند؟ لباس که به اف��راد ش��خصیت نمی دهد بلکه 
این فکر و اندیش��ه اس��ت که آن��ان را متمای��ز می کند. 
نظام��ی ان��واع و اقس��ام دارد بعضی ه��ا ممک��ن اس��ت 
نظامی باش��ند اما لیبرال فکر کنند. بعضی ها هم مانند 
ش��هید رجای��ی غیرنظامی بودند اما آن قدر با حس��اب 
و کت��اب عم��ل می کردن��د ک��ه آدم می مان��د؛ پ��س این 

حرف ها درس��ت نیس��ت./ایلنا
   نقش برخی از اعضای جریان کارگزاران در 

استعفای نجفی
غالمعلی رجایی، مش��اور رس��انه ای ش��هردار مستعفی 
تهران: کس��ی نجفی را وادار به اس��تعفا نکرد. شرایطی 
باع��ث ش��د که وی اس��تعفا ده��د. تأیید می کن��م که در 
جریان اصالحات متأسفانه کسانی بودند که خیلی زود 
نغمه رفتن ایشان را سر دادند و این ساز را کوک کردند.

بخشی از جریان کارگزاران نقش داشت /شرق
   گزین�ه های مطرح برای ش�هرداری تهران 

چه کسانی هستند؟ 
محم��د علیخانی گف��ت: در گفتگو های غیر رس��می که 
تاکنون با برخی از اعضای ش��ورای شهر داشته ام گزینه 
های��ی مطرح ش��ده اند؛ از جمل��ه این گزینه ه��ا آقایان 
محمد ابراهیم انصاری الری، محس��ن هاشمی، پیروز 
حناچ��ی، وفاتاب��ش و مناف هاش��می بوده ان��د. ضمنا 
مطرح ش��د ک��ه آقایان بیط��رف، حجت��ی و مهرعلیزاده 
ب��ه برخی از دوس��تان اعالم کرده اند ک��ه از دولت خارج 
نمی ش��وند. البته برخی افراد نه چندان ش��ناخته شده 
نیز با ارس��ال پیامک به تعدادی از اعضای شورای شهر 
آمادگ��ی خود را برای ش��هردار ش��دن اعالم ک��رده اند. 
فردا س��ه ش��نبه در جلسه هم اندیشی ش��رایط عمومی 
انتخاب ش��هردار نهایی و فرایند انتخاب ش��هردار آغاز 

خواهد شد./باشگاه خبرنگاران

   آمریکا یک شرکت چینی را جریمه کرد
وزارت بازرگانی آمریکا یک شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ها علیه ایران جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از رویت��رز، آمریکا یک ش��رکت چین��ی را به اتهام نقض تحریم ها علیه ایران تحریم و جریمه ک��رد. به گزارش رویترز به نقل از 
مقامات آمریکائی، وزارت بازرگانی آمریکا با متهم کردن شرکت چینی »زدتی ئی« )ZTE( به نقض قوانین تحریم  ها اعالم کرد 
که فروش قطعات توس��ط ش��رکت  های این کشور به شرکت چینی تولیدکننده تجهیزات مخابراتی به مدت هفت سال ممنوع 
اعالم خواهد بود. شرکت چینی »زدتی ئی« سال گذشته به اتهام ارسال اجناس و فن آوری های  مرتبط با گوش های هوشمند 

به ایران در دادگاه  فدرال در ایالت تگزاس مجرم شناخته شده و به پرداخت میلیون  ها دالر جریمه محکوم شده بود.
   بهانه سالح شیمیایی توسط انگلیس برنامه ریزی شده بود

نماینده روسیه در سازمان منع گسترش سالح های شیمیایی اعالم کرد که بهانه استفاده از سالح شیمیایی در دومای سوریه توسط 
انگلیس، برنامه ریزی شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »الکساندر شولگین« نماینده روسیه در سازمان منع 
گسترش سالح های شیمیایی اظهار داشت: که سناریو استفاده از سالح شیمیایی در سوریه توسط سازمان های غیردولتی انجام 
گرفته است که انگلیس و آمریکا برای همکاری به آن ها پول می دهند. شولگین گفت: شکی نیست که آمریکایی ها در مسائل مربوط 
به حمله شیمیایی نقش مهمی بازی می کنند. آمریکا، انگلیس، فرانسه و بعضی دیگر کشورها پس از وارد کردن اتهام جعلی حمله 
شیمیایی بالفاصله مقامات سوری را مورد نکوهش قرار دادند. ما همه کسانی را که در تهیه فیلم ساختگی درخصوص استفاده از 
سالح شیمیایی شرکت کرده اند را، شناسایی کرده ایم.  وی افزود که روسیه شواهد غیر قابل انکاری دارد که هیچ سالح شیمیایی در 
شهر دوما استفاده نشده است. و تمام این مسئله توسط سرویس امنیتی انگلیس برنامه ریزی شده بوده است و با همپیمانان خود 

مانند آمریکا با هدف گمراه کردن جامعه بین المللی و توجیه تجاوز علیه سوریه، این اقدام را انجام داده اند.
   تسلط ارتش سوریه بر مناطق گسترده ای در استان حماه

ارتش س��وریه در ادامه عملیات ضد تروریس��تها در س��وریه بر مناطق گس��ترده ای در اس��تان حماه مس��لط شد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، االعالم الحربی گزارش داد: ارتش س��وریه بر مناطق گس��ترده ای در حومه حماه مس��لط ش��ده اس��ت. بر 
اس��اس این گزارش؛ ارتش س��وریه بر وادی الحبیه، ارض قبر الشیخه، ظهره جبابی، ظهره الجاسیه، ارض الجاسیه، وادی 
القرباط، جنوب و جنوب غرب روس��تای قبه الکردی در حومه جنوب ش��رقی حماه مس��لط شده است. منابع سوری اعالم 
کردند که این پس از نبرد س��نگین با تروریس��تهای جبهه النصره و گروههای مرتبط با آن حاصل ش��ده است. از سوی دیگر 
س��انا گزارش داد: ارتش س��وریه یک کارگاه س��اخت گلوله های خمپاره در داخل یکی از مراکز وابس��ته به جیش االسالم در 

شهر دوما در غوطه شرقی دمشق کشف کرده است.

امام علی )ع( فرمودند:
همیشه جاهل: یا افراط گر و تجاوزكار و یا كندرو و تفریط كننده است.

اگر دانش�مندان دینی به علوم خود عمل نکند س�بب بی رغبتی  مردم به 
دان�ش دین بلکه س�بب بدبینی ب�ه اصل دین می ش�ود در برخی روایات 
آم�ده اس�ت ك�ه اگ�ر دانش�مندان عل�م را  آن گون�ه كه هس�ت حم�ل كنند 
وح�ق  آن را ادا س�ازند خداون�د آنان را دوس�ت خواهد داش�ت ومحبوب 
فرشتگان نیزخواهند بود ولی اگر برای دنیا بار علم را  به دوش كشیدند 

وخشنودی خداوند را منظور نداشتند مبغوض درگاه خواهند بود .
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ای شرمزده غنچهٔ مستور از تو
حیران و خجل رنگس مخمور از تو

گل با تو رباربی کجا یارد کرد
کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو حافظ


