
ارتش، استوار چون همیشه
نمایش باشکوِه نظم و اقتدار در 29 فروردین

در صفحه 2 بخوانید

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

تحقق 124 هزار اشتغال جدید
 طی سال 96 در استان
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اعالم  اساس  بر  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
و  هزار   ۱۲۳ استان  در   ۹۶ سال  در  کشور  آمار  مرکز 
همه  تعامل  و  همکاری  سایه  در  جدید  اشتغال   ۹۰۰
محقق  شده،  انجام  گذاری های  سرمایه  و  بخش ها 

شد. 
علی رضا رشیدیان در این زمینه افزود: این میزان 
آمارگیری  طرح  نتایج  اساس  بر  شده  ایجاد  اشتغال 
نیروی کار کشور است که بیش از میزان اشتغال تعهد 
شده استان طبق برنامه ششم توسعه برای سال 96 

می باشد.
استان در سال  که  اشتغالی  تعداد  کرد   اظهار  وی 
 123 می کرد  ایجاد  باید  توسعه  ششم  برنامه  نخست 
هزارمورد بود که با توجه به تعداد باالی افراد جویای 
کار از همان ابتدا برنامه ریزی بر ایجاد اشتغال بیش 
از برنامه تمرکز یافت و خوشبختانه هم تا حد زیادی 

به این امر دست یافتیم.
سایه  در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  استاندار 
دولتی،  بخش های  سوی  از  شده  انجام  تالش های 
عمومی و خصوصی استان و نیز بانک ها، نرخ بیکاری 
استان هم در سال 96 نسبت به سال قبل از آن 1.8 

درصد کاهش نشان می دهد.
رشیدیان تصریح کرد: نرخ بیکاری استان در پایان 
سال 96 به 11.4 درصد رسید که این رقم از متوسط 
دهم  هفت  می باشد،  درصد   12.1 که  نیز  کشوری 

درصد پایین تر است.
وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ مشارکت 
استان همچنان رشد قابل توجهی دارد و آمار افراد 
جویای کار استان در سال 96 نسبت به 95 دو درصد 

افزایش یافته است.
نرخ  ک��رد:  تصریح  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��دار 

درصد   42.1 از  کار  جویای  افراد  و  استان  مشارکت 
در سال 95 به 44.1 درصد در سال 96 رسیده است.
اقتصادی  مشارکت  نرخ  اینکه،  بیان  با  رشیدیان 
است،  کشوری  میانگین  از  بیش  درصد   3.8 استان 
اظهار کرد: خراسان رضوی بعد از استان های اردبیل 
مشارکت  نرخ  باالترین  دارای  شمالی  خراسان  و 

اقتصادی است.
 وی خاطر نشان کرد: بر این مبنا با توجه به رشد 
بر  ریزی  برنامه  امسال  کاراستان  متقاضیان  آمار 
ایجاد اشتغال های جدید بیش از رقم تعیین شده در 

برنامه ششم توسعه می باشد.
اساس  بر  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  استاندار 
برنامه استان در سال جدید باید 70 هزار شغل جدید 
ایجاد کند اما چون جمعیت بیکاران استان باالست و 
روند رشد آن هم قابل توجه می باشد برنامه ریزی ها 
برایجاد 110 هزار شغل جدید در استان تمرکز یافته 

است.
ششم  برنامه  اس��اس  بر  ک��رد:  تصریح  رشیدیان 
توسعه در طول 5 سال، 430 هزار اشتغال با سرمایه 
که  شده  بینی  پیش  ریال  میلیارد  هزار   620 گذاری 
این زمینه  در سال گذشته سرمایه گذاری خوبی در 
در استان جذب شد و ظرفیت جذب سرمایه گذاری 
وجود  استان  در  برنامه  اساس  بر  نیز  الزم  اشتغال  و 

دارد.
از  حمایت  سال  در  هم  امسال  کرد:  تصریح  وی 
بین  دستگاهی،  مناسب  تقسیم  با  داخلی  کاالی 
همه  تعامل  و  همکاری  و  شهرستانی  و  بخشی 
همه  از  بیش  و  بانک ها  عمومی،  دولتی،  بخش های 
بخش خصوصی امید است اشتغال برنامه ریزی شده 

به خوبی محقق شود.

کشاورزی  جهاد  س��ازم��ان  باغبانی  ام��ور  مدیر 
محصوالت  کشت  زیر  سطح  گفت:  رضوی  خراسان 
باغی استان در مجموع حدود 320 هزار هکتار بوده و 
مجموع تولیدات این محصوالت در یک سال گذشته 

حدود یک میلیون و 100 هزار تن بوده است.
هاشم نقیبی در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، 
استان  باغات  در  تولیدی  محصوالت  درخصوص 
پسته،  زعفران،  شامل  محصوالت  این  کرد:  اظهار 
دانه دار  میوه های  سایر  و  گالبی  سیب،  انار،  انگور، 

و هسته دار مانند آلبالو، گیالس، هلو و شلیل است.
 وی با بیان اینکه خراسان رضوی در زمینه  تولید 
و کشت زعفران در کشور مقام اول را دارد، بیان کرد: 
حدود 84 هزار هکتار زیر کشت زعفران قرار دارند، 
خراسان  توسط  کشور  نیاز  مورد  زعفران  درصد   80
با توجه به وضعیت  رضوی تامین می شود و سالیانه 
در  زعفران  تن  هزار   300 تا   250 بین  آب وهوایی 

استان تولید می شود.
کشاورزی  جهاد  س��ازم��ان  باغبانی  ام��ور  مدیر 

خ��راس��ان رض��وی اظ��ه��ار ک��رد: دوم��ی��ن محصول 
خراسان  که  بوده  پسته  استان  اقتصادی  پراهمیت 
رضوی از نظر میزان کشت و تولیدات، در رتبه ی دوم 
از اراضی کشاورزی  کشور قرار دارد. 86 هزار هکتار 
میزان  که  دارد  قرار  محصول  این  کشت  زیر  استان 
بین  سال،  هر  شرایط  به  توجه  با  استان  تولیدات 
تا 55 هزار تن است. نقیبی ادامه داد: محصول   50
هزار   28 که  بوده  انگور  استان  در  بعدی  پراهمیت 
هکتار، مجموع اراضی زیر کشت این محصول باغی  
بوده و هفت هزار هکتار آن از نوع کشت دیم است. 
هزار   400 تا   350 بین  ساله  هر  شرایط،  به  توجه  با 

هکتار میزان تولیدات خراسان رضوی می باشد.
کشاورزی  جهاد  س��ازم��ان  باغبانی  ام��ور  مدیر 
خراسان رضوی با اشاره به میزان صادرات محصوالت 
باغی استان تصریح کرد: مهم ترین محصوالت باغی 
اکثر  به  که  بوده  پسته  و  زعفران  استان  صادراتی 

کشورهای آسیایی صادر می شوند. 
و  ان��ار  همچون  محصوالتی  ک��رد:  اضافه  نقیبی 

خلیج  حاشیه ی  کشورهای  و  روسیه  به  بیشتر  انگور 
کشورهایی  به  نیز  کشمش  می شوند،  صادر  فارس 
مثل چین، افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای 

حاشیه ی خلیج فارس صادر می شوند.
و  ب��اغ��داران  ب��رای  تسهیالتی  اینکه  بیان  با  وی 
از  کرد:  بیان  شده،  گرفته  نظر  در  استان  کشاورزان 
گردش  در  سرمایه  صورت  به  بانکی  تسهیالت  محل 
و  ب��اغ داران  ب��رای  باغ  تاسیس  ب��رای  را  تسهیالتی 
در  می توانیم  و  گرفته ایم  نظر  در  استان  کشاورزان 
این  اختیاران  در  را  یارانه ای  باغات  توسعه  راستای 
تولید  در  آن  بر  عالوه  افزود:  وی  دهیم.  قرار  افراد 
محصوالت گلخانه ای نیز از محل منابع مختلف بانکی 
محصوالت  کشت  به  متقاضی  که  افرادی  تمامی  به 
بانکی   تسهیالت  هستند،  خود  گلخانه های  در  باغی 

را پرداخت کنیم.
مذکور  بانکی  تسهیالت  ویژگی  به  اشاره  با  نقیبی 
نظر  از  شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت  کرد:  عنوان 
میزان پرداخت دارای محدودیتی نبوده و با توجه به 

طرح متقاضی سقف این تسهیالت مشخص می شود 
و کارمزد آن با توجه به منابع مختلف بانکی، از 6 تا 

15درصد است.
کشاورزی  جهاد  س��ازم��ان  باغبانی  ام��ور  مدیر 
این  پرداخت  حتم  طور  به  گفت:  رضوی  خراسان 
با  متناسب  باغی  محصوالت  تولید  به  تسهیالت 
استاندارد های جهانی کمک خواهد کرد و سبب این 
باال  کیفیت  با  محصوالتی  استان  در  که  شد  خواهد 
تولید شود و این روند موجب بهبود میزان صادرات 
محصوالت باغی استان به دیگر کشورها خواهد شد.

#آمار خبر

کارنامه سال 96 خودروسازان منتشر شد

رشد 13.7درصدی تولید انواع خودرو
سال  ماهه   ۱۲ در  خودرو  تولید  وضعیت  گزارش 
تولید  درص��دی   ۱۳.۷ رشد  دهنده  نشان   ۱۳۹۶
انواع خودرو و رشد ۱۴.۸ درصدی تولید خودروی 

سواری است.
گذشته  سال  ماهه   ۱۲ اقتصادآنالین،  گزارش  به 
همراه  درصدی   ۱۳.۷ رشد  با  خودرو  انواع  تولید 
۳۷۷ دستگاه  ۳۵۰ هزار و  از یک میلیون و  بوده و 
و  هزار   ۵۳۴ و  میلیون  یک  به   ۱۳۹۵ ماهه   ۱۲ در 

۷۹۹ دستگاه افزایش یافت.
سال گذشته تولید انواع سواری نیز ۱۴.۸ درصد 
 ۲۱۱ و  هزار   ۲۵۵ و  میلیون  یک  از  و  یافته  افزایش 
 ۴۴۱ و  میلیون  یک  به   ۱۳۹۵ ماهه   ۱۲ در  دستگاه 

هزار و ۵۷۷ دستگاه رسید.
 444.6 نیز  ون  ان��واع  تولید   ۱۳۹۶ ماهه   ۱۲ در 
ماهه   ۱۲ در  دستگاه   ۱۷۷ از  و  داشته  رشد  درصد 

۱۳۹۵ به ۹۶۴ دستگاه افزایش یافت.
سال گذشته تولید انواع وانت اما کاهش یافته و 
با افت ۶.۷ درصدی از ۷۷ هزار و ۶۸۰ دستگاه در 
کاهش  ۵۰۲ دستگاه  و  ۷۲ هزار  به   ۱۳۹۵ ماهه   ۱۲

یافت.
در این مدت تولید انواع مینی بوس و میدل باس 
با رشد ۵۲.۶ درصدی همراه بوده و از ۹۰۵ دستگاه 

در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ به ۱۳۸۱ دستگاه افزایش یافت.
 ۵۳.۹ نیز  اتوبوس  انواع  تولید   ۱۳۹۶ ماهه   ۱۲
۱۲ ماهه  ۱۱۵۸ دستگاه در  از  و  درصد رشد داشته 

۱۳۹۵ به ۱۷۸۲ دستگاه رسید.
و  کامیون  کامیونت،  ان��واع  تولید  گذشته  سال 
درصدی   ۸.۸ رشد  با  و  بوده  صعودی  نیز  کشنده 
از ۱۵ هزار و ۲۴۶ دستگاه در ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ به ۱۶ 

هزار و ۵۹۳ دستگاه افزایش یافت.
خودرو  ان��واع  تولید  نیز   ۱۳۹۶ ماه  اسفند  در 
و  هزار   ۱۲۴ از  و  یافته  افزایش  درصد   ۴.۹ معادل 
 ۷۴۷ ۱۳۰ هزار و  ۱۳۹۵ به  ۶۹۸ دستگاه در اسفند 

دستگاه رسید.

سرپرست حوزه اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی:

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
از نیمه اردیبهشت آغاز می شود

سرمایه گذاری  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
توسعه  و  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاونت 
آغاز خرید  از  استانداری خراسان رضوی،  منابع 
اردیبهشت   ۱۵ از  کشاورزی  محصوالت  تضمینی 

ماه در استان خبرداد.
به گزارش ایسنا، علی رسولیان با بیان اینکه با 
توجه به خشکسالی هایی که وجود داشته تقریبا 
صفر  به  استان  در  دیم  گندم  برداشت  و  تولید 
جدید  زراع��ی  سال  برای  اف��زود:  است،  رسیده 
هزار  گندم،300  تن  هزار   500 تولید  پیش بینی 

تن جو و 8000 تن کلزا را داریم.
وی افزود: برای تولید محصول با کیفیت و ارتقا 
تولید در سال جاری، در 64 هزار و 800  هکتار 
مبارزه با شته، 52 هزار هکتار مبارزه با سن و 92 
انجام  با علف های هرز  هزار و 700 هکتار مبارزه 

شده است. 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
توسعه  و  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاونت 
با  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  استانداری  منابع 
محصوالت  خرید  شده  انجام  برنامه ریزی های 
تولید  از  فقط  و  سامانه  طریق  از  استراتژیک 

کنندگان و کشاورزان خرید انجام می شود.
اردیبهشت   15 از  که  این  به  اشاره  با  رسولیان 
و  می شود  آغاز  کشاورزی  محصوالت  خرید  ماه 
ادامه دارد، خاطرنشان  اواخر شهریور ماه هم  تا 
کرد: قیمت پایه خرید تضمینی برای گندم 1300 
تومان   2783 کلزا  و  تومان   1030 جو  تومان، 

تعیین شده  است.
وی ادامه داد: 57 مرکز خرید اعم از سیلوهای 
و  آرد  کارخانجات  انبار   25 و  خصوصی  و  دولتی 
آن  بر  تالش  و  شده  فعال  روستایی  تعاون  مراکز 
بوده که فاصله مراکز خرید کم باشد و روند خرید 
و  اقتصادی  حوزه  سرپرست  است.  شده  تسهیل 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرمایه گذاری 
با  رضوی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 
محصوالت  ذخایره  هم اکنون  که  این  بر  تاکید 
با  کرد:  بیان  است؛  مناسب  استان  در  کشاورزی 
خریدهای امسال برای بیش از یک سال مصرف 

استان ذخیره موجود خواهد بود. 
نظارت  امسال  جدی  موضوع  گفت:  رسولیان 
بر خرید گندم به صورت مستقیم از کشاورز و نیز 
به منظور حفظ  نگهداری آن  ارتقا نحوه  و  بهبود 

کیفیت مطلوب محصول است.
جدیت  با  نیز  کلزا  و  جو  خرید  کرد:  اضافه  وی 
وجوه  تا  ب��وده  این  بر  اهتمام  و  می شود  دنبال 
پرداخت  ممکن  زمان  سریعترین  در  کشاورزان 

شود.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
خراسان رضوی:

4میلیارد لیتر فرآورده های نفتی 
در استان مصرف شد

نفتی  ف��رآورده ه��ای  پخش  ملی  مدیرشرکت 
گذشته  سال  در  گفت:  رضوی  خراسان  منطقه 
بیش از 4 میلیارد لیتر انواع فرآورده های نفتی در 

خراسان رضوی مصرف شد.
افزود:  اصغری  اصغر  علی  ایسنا،  گ��زارش  به 
میزان مصرف بنزین یورو 4 در تعطیالت نوروزی 
در کالن شهر مشهد مقدس به میزان 53 میلیون 
لیتر رسید همچنین در طی این مدت حدود 27 

میلیون متر مکعب CNG نیز مصرف شده است.
تحویلی   ATK سوخت  میزان  داد:  ادام��ه  وی 
در  لیتر  میلیون   11 به  نزدیک  هوایی   ناوگان  به 
و عالوه  نژاد رسیده است  فرودگاه شهید هاشمی 
بر آن  در سال گذشته بیش از 4 میلیارد لیتر انواع 
مصرف  رضوی  خراسان  در  نفتی  فرآورده های 

شد.
نفتی  ف��رآورده ه��ای  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
چهار   96 سال  در  گفت:  رضوی  خراسان  منطقه 
انواع فرآورده های  میلیارد و600 میلیون  لیتر از 

نفتی در این منطقه به مصرف رسید.
اصغری با بیان اینکه 120 جایگاه عرضه بنزین 
 400 کنار  در   CNG سوخت  جایگاه  باب   135 و 
نفت کش حمل و نقل با شرکت پخش فرآورده های 
دارند،  همکاری  رضوی  خراسان  منطقه  نفتی 
 10 و   CNG سوخت  جایگاه   13 همچنین  افزود: 
جایگاه عرضه بنزین هم در حال احداث بوده که 

در سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ما معدود نقاط 
از  پاک  سوخت  جایگاه  تعداد  که  هستیم  کشور 
مایع بیشتر است و بیش از 80 درصد جایگاه های 
تالش  و  هستند  ممتاز  و  یک  درجه  منطقه  این 

می کنیم مابقی هم به این سطح برسند. 
نفتی  ف��رآورده ه��ای  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
 100 ت��وزی��ع  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  منطقه 
جمله  از   4 ی��ورو  گ��از  و  نفت  بنزین،  درص��دی 
اقدامات مهمی بود که از دهه فجر  سال گذشته 
حقوق  و  محیطی  زیست  اه��داف  راستای  در 

شهروندی درمنطقه اجرایی شد.
اصغری در خصوص صادرات نفت گاز از منطقه 
این  از  لیتر  میلیون   144 گفت:  رضوی  خراسان 
فرآورده های نفتی تا پایان سال گذشته از طریق 
تعاونی مرز نشینیان، خرده فروشی داخل باک و 
افغانستان  به کشور  فارس   قیمت فوب خلیج  به 
صادر شده که 9 درصد از کل نفت گاز توزیعی در 

منطقه را شامل می شود.

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

تحقق 124 هزار اشتغال جدید طی سال 96 در استان

مدیر باغبانی جهادکشاورزی خراسان رضوی:

یک میلیون و 100هزار تن محصوالت باغی در استان تولید شد

ارتش استوار چون همیشه
نمایش باشکوه نظم و اقتدار در 29 فروردین

نماینده اصولگرا : روحانی یک تنه جلو فیلترینگ تلگرام ایستاده است

رئیس جمهور، سد راه فیلترینگ 

جمهوری  ارت��ش  روز  با  مصادف  ف��روردی��ن،   29
های  آفرینی  حماسه  بزرگداشت  و  ایران  اسالمی 

دالور مردان نیروی زمینی ارتش است.
اسالمی،  انقالب  رسیدن  ثمر  به  با  زم��ان  هم 
نیروهای ارتشی به ندای امام راحل لبیک گفتتند و 
در نتیجه هم صدا و همراه با امت در براندازی نهایی 
رژیم ستمشاهی به ستیز بی امان با دشمنان انقالب 
از  فروردین   29 روز  مناسبت  همین  به  و  برخاست، 

سوی امام ) ره ( به نام روز ارتش نامگذاری شد.
ارتش جمهوری اسالمی نه تنها در دوران انقالب 
دفاع  سال  هشت  در  بلکه  ماند  استوار  خود  عهد  بر 
کرد  آفرینی  حماسه  جنگ  اول  صف  در  مقدس 
یک  تا  کرد  بوم  مرز  این  نثار  را  فرزندانش  خون  و 
وجب از خاک مقدس این سرزمین کم نشود. دالور 
پای  بر  گذشته  از  تر  استوار  هم اکنون  ارتش  مردان 
ارتش  روز  در  سال  هر  و  ایستاده اند  خودشان  عهد 
نمایش  به  را  ایران  دفاعی  نیروی  عظمت  و  شکوه 

می گذارند.
روز گذشته  هم مشهد شاهد نمایش نظم و اقتدار 
فرزندان ارتشی خود بود، در ابتدای این مراسم چتر 
نمونه  های  یگان  و  آمدند  فرود  رژه  محل  در  بازان 
نظام  پیاده  شامل   استان  اسالمی  جمهوری  ارتش 
ر ژه  مسلح  نیروهای  سایر  و  خودرویی  های  ویگان 

خود را آغاز کردند.
االئمه  ثامن  پیروز  لشکر 77  یگان های  و  ها  تیپ 
سپاه  های  یگان  هوایی،  پدافند  هوانیروز،  )ع(، 
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج، نیروی انتظامی با 
نظم و انضباط خاصی در این مراسم حضور داشتند.
ثبات  بر  مسلح  نیروهای  دفاعی  و  نظامی  قدرت 

منطقه می افزاید
نزاجا  شرق  شمال  منطقه  قرارگاه  ارشد  فرمانده 
بازدارندگی  بر  و  دفاعی  توان  بر  روز  به  روز  گفت: 
دفاعی  و  نظامی  ق��درت  می شود.  اف��زوده  ارت��ش 
و  سپاه  ای��ران،  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
منطقه  ثبات  و  قدرت  عظمت،  بر  انتظامی  نیروی 
در  کشوری  هیچ  برای  تهدیدی  هیچ  و  می افزاید 

منطقه نخواهد بود.
امیرسرتیپ دوم رضا آذریان صبح امروز در مراسم 
جمهوری  ارتش  روز  کرد:  اظهار  ارت��ش،  روز  رژه 
از روزهایی  از روزهای به یادماندنی و  اسالمی یکی 

است که حضرت امام)ره( آن را به یاد گذاشتند. 
آن،  پیروزی  و  اسالمی  انقالب  از  بعد  افزود:  وی 
این  نمی خواستند  که  اف��رادی  و  انقالب  دشمنان 
شعار  ش��ود،  تثبیت  انقالب  و  ببینند  را  پیروزی 
سر  را  آن  انسانی  نیروی  کاهش  و  ارت��ش  انحالل 
بدنه  امام)ره(  حضرت  که  جایی  آن  از  اما  می دادند 
و  می شناختند  دور  بسیار  سال های  از  را  ارت��ش 
به  گوش  و  مردمی  ارتشی  ایران  ارتش  می دانستند 
رساندن  ثمر  به  در  و  بود  ام��ام)ره(  حضرت  فرمان 
ارتش،  تثبیت  برای  داشت،  بسیاری  نقش  انقالب 
و  دادند  ایران  ارتش  و  ملت  به  را  بزرگی  بسیار  پیام 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  روز  را  فروردین   29
و  نوشته ها  بر  را  قرمزی  خط  و  ک��رده  ن��ام گ��ذاری 

گفته های دشمنان کشیدند.
اسالمی  جمهوری  ارتش  اینکه  بیان  با  آذری��ان 
بعد از پیروزی انقالب از اولین یگان هایی بود که در 
مقابل ضدانقالب صف آرایی کرد، عنوان کرد: ارتش 
در دوران دفاع مقدس در کنار سایر نیروهای مسلح 
که  آوردند  وجود  به  را  زیادی  افتخارات  و  ایستادند 
در دوران دفاع مقدس ثبت و ضبط شده است. بعد 

آن  تجربیات  از  استفاده  با  و  مقدس  دفاع  دوران  از 
این  اکنون  و  رسیدیم  خودکفا  ارتش  یک  به  دوران 
خودکفایی را تجربه می کنیم و همه ساله با برگزاری 
رزمایشات بزرگ با استفاده از تجهیزات، تسلیحات 
و تجربیات دوران دفاع مقدس قدرت زیادی را پیدا 

کردیم.
نزاجا  شرق  شمال  منطقه  قرارگاه  ارشد  فرمانده   
تاثیر  بازدارندگی ما  اینکه توان دفاعی و  به  با اشاره 
بسیار زیادی در ثبات منطقه داشته و خواهد داشت، 
تصریح کرد: ارتش همواره به کمک مردم آمده و در 
گذشته  سال  در  اس��ت.  ک��رده  کمک  زلزله  و  سیل 
داشته  حضور  کرمانشاه  و  رضوی  خراسان  در  نیز 
نیز حضور داشت.  است.  ارتش در جاهای دیگری 
رزمندگان  از  تعدادی  شهادت  و  حضور  شاهد  ما 
ارتش جمهوری اسالمی در راس مستشاران نظامی 
حضرت  و  بیت  اهل  حرم  از  دفاع  برای  سوریه  در 

زینب)س( بودیم. 
بر  و  دفاعی  ت��وان  بر  روز  به  روز  داد:  ادام��ه  وی 
نظامی  قدرت  می شود.  اف��زوده  ارتش  بازدارندگی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  دفاعی  و 
ثبات  و  قدرت  عظمت،  بر  انتظامی  نیروی  و  سپاه 
منطقه می افزاید و هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری 

در منطقه نخواهد بود. 
گوش  مسلح  نیروهای  سربازان  ما  گفت:  آذریان 
هستیم،  قوا  کل  معزز  و  معظم  فرماندهی  فرمان  به 
از  مرزها  سوی  آن  در  را  دشمن  ترفندهای  تمام  ما 
بین می بریم و برای تمام آن ها برنامه و طرح داریم و 
اجازه نخواهیم داد که به مرزهای جمهوری اسالمی 

ایران تعرضی شود.     
و  م��ردم  پشتوانه  به  اسالمی  جمهوری  ارت��ش 

فرماندهی مدبرانه، نیرویی مقتدر در منطقه است
جمهوری  ارتش  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
های  رهبری  تحت  و  مردمی  پشتوانه  به  اسالمی 
مدبرانه فرماندهی کل قوا تبدیل به نیرویی قدرتمند 

در منطقه شده است.
بیان  با  مراسم  این  ادامه  در  رشیدیان  رضا  علی 
ارتشی  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  امروز  اینکه 
مکتبی، مردمی و کارآمد است، افزود: این نیرو مایه 

عزت و سربلندی ملت ایران است .
 وی تصریح  کرد: دشمنان بدانند ما یک کل بهم 
ایران  پیشرفت  و  آبادانی  عزت،  برای  و  ایم  پیوسته 
اسالمی و تحقق منویات مقام معظم رهبری از هیچ 

کوششی دریغ نخواهیم کرد.
و  یاد  گرامیداشت  با  رض��وی  خراسان  استاندار 

دفاع  و  انقالب  شهدای  و  )ره(  راحل  امام  خاطره 
اسالمی،  انقالب  فقید  بنیانگذار  اف��زود:  مقدس 
آورد  ارمغان  به  ما  ملت  برای  را  آزادگی  و  استقالل 
جای  به  خود  از  را  بسیاری  ماندگار  یادگارهای  و 

گذاشت که از جمله آن ها روز ارتش است.
دنبال  به  همه  که  زمانی  در  اف��زود:  رشیدیان 
انقالب اسالمی  فقید  بنیانگذار  بودند  ارتش  انحالل 
با تیزبینی و هوشیاری، حفظ ارتش را یک ضرورت 
برای حفط تمامیت ارضی و مقابله با تهاجم دشمنان 

دانستند و این روز را تعیین نمودند.
آموزه  اساس  بر  ما  ملت  کرد:  عنوان  رشیدیان 
نیروهای مسلح خود حمایت  از  های دینی و قرآنی 
و پشتیبانی می کند و به طور قطع توانمندی، اقتدار 
به  برای مردم  را  و استحکام آن ها امنیت و آرامش 

ارمغان می آورد.
و  ارتش  بازدارندگی  قدرت  اگر  کرد:  اظهار  وی 
امروز  که  دشمنان  شود،  شکسته  مسلح  نیروهای 
کار  به  نظام  به  زدن  ضربه  برای  را  خود  توان  همه 
بین  از  و  اسالمی  انقالب  نابودی  صدد  در  اند  بسته 
و  رو حفظ  این  از  آیند،  بر می  مقاومت  بردن محور 
تداوم آمادگی نیروهای مسلح در جمهوری اسالمی 
به عنوان محور مقاومت در منطقه ضرورتی اساسی 

و بسیار مهم است.
تقویت  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
برای  تهدیدی  قطع  طور  به  کشور  مسلح  نیروهای 
نیروی  این  اما   : کرد  تصریح  نیست،  کشوری  هیچ 
مقتدرانه  خارجی  تهدیدات  مقابل  در  قدرتمند 
دشمنان  آشفته  های  خواب  گذارد  نمی  و  ایستاده 

تعبیر شود.
نظر  از  امروز  ما  مسلح  نیروهای   : داد  ادامه  وی 
در  و  هستند  خود  شرایط  بهترین  در  دفاعی  توان 
ایجاد  با  اطراف  کشورهای  در  ما  دشمنان  که  حالی 
درگیری و جنگ در صدد کشاندن درگیری به داخل 
ارتش  و  مسلح  نیروهای  وجود  هستند  کشورمان 

قدرتمند آرامش بخش زندگی مردم ماست.
رشیدیان، پیام روز ارتش را اتحاد ملت و نیروهای 
مسلح تحت تدابیر و رهبری های فرمانده معظم کل 

قوا برای ایجاد امنیت و آرامش کشور دانست.
ارتش  ام��روز  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار 
مقدس  دف��اع  دوران  تجارب  پشتوانه  به  قهرمان 
ظرفیت  از  استفاده  و  دفاعی  تولیدات  ح��وزه  در 
مستشاری  ظرفیت  دارای  نظامی  علوم  دانشمندان 
وتهدیدات  مقتضیات  با  متناسب  و  است  منطقه  در 
به  و  داده  ب��روز  موقعی  به  و  موثری  های  واکنش 

تجهیزات  تحوالت؛  و  تهدیدات  افزایش  تناسب 
نظامی در داخل با اتکا به توانمندی های داخلی به 
دست  حوزه  این  در  خودکفایی  و  روز  نظامی  قدرت 

یافته است.
افروزی  دنبال جنگ  به  گز  ما هر  کرد:  وی عنوان 
غیر متخاصمی سر جنگ  با هیچ کشور  و  ایم  نبوده 
نداریم اما از هر گونه سلطه و سلطه پذیری بیزاریم 
و با همه توان در مقابل سلطه گری ها ایستاده و می 

ایستیم .
رشیدیان در ادامه این مراسم یاد امیران، افسران 
و درجه داران ارتش و نیروهای مسلح که در دوران 
دفاع مقدس رشادت ها و دالوری ها کردند و در این 
کشور  و  انقالب  این  تا  نمودند  فدا  را  خود  جان  راه 

امروز به اقتدار کنونی دست یابد؛ گرامی داشت.
و  صلح  پیام  همسایه  کشورهای  برای  ارتش  پیام 

دوستی، و برای دشمنان دندان شکن است
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان رضوی، پیام ارتش ایران را برای کشورهای 
برای  و  دوستی،  و  صلح  پیام  دوس��ت،  و  همسایه 

دشمنان ملت ایران توفنده و دندان شکن دانست.
 29 مراسم  حاشیه  در  نیز  حسینی  ج��واد  سید 
گفت  وگو  در  اسالمی  جمهوری  ارتش  روز  فروردین 
جمهوری  ارتش  امروز  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با 
کارآمد  و  مردمی  مکتبی،  ارتشی  ای��ران  اسالمی 
برای  است  مغتنمی  فرصت  روز  این  افزود:  است، 
بزرگداشت تالش های ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور و محملی 
است برای ادای احترام به شهدای ارتش که در راه 
دفاع از ایران و اهداف مقدس نظام جان خود را فدا 

کردند.
توان  نظر  از  امروز  ما  مسلح  نیروهای  افزود:  وی   
دفاعی در بهترین شرایط خود هستند و در حالی که 
دشمنان ما در کشورهای اطراف با ایجاد درگیری و 
جنگ در صدد کشاندن درگیری به داخل کشورمان 
قدرتمند  ارت��ش  و  مسلح  نیروهای  وج��ود  هستند 
هر  در  ارتش  ماست.  مردم  زندگی  بخش  آرام��ش 
زمان که الزم باشد، در مقابل هر تهدیدی ایستادگی 

می کند.
برقراری  اینکه مسئولیت  بیان  با   معاون استاندار 
امنیت پایدار در منطقه بر عهده ارتش و سپاه است 
افرادی  و  بوم  و  مرز  این  دشمنان  داشت:اگر  اظهار 
اقدامی  به  دست  می کنند،  صف آرایی  منطقه  در  که 
و  ارتش  از  را  سختی  پاسخ  بزنند،  غلط  و  احمقانه 
و  انقالب  تاریخ  در  که  دید  خواهند  مسلح  نیروهای 

نظام جمهوری اسالمی بار دیگر ثبت و ضبط شود.
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حسینی 
توان  بکارگیری  و  باوری  خود  با  اخیر  های  سال  در 
زیادی  پیشرفتهای  کشور  دفاعی  صنایع  داخلی، 
مدرن  دفاعی  تولیدات  شمار  بر  روزب��روز  و  نموده 

داخلی افزوده می شود.
جمهوری  ارت��ش  بعدی  نقش  استاندار  معاون 
سالی  در  گفت:  و  دانست  مردم  به  کمک  را  اسالمی 
که پشت سر گذاشتیم، زلزله خراسان رضوی رخ داد 
هوانیروز  شد  عمل  وارد  آنجا  در  که  یگانی  اولین  و 

ارتش بود.
وی افزود: در جریان زلزله در منطقه سر پل ذهاب 
نیز اولین افرادی که وارد منطقه شدند، یگان ارتش 
و اولین پادگانی که برای تخلیه مجروحین و مداوای 
مصدومین در اختیار مردم گذاشتند، پادگان نیروی 

زمینی ارتش در آن منطقه بود.

تمام  کی  نیست  معلوم  که  بحثی  تلگرام،  هم  باز 
مقابل  در  تنه  ی��ک  روح��ان��ی  )حسن  ش��ود.  م��ی 
فیلترینگ تلگرام ایستاده است (این خبری نیست 
باشند،  کرده  منتشر  دولت  ه��وادار  رسانه های  که 
که  است  مجلس  اصولگرای  نماینده  حرف  بلکه 
که  بود  علم الهدی  ا...  آیت  اظهارات  با  تضاد  در 
می گفت روحانی خودش می خواهد تلگرام را فیلتر 
سال  اواخر  از  تلگرام  شدن  بسته  کند.زمزمه های 
گذشته آغاز شده بود و با اظهارنظر صریح عالءالدین 
بروجردی در تعطیالت نوروزی به اوج خود رسید. 
جایی  موضوع،  این  به  روحانی  واکنش  صریح ترین 
شود«،  گرفته  تلگرام  از  انحصار  »باید  گفت:  که  بود 
اگرچه  نبود،  تلگرام  شدن  فیلتر  معنای  به  این  اما 
تیتر:  با  رسانه هایی مانند وطن امروز تالش کردند، 
آنچه  بار  تلگرام«  فیلترینگ  برای  روحانی  »دستور 

آرزویش را می کشند، بر گردن دولت بیندازند.
در این شرایط حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای 
مردم شاهین شهر در اصفهان که به تازگی فراکسیون 
در  را  جلسه ای  سپاه  اطالعات  مسئوالن  با  ها  آن 
قرار  این  از  گفته: ماجرا  کردند،  برگزار  تلگرام  مورد 
اکید  به دلیل مخالفت  آقای رئیس جمهور  است که 
فشار  ذیربط  دستگاه های  به  تلگرام  فیلترینگ  با 
خود  ارتباطات  وزیر  به  حتی  که  جایی  تا  م��ی آورد 

دستور داده که در این حوزه ورود نکند!« 
می خواهند با فیلتریگ را به دوش دولت بیندازند

آن ها  می بینیم  برگردیم  فروردین  اواسط  به  اگر 
و  جدی  مخالفت  مجازی  فضای  با  دیرباز  از  که 
برنامه شان ضمن فیلتر شدن  سرسختانه ای دارند، 
تلگرام این بود که بار آن را به دوش روحانی بیندازند 
و او را در مقابل بدنه رای خود قرار دهند. کمتر از یک 
سال از انتخاب دوباره حسن روحانی می گذرد و حاال 
دو دستاوردش یعنی »برجام و فضای مجازی آزاد«  
ترامپ  از سوی  برجام  دارد.  قرار  تهدید  در معرض 
و تلگرام توسط مخالفان داخلی اش از بین می رود. 
آیت ا... علم الهدی که در آغاز دولت روحانی حتی 

با ارائه اینترنت پرسرعت نسل سوم روی موبایل ها 
»از  گفت:  مشهد  جمعه  نماز  در  کرد،  می  مخالفت 
چهار سال پیش در همین مکان مقدس و از همین 
مطرح  را  خارجی  شبکه های  فیلتر  مساله  تریبون 
کردم اما شما فحش دادید و جنجال کردید و حاال 
مشکالت  تمام  که  رسیدید  نتیجه  این  به  خودتان 
است«. همین  از  ناشی  اخالقی  مفاسد  و  کشور 
علم الهدی با بیان اینکه »حاال خودتان می خواهید 
فیلتر کنید و می خواهید به گردن رهبری بیندازید« 
اضافه کرد: »بی خود این که یک روزی گفتید دست 
ما روی دکمه فیلتر نخواهد رفت و حاال می خواهید 
فیلتر کنید، به گردن رهبری بیندازید«.)نمازجمعه 
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نظر  از  که  حاجی دلیگانی  اظهارات  به  نگاهی  اما 
جناحی و تفکری به آیت ا... علم الهدی هم نزدیک 
است، نشان می دهد حرف علم الهدی و متهم کردن 
حسن روحانی به فیلترینگ تلگرام مطابق واقعیت 
الهدی  علم  ادعای  مشخصا  نیست.حاجی دلیگانی 
فعالیت  با  شخصه  به  »من  می گوید:  و  کرده  رد  را 
اما  نیستم  موافق  ایران  در  تلگرام  چرای  و  بی چون 
سخت  و  سفت  رئیس جمهور  شخص  که  می دانم 
مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده است؛ در این میان 
جهت  تلگرام  با  رسیدن  تفاهم  به  برای  تالش هایی 
رسیدن به چارچوب مشخصی شد اما در نهایت به 
نتیجه ای نرسیدند. با این حال شخص آقای روحانی 
تاکید  ارتباطات  ازجمله وزارت  به مسئوالن ذیربط 
کردن  فیلتر  با  مخالفت  مواضع شان  که  است  کرده 
می توان  حاجی دلیگانی  اظهارات  باشد«.با  تلگرام 
اتهاماتی  به  دادن  پاسخ  عدم  در  روحانی  که  گفت 

به خرج داد.  بود نجابت  که علم الهدی مطرح کرده 
به ویژه جایی که گفته بود: »بیخود گفتید دست تان 
روی دکمه فیلتر نمی رود . می خواهید فیلتر کنید و 

به گردن رهبری بیندازید؟«
دستگیری مدیران برخی کانال های حامی دولت

و  داخلی  پیام رسان های  بحث  دیگر  س��وی  از 
مردم  برای  آن ها  محدودکننده  فضای  از  نگرانی 
با  می توان  را  موضوع  این  دارد.  وج��ود  همچنان 
سروش  رسان  پیام  مدیرعامل  اظهارات  به  رجوع 
سر  پشت  را  صداوسیما  قد  تمام  حمایت  که  نیز 
خود دارد، به روشنی دید. سیدمیثم سید صالحی 
در مصاحبه ای اعالم کرد: »از یک هفته پیش که با 
تصمیم قوه قضاییه حریم شخصی در فضای مجازی 
ذیل ماده 25 قانون اساسی قرار گرفت و رهبری نیز 
فضای  در  شخصی  حریم  به  تعرض  که  دادند  فتوا 
مجازی حرام است دیگر با خیال راحت به هیچ یک 
از درخواست های امنیتی پاسخ نداده ایم اما پیش از 
نشده  داده  پاسخ  که  بود  آمده  درخواست هایی  این 
بودیم.«این  نیز تحت فشار  ندادن  پاسخ  به دلیل  و 
اعتراف روشنی بود به همه آن نگرانی ها که مردم از 
آن حرف می زدند و فشارهایی که می تواند به خاطر 
تهدید  را  مردم  داخلی  مجازی  فضای  در  فعالیت 
که  داد  نشان  نیز  حد  همین  در  سروش  البته  کند. 
سیاسی  فعاالن  آنکه  از  پیش  و  شده  فشارها  اسیر 
را  موضوع  همین  اگر  کنند.  کوچ  آن  به  ای  رسانه  و 
برای  تالش  که  درمی یابیم  کنیم  کوتاه  مقایسه  یک 
فیلترینگ تلگرام نه تنها بحث های فرعی نیست بلکه 
موضوع با محدودیت کانال ها و گروه های اصالح طلب 
فیلتر  به  نگاهی  است.  خورده  گره  دولت  حامیان  و 
کانال  حامیان احمدی نژاد و مقایسه آن با دستگیری 

ادمین های کانال های تلگرامی حامی دولت واحکام 
سنگین آن ها در روزهای پایانی سال 95، می تواند 
به ما بگوید که اگر این ادمین ها در سروش بخواهند 
از دولت حمایت کنند، چه سرنوشتی انتظار آن ها را 

می کشد.
مردم اسیر محدودیت ها نمی شوند

حساسی  شرایط  در  کشور  که  متفق القولند  همه   
دی  امنیتی  و  اجتماعی  بحران های  از  دارد.  قرار 
مالی  موسسات  مالباختگان  تظاهرات های   ،96
ارزی،  بحران  و  دروایش  مشکوک  درگیری های  تا 
اول  سال  تازه  که  است  دولتی  متوجه  آن  تیز  لبه 
بین المللی  عرصه  در  و  می گذارد  سر  پشت  را  خود 
انتظار یک تحول مهم را می کشد. روحانی به خوبی 
می داند که راه حل از کار انداختن تاثیرگذاری مخرب 
و خطرات امنیتی تلگرام، انحصار زدایی از آن است 
کار  از  و  بستن  راه حلش  معتقدند  او  مخالفان  اما 
داده  نشان  تجربه  است.  اپلیکیشن  این  انداختن 
با  که مردم ایران اسیر این محدودیت ها نشده اند و 
کوچ دسته جمعی از یک فضا به فضای دیگر، مسیر 
و  مختلف  رده های  مسئوالن  و  کرده  دنبال  را  خود 
ادارات دولتی را نیز مجبور می کنند در همان فضایی 
به  نگاهی  دارند.  حضور  آن  در  مردم  که  بزنند  قدم 
ایران  در  فراگیر  اپلیکیش های  تغییر  روند  و  تجربه 
بهتر  فضایی  در  روز  به  روز  مردم  که  می دهد  نشان 
وارد شدند. از فیس بوک به وی چت رفتند و بعد از 
بسته شدن وی چت، وایبر، واتس آپ و الین فراگیر 
شد که امکاناتش از وی چت بیشتر بود. بعد از مدتی 
که  کرد  پیدا  راه  ایران  مردم  همه  دستان  به  تلگرام 
امکاناتش )به خصوص با داشتن کانال های خبری(، 
نیز  بود. حاال  بهتر  و  بیشتر  قبلی  اپلیکیشن های  از 
آنچه  نیست.  راه ح��ل  تلگرام  فیلترکردن  بر  تکیه 
ملی  امنیت  نظر  از  کرده  ایستادگی  آن  بر  روحانی 
این  که  نگاه  این  با  نفع و صالح کشور است.  به  نیز 
بار به جای بستن تلگرام می توان با بازکردن فضای 
کرد.  دور  آن  روی  تمرکز  از  را  مردم  دیگر،  مجازی 
بنابراین راه حل تمرکز زدایی از تلگرام در یک جمله 
نه فیلترکردن آن، بلکه باز کردن مسیرهای دیگر )از 
جمله فیس بوک و توییتر( است که می تواند با جذب 

میلیون ها کاربر تمرکز و انحصار را از تلگرام بگیرد.

خبر

یک استاد حقوق مطرح کرد؛

چرا مرتضوی دچار فساد شد؟
مشهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حقوق  استاد  یک 
هم اکنون  حقوقی  جامعه  ذهن  در  که  سوالی  گفت:  
که شاید هنگام ورود مرتضوی  وجود دارد آن است 
است،  ب��وده  درس��ت ک��اری  آدم  او  قضاییه  ق��وه  به 
پروسه های قوه قضاییه در تربیت قضات به چه شکل 
است که چنین سرنوشتی برای مرتضوی پیش آمده 

است.
منطقه  شیخ االسالم   عباس  ایسنا  گ��زارش  به 
ما  قضایی  سیستم  در  چرا  اینکه  بیان  با  خراسان، 
برای  مسئله  این  کرد:  عنوان  می دهد،  رخ  فساد 
من حائز اهمیت است، زیرا در سیستم های قضایی 
دیگر، قضات در مخیله شان هم نمی گنجد که دچار 
قضات  ویژه  دادگ��اه  آنها  اصال  شوند،  فساد  و  خطا 
ریشه های  و  شود  شکافته  باید  سیستم  این  ندارند. 

این ناهنجاری مشخص شود. 
از  یکی  ام��روز  مرتضوی  شاید  داد:  ادام��ه  وی 
به  عدالت  اجرای  جهت  در  و  بود  کشور  مهم  قضات 
اینکه االن یک مجرم  نه  قوه قضاییه کمک می کرد، 

فراری باشد.
با اشاره به شایعات در خصوص  این استاد حقوق 
از  اطالعی  من  کرد:  مطرح  کشور  از  مرتضوی  فرار 
اینکه ایشان هم اکنون یا پیشتر دارای محافظ بودند 
یا خیر ندارم، اما حتی کسی که محافظ داشته باشد 
خاوری  آقای  مگر  دارد.  وجود  او  برای  فرار  امکان 
نگاه  مسئله  این  به  بدبینی  با  من  کرد؟  فرار  چگونه 
بعید  همسرش،  مصاحبه  به  توجه  با  نمی کنم. 

می دانم از کشور خارج شده باشد.
وی افزود: مرتضوی بیشتر به دنبال این است که 
از طریق ماده 477 و یا راه های دیگر، برایش فرجی 
حاصل شده و جلوی اجرا حکم را بگیرد. این پنهان 

شدن در راستای همین هدف مرتضوی است.
ذهن  در  که  سوالی  ک��رد:  تصریح  شیخ االسالم 
میان حقوق دانان مطرح است  به خصوص  و  جامعه 
این است که با توجه به سابقه قضاوت و تصدی مقام 
دادستانی چرا به حکم قاضی تمکین نمی کند، چرا 
مجبور به صدور حکم جلب و تحت تعقیب قرار دادن 
که  این سوال مطرح است  به هرحال  وی می شوند؟ 
ایشان  نمی خواهند  پرده  پشت  در  دست هایی  نکند 

محکوم شود.
شیخ االسالم اظهار کرد: مجازاتی هم که برای وی 
در نظر گرفته شده سنگین نیست، اگر مسئله حکم 
کشور  از  او  خروج  احتمال  بود  ابد  حبس  یا  اعدام 
از مدت  از گذراندن یک سوم  بعد  بود. وی  پررنگ تر 
حبس خود می تواند با آزادی مشروط روبه رو شده و 

یا از آزادی های تشویقی استفاده کند.
همه در استفاده از ماده 477 آزاد هستند

آئین   477 م��اده  به  اش��اره  با  حقوق  استاد  ای��ن 
از  دادرسی کیفری تصریح کرد: همگان در استفاده 
از  بعد  که  آمده  ماده  این  در  هستند.  آزاد  ماده  این 
اینکه حکم صادر و قطعی شد، اگر محکوم معتقد به 
اینکه حکم صادره خالف شرع بین باشد، می تواند از 
اگر رئیس قوه  طریق رئیس قوه قضاییه اقدام کند و 
یکی  به  می توان  باشد،  معتقد  محکوم  ادعا  این  به 
و  شود  داده  ارجاع  اداری  عدالت  دیوان  مراجع   از 
حکم  که  کرد  ثابت  مراجع  این  طریق  از  می توان 
صادر  وی  برای  برائت  حکم  و  بوده  ناصحیح  صادره 

شود.
وی ادامه داد: پروسه این کار بسیار طوالنی بوده 
و بسیار سخت در این زمینه پرونده قبول می شود، 
به طور مثال از هر 100 پرونده که از طریق این ماده 
به حکم صادره اعتراض می کنند، کمتر از 10 پرونده 

مورد قبول واقع شده و مجددا بررسی می شوند.
به  ک��رد:  تاکید  آزاد  دانشگاه  حقوق  استاد  این 
قضایی  بررسی های  مرتضوی  پرونده  که  خصوص 
صورت  آن  در  فراوانی  دفاعیات  و  شده  متعددی 
حکم  قضاییه  قوه  می دانم  بعید  من  است،  گرفته 

ایشان را خالف شرع بین بداند .
اقدام  این  خصوص  در  اینکه  بیان  با  شیخ االسالم 
آقای مرتضوی گله وجود دارد، گفت: در حقیقت حق 
وی است که از ماده 477 استفاده کند، ولی او پیشتر 
یک مسئول قضایی کشور بوده، باید در جریان باشد 
حکم  اجرای  توقف  موجب  ماده  این  از  استفاده  که 

نمی شود و از این سو به او گله و شکایت وارد است.
وی در خصوص وضعیت فعلی مرتضوی از نظرگاه 
حقوقی مطرح کرد: وقتی حکم محکومیتی صادر و 
قطعی شود پرونده برای اجرای حکم به  اداره اجرای 
احکام جهت اجرای حکم ارجاع می شود.  در اجرای 
حکم ابتدا جهت اجرای حکم فرد را احضار می کنند. 
اگر فرد حاضر نشود دو اتفاق رخ خواهد داد، یا برای 
به  اینکه  یا  و  می شود  ص��ادر  جلب  حکم  فرد  این 
وثیقه گذار یا کفیل محکوم اعالم می شود که این فرد 

را جهت اجرای حکم احضار کنند.
آنچه  مرتضوی  آقای  برای  اف��زود:  شیخ االسالم 
صادر  جلب  حکم  می شود،  برداشت  رسانه ها  از 
مکان  ولی  تعقیب اند،  تحت  ایشان  و  شده است 
احکام  اج��رای  اداره  نیست.  مشخص  دقیق شان 
هرچه سریع تر باید ایشان را پیدا کنند تا این موضوع 
برای مردم ایجاد نشود که چون ایشان فرد با نفوذی 
بودند، در اجرای حکم صادره اجرا نمی شود یا تعللی 

صورت گرفته است.
باید در سیستم انتخاب و پرورش قضات 

بازنگری شود
این استاد حقوق دانشگاه آزاد تاکید کرد: احکام زیاد 
در اداره اجرا احکام موجود است که صادر شده ولی فرد 
جهت اجرای حکم حضور پیدا نمی کند، اما قوه قضاییه 
با وجود تالش های فراوان از یافتن این فرد باز می ماند. 
وی  حضور  عدم  دادستان  اینکه  از  بیشتر  من  نظر  به 
موجب  و  باشد  سوال  جامعه  برای  حکم  اجرای  برای 
آزار جامعه شود، این مسئله مورد سوال قرار گیرد که 
چرا قوه قضاییه به این مسئله دچار شود که از مسئوالن 
بزرگ این قوه که سمت اجرا عدالت در جامعه را بر عهده 

دارند، خود مرتکب خطا می شوند.
شدن  زندانی  از  نباید  اینکه  بیان  با  شیخ االسالم 
خاطرنشان  شد،  خوشحال  هم  چندان  مرتضوی 
ما  قضای  سیستم  که  بود  ناراحت  این  از  باید  کرد: 
خود  عدالت  اجرای  سربازان  که  است  مشکل  دچار 
و  انتخاب  سیستم  در  باید  می کنند.  بی عدالتی 

پرورش قضات بازنگری شود.

مجلسبان

حمله یک جوان به نماینده سبزوار
 در مجلس

ش��ورای  مجلس  در  س��ب��زوار  م���ردم  نماینده 
بالفاصله  جوانی  ام��روز  بعدازظهر  اسالمی،گفت: 
میلگرد  یک  با  و  کرد  حمله  من  خودروی  سمت  به 

ضخیم و درشت شیشه های ماشین را خرد کرد.
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به حادثه بعد از ظهر 
امروز که طی آن جوانی قصد حمله به خودروی وی 
را داشت، اظهارداشت: بعد از ظهر امروز بنده پس 
از مجلس  پایان صحن علنی مجلس می خواستم  از 
شرقی  شمال  درب  پشت  هم  خودرو  و  بیایم  بیرون 

مجلس )درب شماره 1( منتظر بنده بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: بنده در کنار خودروی خود ارباب رجوع قرار 
داشتم که وی منتظر من بود. زمانی که راننده کیف 
بنده را گرفت و در ماشین گذاشت به بیرون از خودرو  
رفت؛ بنده هم در همان حین در حال پاسخگویی به 

ارباب رجوعم بودم.
جوانی  که  ب��ود  ح��ال  همین  در  داد:  ادام��ه  وی 
با یک  و  کرد  به سمت خودروی من حمله  بالفاصله 
را خرد  ماشین  و درشت شیشه های  میلگرد ضخیم 
میلگرد  که  این جوان در حالی  داد:  ادامه  کرد. وی 
پس  داشت،  دست  به  بزرگی  و  ضخیم  بسیار  آهنی 
و  بنده  سمت  به  ماشین  شیشه های  کردن  خرد  از 
همراهانم آمد که در آن هنگام ما به جلو فرار کردیم.
همچنین  ده��م،  مجلس  در  م��ردم  نماینده  این 
سمت  به  ما  فرار  از  پس  شخص،   این  کرد:  عنوان 
حال  عین  در  وی  کرد.  حمله  مجلس  داخلی  درب 
که  زمانی  داشت  ما  به  حمله  قصد  قصد،  سوء  با  که 
دید ما فرار کردیم به داخل مجلس حمله کرد در آن 
هنگام نیروی انتظامی به سرعت خود را رساند و وی 
را دستگیر کرد. وی ادامه داد: پس از دستگیری این 
جوان، متوجه شدیم که وی یک اسپری اشک آور هم 

به همراه خود داشت.
سبحانی فر از نیت و قصد شخص مهاجم اظهار بی 
فریاد  با  مدام  که  در حالی  گفت: وی  و  کرد  اطالعی 
نیاورد  زبان  بر  را  خود  خواسته  اصاًل  می کرد  توهین 
که ما بفهمیم مطالبه او چیست و یا مشکلی دارد یا 
انتظامی  نیروهای  توسط  شخص  آن  از  پس  و  خیر 

دستگیر شده و به مرکز مربوطه انتقال داده شد.
بنده  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
قضیه  از  شدن  مطلع  و  ماندن  فرصت  داشتم  پرواز 
از این شخص  انتظامی  را نداشتم و قرار شد نیروی 
چه  وی  قصد  که  دهد  اطالع  ما  به  و  کرده  بازجویی 
شخصی  قصد  سوء  می رسید  نظر  به  اما  است  بوده 
نداشته باشد چرا که پس از حمله به خودروی بنده 
به داخل مجلس حمله کرد و مدام فحاشی می کرد. 
در آن هنگام آقای فردین فرمند نماینده میانه سعی 
تا  کند  آرام  آرامش  کمال  در  را  شخص  این  داشت 

توانستند آهن بزرگ را از دست وی بگیرند.
به گزارش فارس، نماینده مردم سبزوار در مجلس 
شورای اسالمی، در خاتمه تصریح کرد: بنده در آن 
تعیین  از پیش  کردم شاید حمله ای  لحظه احساس 
شده باشد و یا نیت سوء قصد به ما باشد لذا به این 
یا  و  درباره مشکل  ولی  نشدم  نزدیک  شخص خیلی 

مطالبه وی چیزی متوجه نشدم.

انصراف کریمی قدوسی از سوال خود 
از وزیر امور خارجه

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
دلیل  به  خارجه  امور  وزیر  از  خود  سوال  از  اسالمی 
ترکمنستان  کشور  در  اسیر  ایرانی  زندانیان  آزادی 

انصراف داد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز )چهارشنبه 
به  اش��اره  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  فروردین(   29
و  کالت  مردم  نماینده  قدوسی  کریمی  جواد  انصراف 
امور  وزیر  ظریف  محمدجواد  از  خود  سوال  از  مشهد 
خارجه گفت: آقای کریمی قدوسی به دلیل آزاد شدن 
زندانیان ایرانی از زندان کشور ترکمنستان از سوال خود 

که درباره وضعیت این زندانیان بود، انصراف داد.

"کمبود آب" مهمترین محور 
گفت وگوی نمایندگان با جهانگیری

یک عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی مساله 
کمبود آب در این استان را از جمله مهم ترین مسائل 
مطرح شده در جلسه روز گذشته نمایندگان استان با 

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد.
خراسان  ایسنا-منطقه  با  گفتگو  در  حمیدگرمابی 
خراسان  نمایندگان  گذشته  روز  دیدار  خصوص  در 
در  کرد:  اظهار  جمهور  رئیس  اول  معاون  با  رضوی 
و  شهر  مسائل  شهرستان  هر  نمایندگان  دیدار  این 
از  یکسری  همچنین  و  کردند  مطرح  را  خود  حوزه 
مباحث کلی استان خراسان رضوی از جمله مسئله 
خصوص  در  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  مطرح  آب 
موضوع کمبود آب گفت وگو های جدی صورت گرفت 
و برای رهایی از این مشکل راهکارهایی مانند انتقال 

آب برای رفع این مشکل پیشنهاد شد. 
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه راه اندازی قطار برقی تهران- مشهد نیز 
از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود، گفت: 
حاشیه  مشکالت  مورد  در  همچنین  دی��دار  این  در 
نشینی شهر مشهد نیز صحبت شد، البته این مسئله 
مشهد  شهر  در  ولی  دارد  وجود  هم  شهرها  سایر  در 
بیشتر از دیگر شهرها حاشیه نشین وجود دارد و قرار 

شد تالش هایی برای رفع این مشکل صورت گیرد. 
 وی بیان کرد: مساله دیگری که در گفتگو با آقای 
شرکت  یک  ما  که  بود  این  شد  مطرح  جهانگیری 
تا  باشیم  داشته  رضوی  خراسان  برای  توسعه ای 
بتواند در جاهای مورد نیاز در استان سرمایه گذاری 
دغدغه  کرد:  اظهار  امید  فراکسیون  عضو  این   . کند 
رفع  و  است  م��ردم  مشکالت  رفع  همکاران  اصلی 
هر  و  می شوند  توسعه  از  جلوگیری  باعث  که  موانعی 
و  موانع  خودش  شهر  مسائل  به  توجه  با  نماینده ای 

خواست های خود را مطرح کردند.
وجود  کلی  مسائل  یکسری  کرد:  تصریح  گرمابی 
معاون  با  باید  کلی  مسائل  این  رفع  برای  و  داشت 
اول رئیس جمهور مشورت می شد که در این جلسه 

مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

#پیگیری_خبر

خبر

اهمیت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
و  صادرات  جریان  در  وقفه  گونه  هر  از  جلوگیری 
واردات کشور گفت: یکی از اصلی ترین اولویت ها 
در سیاست های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.
جهانگیری  اسحاق  آنالین،   اقتصاد  گزارش  به 
اقتصادی  س��ت��اد  جلسه  در  چهارشنبه  روز 
ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی 
از  گیری  جلو  و  مشکالت  رفع  ب��رای  زوای��ا  همه 
تاکید  کنندگان  وارد  و  کنندگان  صادر  سردرگمی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مرکزی،  بانک  از  و  کرد 
تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست 
تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه 
این  در  الزم  دستورالعمل های  کشور  تجارت 
خصوص را برای ابالغ هر چه سریعتر تدوین کنند.
افزایش  ب��رای  مناسب  بستر  ایجاد  اف��زود:  وی 
صادر  از  حمایت  نیز  و  هدف  بازارهای  به  صادرات 
کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود 
تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین 

نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.
اختصاص  با  دولت  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
برای  الزم  آمادگی  بودجه  تومان  میلیارد  هزار   3

پرداخت مابه التفاوت ارز به دارو و کاالهای اساسی 
به دنبال ایجاد فضای  افزود: دولت  را دارا است، 
صادر  فعالیت  در  تسهیل  منظور  به  امن  و  آرام 

کنندگان و وارد کنندگان است.
بیان  با  نشست  این  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اینکه هیچ مشکلی برای ثبت سفارش وارد کنندگان 
کاال وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی متعهد است 
حساب  به  صادرات  از  حاصل  ارز  واریز  صورت  در 
بانک های کشور در هر کجای دنیا معادل ریالی آن را 

در کشور به صادر کنندگان پرداخت کنیم.
نفت،  اقتصاد،  با حضور وزرای  که  دراین جلسه 
کشور  کشاورزی،  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و امور خارجه و روسای کل بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رئیس جمهور 
برگزار شد، پیرامون وضعیت داد و ستد و تجارت 
خارجی کشور و نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شد و 
دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه هیئت 
وزیران در خصوص نحوه ورود ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و مقرر 
شد جزئیات این دستورالعمل از طریق بانک مرکزی 

اطالع رسانی شود.

و  معدن  صنعت،  سازمان  فرش  اداره  رئیس 
آموزشی  دوره  گفت:  رض��وی  خراسان  تجارت 
ارتقای سطح مهارت طراحان و نقاشان فرش در 

استان خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش ایسنا، سعید کاظمی با اشاره به اینکه 
این دوره را با حمایت مرکز ملی فرش آغاز کردیم 
شده  گرفته  نظر  در  آن  توسط  نیز  آن  اعتبارات  و 
بازرگانی  آموزش  مرکز  طریق  از  ما  افزود:  است، 
که مجری این طرح بوده این اقدام را انجام دادیم، 
الی  از ساعت 8 صبح  رایگان  به صورت  این دوره 
فرش  اداره  رئیس  می شود.  برگزار  بعدازظهر   16
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
دانش آموختگان  از  نفر   35 حدود  تاکنون  افزود: 
رشته  سر  حوزه  این  در  که  کسانی  و  فرش  حوزه 
دارند در این دوره ها ثبت نام کردند. کاظمی با بیان 
اینکه برگزاری این دوره های آموزشی سه روزه از 
می شود،  برگزار  ماه  همین  تا 29  ماه  فرودین   27
عنوان کرد: این دوره شامل  یک سری سرفصل ها 
بوده که توسط مرکز ملی فرش به ما ابالغ شده و 
فرد شرکت کننده باید با مبانی گرافیک کامپیوتر، 
طراحی  مراحل  تصویری،  فایل های  مفاهیم 

فتوشاپ،  اف��زار  نرم  از  استفاده  با  فرش  نقشه 
آشنایی با نرم افزار طراحی فرش بوریا، کاربردها 
و قابلیت های ویژه آن آشنا باشد. وی خاطرنشان 
به اداره  کرد: این دوره ها در سالن ارم که وابسته 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان فنی حرفه ای 
است برگزار می شود و در پایان کالس نیز مدارکی 
در  فرش  ملی  مرکز  سوی  از  شرکت کننده ها  برای 

نظر گرفته شده است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  فرش  اداره  رئیس 
تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: باتوجه به اینکه 
شعار سال حمایت از کاالی ایرانی بوده همانطور که 
همه می دانید کاالیی مانند فرش از صفر تا 100 آن 
ایرانی بوده و ما درخواست آن داده ایم که دولتمردان 
تسهیالتی را برای بافندگان و تولیدکنندگان ما که 

قشر زحمت کشی هستند لحاظ کنند.
کاظمی با اشاره به صادرات گفت: در سال 96 از 
نظر وزنی 9767 کیلوگرم صادرات فرش داشتیم که 
حدود  یعنی  تومان  میلیارد   1.9 آن  ریالی  ارزش 
561 هزار و 918 دالر بوده که نسبت به سال 95 از 
نظر وزنی 9 درصد، از نظر ریالی 26 درصد و از نظر 

دالری 10 درصد رشد داشتیم.

معاون اول رئیس جمهور:

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بر می گردد

دوره آموزشی ارتقای سطح مهارت طراحان فرش در 
استان خراسان رضوی آغاز شد
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خبر

این  نقاشی های  آرام« گفت: موضوع  »آبی  نمایشگاه  نقاش 
نمایشگاه نگاهی عرفانی و فلسفی دارد.

با ایسنا- منطقه خراسان، در  تکتم عبدی پور در گفت و گو 
خصوص برگزاری نمایشگاه نقاشی »آبی آرام« بیان کرد: سعی 
کرده ام اشعار سهراب سپهری را در نقاشی هایم به نمایش بگذارم.
وی افزود: از کودکی با اشعار سهراب سپهری انس گرفته ام و 
اشعار او بیشترین تاثیر را در ذهن من داشته اند که این تاثیر در 

نقاشی هایم بروز و ظهور یافته اند.
این نقاش مشهدی در خصوص محوریت موضوعات نقاشی 
نمایشگاه »آبی آرام« اظهار کرد: کتاب های فلسفی بودا و اشعار 
سهراب سپهری که محوریت آن ها عرفان و خداشناسی است، 
منابع فکری من در هنر نقاشی هستند و من سعی کرده ام در این 

نمایشگاه، این موضوعات را به نمایش بگذارم. 
عبدی پور با بیان اینکه تعداد 30 اثر در نمایشگاه به نمایش 
گذاشته خواهد شد، عنوان کرد: اکثر کار های من در این نمایشگاه 
در سبک »آپستره« هستند و همچنین تعدادی تابلو در سبک 

»کوبیسم« به نمایش در خواهد آمد.
وی در خصوص استقبال مردم از این نمایشگاه توضیح داد: در 
روز افتتاحییه و چند روز ابتدایی استقبال خوبی از این نمایشگاه 
شد اما در روز های بعدی با توجه به سردی هوا، از میزان استقبال 

مردم کاسته شد.
این نقاش مشهدی با اشاره به اینکه مسئولین در مشهد حمایت 
چندانی از نقاشی نمی کنند، خاطرنشان کرد: محدودیت هایی که 
در فضای هنر مشهد وجود دارد، در تهران دیده نمی شود و انتظار 

هنرمندان، حمایت مسئولین از هنر مستقل است.
می گیرند  قرار  حمایت  مورد  آثاری  گفت:  پور  عبدی  تکتم 
که در موضوعات مذهبی، دینی  و سیاسی باشند و همچنین 
استقبال و حمایت مسئولین مواجه  با  تبلیغاتی  نقاشی های 

می شوند.
وی در خصوص فضای آموزشی هنر نقاشی در مشهد اظهار 
کرد: کالس های آموزشی، تا یک مقطع خاص و محدود فعالیت 
دارند و بیشتر تاکید این کالس ها به سبک »رئالیسم« است و 
به دیگر سبک ها از جمله »کوبیسم« و »آپستره« توجه چندانی 

نمی شود.
این نقاش مشهدی ادامه داد: امروزه مردم ارتباط خوبی با 
نقاشی به ویژه نقاشی مدرن ندارند و همین مسئله باعث شده تا 

نقاشان به سمت آثار عوام پسند و سفارشی گام بردارند.
تکتم عبدی پور با بیان اینکه نقاشی استان نسبت به سال های 
گذشته پیشرفت کرده است، گفت: استقبال مردم از نقاشی نسبت 
به سال های گذشته افزایش یافته است اما این استقبال بیش تر 
در حوزه نقاشی های مذهبی و سیاسی بوده است و نقاشی مدرن 

هم چنان با کمبود استقبال مواجه است. 
اما  دارد  حمایت  به  نیاز  نقاشی  هنر  خاطر نشان کرد:  وی 
همین  و  نگرفته  صورت  دولتی  حمایت  هیچ گونه  تا به امروز 
مسئله عرصه را برای هنر مندان مستقل و مدرن مانند من تنگ 

کرده است.
فضای  آینده  در  امیدوارم  کرد:  بیان  مشهدی  نقاش  این 
حمایتی برای هنرمندان به ویژه نقاشان صورت بگیرد و شاهد 

پیشرفت روزافزون این هنر باشیم.

خبر

انجمن  مدیرعامل  روشنک  حسین  محمد 
همراهی  از  مقدس  مشهد  ساز  کتابخانه  خیرین 
در  سیار  کتابخانه  ان��دازی  راه  برای  انجمن  این 

مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های 
روشنک  حسن  محمد  رضوی،  خراسان  عمومی 
مشهد  ساز  کتابخانه  خیرین  انجمن  مدیرعامل 
های  کتابخانه  مدیرکل  با  دیدار  جلسه  در  مقدس 
راه  برای  انجمن  این  همراهی  از  استان  عمومی 

اندازی کتابخانهسیار در مشهد مقدس خبر داد.
در  اس��ت��ان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
در  خدمت  دیرین  سابقه  به  اشاره  با  جلسه  این 
انجمن  مدیرعامل  فرهنگی   و  سازندگی  حوزه 
گفت:  مقدس  مشهد  س��از  کتابخانه  خیرین 
مقدس  دفاع  ایام  در  سازندگی  حوزه  در  حقیقتا 
خوش  روشنک  آقای  فرهنگی  حوزه  در  وبعدها 

درخشیده اند. 
داد:  ادام��ه  سبزیان  اکبر  علی  االس��الم  حجت 
اند  گذاشته  ابرو  مقدس  دفاع  ایام  در  که  کسانی 
ما  جامعه  ام��روز  اعتالی  و  اعتبار  مایه  و  برکت 
ترویج  و  فرهنگی  حوزه  به  آنها  ورود  و  هستند  
فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث دلگرمی است که 
اتفاق  این  کتابخانه ساز مشهد  انجمن خیرین  در 

خوب واقع شده است.
و  ک��ت��اب  ح���وزه  مشکالت  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
به  نیاز  از  مقدس  مشهد  و  استان  در  کتابخوانی 
کتابخانه روستایی، کتابخانه سیار یاد کرد و ادامه 
به  ها  کتابخانه  مشهد مقدس  در سطح شهر  داد: 
به  نیاز  امر  این  و  نشده  جانمایی  متوازنی  صورت 
ضروری  را  مشهد  شهر  سطح  در  سیار  کتابخانه 

کرده است.
مشهد  ساز  کتابخانه  خیرین  انجمن  مدیرعامل 
اغاز  در  هنوز  ما   گفت:  جلسه  این  در  نیز  مقدس 
راه هستیم. و اگر هم توفیقی حاصل شده است ما 
بتوانیم  امیدواریم  و  ایم  را رفته  راه معمولی خود 

کاری که شایسته است را انجام دهیم. 
نبودن  فراهم  به  اشاره  با  محمد حسن روشنک 
کمک  جلب  برای  تبلیغاتی  نظر  از  عمومی  فضای 
روستا  زاده  و  متولد  من  گفت:  خیرین  عمومی 
محروم  مناطق  نیازهای  خاطر  همین  به  و  هستم 
در  می کنیم  تالش  و  می کنم  درک  خوبی  به  را 
روستایی  مناطق  در  محرومیتها  این  رفع  جهت 

باشیم. تاثیرگذار 
برای  سیار  کتابخانه  به  نیاز  داد:  ادام��ه  وی 
مورد  انجمن  در  که  است  مواردی  از  یکی  مشهد 
بررسی قرار گرفته و ان شا ا... کمک می کنیم که 

این کتابخانه راه اندازی بشود.

با  فاضل  مهدی  ترجمه  به  استودیو«  »عکاس؛  کتاب 
حضور عالقه مندان و بزرگان هنر عکاسی از جمله فرامرز 
عامل بردبار در بنیاد کودک مشهد رونمایی شد.  مهدی 
کتاب  عکاسی،  رشته  ارشد  کارشناس  و  عکاس  فاضل، 
STudio PhoToGrAPhy را با عنوان »عکاس؛ استودیو« ترجمه 

کرده است و انتشارات پرگار این کتاب را به چاپ رسانده 
است.

مهدی افضل در رابطه با انگیزه ترجمه این کتاب گفت: 
این  اصلی  نسخه  با  ارشد  کارشناسی  دوره  پایان  در  من 
کتاب آشنا شدم و به دلیل ارتباط آن با عکاسی استودیویی 
که با موضوع پایان نامه ام مرتبط بود، ترجمه آن را شروع 
نامه ام  پایان  در  را  کتاب  مباحث  از  زیادی  بخش  و  کردم 
 2008 سال  در  کتاب  این  اصلی  نسخه  ک��ردم.  استفاده 
منتشر شده است که به لحاظ تازگی مباحث، کتابی جدید 
و کاربردی محسوب می شود. من این کتاب را در مدت سه 
ماه ترجمه کردم و همانطور که در مقدمه آن آمده است 
برای عالقه مندان به عکاسی استودیویی است. همچنین 
و  صنعتی  عکاسی  پرتره،  عکاسی  به  مندان  عالقه  برای 
استودیویی  عکاسی  ابزار  از  که  داخلی  معماری  عکاسی 
در کار خود استفاده می کنند کتاب کاربردی و مناسبی به 

حساب می آید.
»عکاس؛  کتاب  افزود:  کتاب  کلی  محتوای  درباره  وی 
عکاسی  کار  روش  به  سیستماتیک  نگاهی  استودیو« 
را  صحیح  کار  شیوه  مرحله  به  مرحله  و  دارد  استودیویی 

از  نویسنده  است.  کرده  تشریح  استودیویی  عکاسی  در 
گاهی  و  است  نشده  غافل  هم  شناختی  زیبایی  مباحث 
گریزهایی به تاریخ عکاسی زده است. این کتاب با داشتن 
تمرین هایی در پایان هر فصل، تشخیص و تحلیل برخی 
عناصر زیبایی شناختی و عناصر تاریخی را را خواننده آن 

واگذار می کند.
این عکاس موفق مشهدی در زمینه بحث حقوق ناشر 
و نویسنده و بحث کپی رایت در ترجمه تصریح کرد: من 
شک  بدون  اما  ندارم  اطالع  جهانی  رایت  کپی  قوانین  از 
برای  مثبت  امتیازی  و  اعتبار  کتاب،  یک  شدن  ترجمه 
آن محسوب می شود. این کتاب توسط انتشارات پرگار و 
از هنر  با کمک ها و حمایت های همیشگی آرش کمالی 

عکاسی به چاپ رسیده است. 
و  ه��ا  عکس  سانسور  م��ی��زان  ب��ا  راب��ط��ه  در  فاضلی 
با  مقایسه  در  کتاب  ترجمه  در  شده  انجام  ممیزی های 
کتاب اصلی گفت: عکس ها در کتاب اصلی همگی رنگی 
برای  اما  باشد  ابتدا رنگی  بود در  این کتاب قرار  هستند. 
عکس های  گرفتیم  تصمیم  کتاب  قیمت  بودن  مناسب 
با  برخی عکس ها هم  کنیم.  و سفید چاپ  را سیاه  کتاب 
وجود تاثیرگذاری باال سانسور و حذف شدند که این اتفاق 

بخش اجتناب ناپذیری در فرهنگ و هنر ما است.
در  استودیو«  »عکاس؛  کتاب  مترجم  فاضل،  مهدی 
مقدمه کتاب آورده است: »عکاسی استودیویی، به عنوان 
دنیای  در  را  گسترده ای  فضای  که  عکاسی  از  شاخه ای 
عکاسی به خود اختصاص داده است، به همراه شاخه ها 
و زیرمجموعه های آن، به جهت ارتباط نزدیکش با دنیای 
مهم ترین  از  یکی  جزو  عکاسی  تجاری  وجه  و  اقتصاد 
ژانرهای عکاسی است. پرداختن به این مقوله و به مهارت 

رسیدن در آن، عالوه بر تجربه نیازمند آشنایی نظام مند 
سیستماتیک  آموزش  و  زمینه،  این  در  مطرح  کارهای  با 
مثل  جامعه ای  در  بود.  خواهد  دراین خصوص،  پلکانی  و 
نظام  و  اقتصادی  خاص  ساختارهای  لحاظ  به  که  ایران، 
برای عکاسی تبلیغاتی بسیار محدود است،  تولید تقاضا 
نظر  به  بدیهی  امری  عکاسی  از  شاخه  این  رشدنایافتگی 
عمده  قسمت  به عنوان  تبلیغاتی،  عکاسی  و  می رسد 
و  نیز دچار ضعف  آموزش  در حوزه  استودیویی،  عکاسی 
نقصان خواهد بود. از سویی، عکاسی پرتره با جذابیت های 
ابتدای اختراع عکاسی موردتوجه جدی  از  چشمگیر آن 
عکاسان بوده و با پیشرفت تجهیزات عکاسی به اوج خود 
عکاسی  جامعه  در  آن  آموزش  بااین حال  است،  رسیده 
ایران بیشتر برپایه آموزش های سینه به سینه و مبتنی بر 
است  شده  تالش  کتاب  این  در  است.  بوده  آزمون وخطا 
عکاسی  استانداردهای  و  پایه  مباحث  به  پرداختن  با  تا 
استودیویی زمینه های الزم برای آموزش به عالقه مندان 
این ژانر عکاسی فراهم آید. درعین حال، نکته قابل توجه 
این است که در کنار آموزش های کالسیک  این کتاب  در 
و قاعده مند طرح ها و روش هایی برای رسیدن به خالقیت 
و نگرشی حرفه ای در این حیطه معرفی و ارائه می گردد. 
بحث  گستردگی  به جهت  نمود  اذع��ان  باید  بااین حال، 
شاخه  این  پیوند  و  آن  شاخه های  و  استودیویی  عکاسی 
و  تلنگر  صرفًا  کتاب  این  ابزار  و  تکنولوژی  با  عکاسی  از 
فصلی  هریک  که  مباحثی  به  فهرست وار  است  اش��اره ای 
می طلبد.  مستقل  کتابی  بدان  پرداختن  و  است  مفصل 
ازاین جهت، شاید بیراه نباشد اگر هنرجویان و دانشجویان 
عکاسی و نیز عالقه مندان مبتدی عکاسی استودیویی را 

مخاطبان اصلی این کتاب بدانیم.«

استودیو«  »عکاس؛  کتاب  مترجم  پیشگفتار  پایان،  در 
و رویکرد آموزش ساختاری مباحث مطرح شده در آن را 

می خوانید: 
در  را  ژانرها  از  وسیعی  دامنه  استودیویی  »عکاسی 
عکس های  تهیه  یعنی  شکل  ساده ترین  از  می گیرد:  بر 
پرسنلی تا پیچیده ترین حالت آن یعنی عکاسی تبلیغاتی 
ُمد،  عکاسی  پرتره نگاری،  گستره  این  در  و  صنعتی  و 
همین  در  همه  تئاتر  و  فیلم  عکاسی  و  بی جان،  طبیعت 
فضا تعریف می شوند. در پاره ای از موارد عکاسی صنعتی 
استودیویی  عکاسی  الزامات  و  اقتضائات  است  ممکن 
در  که  نکته  این  درنظرگرفتن  با  اما  باشد،  نداشته  وجود 
اکثر شرایط و موقعیت ها شرایط نوری ناکافی یا نامناسب 
گردد  تصحیح  و  تکمیل  مصنوعی  نورهای  با  باید  و  است 
تعریف  حیطه  همین  در  نیز  را  صنعتی  عکاسی  می توان 
نمود. همچنان که نورپردازی مقوله ای ضروری در عکاسی 
موفقیت  در  آن،  در  پیشرفت  و  مهارت،  این  درک  است 
این  در عکاسی استودیویی نقش بسزایی دارد و مباحث 
و  مهارت ها  به کارگیری  و  درک  بر  است  متمرکز  مجموعه 
فعالیت هایی که برای عکاسی استودیویی جزو ضروریات 
به حساب می آید: فعالیت ها و تمرین هایی که با تأکید بر 
تکنیک، ارتباط برقرارکردن با مخاطب، و دیزاین عکاس 
را در دستیابی به نتایج قابل قبول کمک خواهد کرد و در 
بسیاری موارد نیازی به مقادیر زیاد تجهزات گران قیمت 

ندارد.
رویکردی  با  مجموعه  ای��ن  در  ط��رح ش��ده  مباحث 
چارچوب  یک  ارائه  درجهت  الگوریتم وار  و  نظام مند 
سیستماتیک  آموزش  به  استودیویی  عکاسی  زمینه  در 
تمرین ها  ارائ��ه  ضمن  و  پرداخت  خواهد  مقوله  این 
برای  گزینش هایی  درنظرگرفتن  با  فعالیت هایی،  و 
و  بود  خواهد  انعطاف  از  درجه ای  دربرگیرنده  عکاس، 
خواهد  محفوظ  عکاس  فردی  خالقیت های  برای  را  جا 
داشت. این امر موجب تشویق عکاس در پیگیری عالیق 
برای  را  فرصت ها  حداکثر  رویکرْد  این  اوست.  شخصی 
گسترش تجربیات شخصی در اختیار عکاس قرار خواهد 

داد. 
توجه به این نکته بسیار حائزاهمیت است که بسیاری 
عکاسی  حیطه  در  نقص  ب��دون  و  خ��وب  عکس های  از 
چراکه  شده اند،  عکاسی  ساده  تجهیزاتی  با  استودیویی 
درک مناسب و دقیقی از نور و شرایط مختلف آن داشتن 
و به کارگیری درست آن برای رسیدن به روشنایی مناسب، 
کنتراست دلخواه، و پرسپکتیو صحیح از اشیای سه ُبعدی 
است.  تعیین کننده  بسیار  بصری  دیگر  خصوصیات  نیز  و 
لذا، مباحث این مجموعْه عکاسی استودیویی را با حداقل 
امکانات آموزش می دهد و در پاره ای موارد صرفًا به یک 
به  ایدئال  نیاز خواهید داشت، هرچند در حالت  دوربین 
منابع نور مختلف و استودیوی تاریک و عایق در برابر نور 
و پاره ای تجهیزات گران قیمت استودیویی برای رسیدن به 
درک درست و روشنی از نور و نورپردازی احتیاج خواهد 

بود.«

با همکاری انجمن خیرین کتابخانه ساز 

دومین کتابخانه سیار مشهد 
مقدس راه اندازی می شود

یک هنرمند نقاش:

»آبی آرام« نگاهی عرفانی دارد
ریز و درشت عکاسی در استودیو

گزارشی از رونمایی کتاب »عکاس؛ استودیو« نوشته مهدی فاضل

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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استانداری  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  معاون 
دنبال  فرهنگی  ه��ای  هفته  گفت:  رض��وی  خراسان 
از  پرهیز  با  اجتماعی  نشاط  و  فرهنگی  بخشی  انسجام 

برنامه های ساختار شکن و قالبی است.
ادارات  روس��ای  با  نشست  در  حسینی  ج��واد  سید   
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های استان با بیان 
سیاسی،  اقتصادی،  نظام  خرده  چهار  از  جامعه  اینکه 
اف��زود:  اس��ت،  ش��ده  تشکیل  فرهنگی  و  اجتماعی 
مهمترین این خرده نظام ها خرده نظام فرهنگی است 
بر عهده  و مهمترین سازمانی که مسئولیت فرهنگی را 

دارد نیز فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
وی بیان کرد: یکی از راهبردهای هفت گانه ترسیمی 

فعالیت های  و  ها  برنامه  ارتقای  در سال جاری  استان 
فرهنگی و هنری است که وزن تحقق این رویکرد برای 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی از دیگر ارگان ها بیشتر 

است.
تنش  و  نارضایتی  وجود  به  اشاره  با  استاندار  معاون 
با  جامعه  عرصه  گفت:در  جامعه  در  اجتماعی  های 
و  اجتماعی  نشاط  کاهش  عمومی،  اعتماد  کاهش 
معاندین  و  دشمنان  هستیم.  مواجه  تضادها  افزایش 
و کاهش سرمایه  نارضایتی  و  امیدی  نا  اشاعه  نیز  نظام 
های اجتماعی را از طریق بدبین کردن مردم به عملکرد 

دستگاه های اجرایی دنبال می کنند.
و  داده  نشان  را  نظام  کارآمدی  باید  کرد:  تصریح  وی 

دنبال افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی باشیم و رکن 
اصلی آن ارتقای فعالیت های فرهنگی است. مهمترین 
موضوع در این میان انسجام فرهنگی، هویت فرهنگی و 

نشاط اجتماعی است.
برخی   با  جامعه  در  اینکه  بیان  با  استاندار  معاون 
اظهار  هستیم  مواجه  فرهنگی  تعارضات  و  تضادها 
گرفته  وام  فرهنگی  مولفه های  و  عناصر  برخی  داشت: 
شده از غرب است، بخشی از فرهنگ ما عناصر فرهنگ 
عناصر  ما  فرهنگ  از  دیگر  بخشی  و  است  عرفی  و  ملی 
با  جامعه  در  عناصر  این  گاهی  که  است  دینی  فرهنگ 
تعارضات  و  تضادها  شاهد  و  ندارند  همخوانی  یکدیگر 

فرهنگی در سطح جامعه هستیم.

بنای  زیر  میتواند  فرهنگی  تضادهای  اف��زود:  وی 
فرهنگ  عناصر  و  اجزا  و  کند  خدشه  دچار  را  فرهنگی 
های  رسالت  از  یکی  باشند.  یکدیگر  موید  و  مقوم  باید 
انسجام  و  فرهنگی  هویت  فرهنگی،  وحدت  ایجاد  ما 
های  هفته  اه��داف  از  یکی  این  و  باشد  باید  فرهنگی 

فرهنگی است.
از  یکی  اجتماعی  نشاط  اینکه  بیان  با  حسینی 
موضوعاتی است که در جامعه کم رنگ شده، خاطرنشان 
سالم  بنیان  شهروندی،  حقوق  نظام،  کارآمدی  کرد: 
وضعیت  و  سالم  شهری  مبلمان  و  شهر  خ��ان��واده، 
اقتصادی برخی از مولفه هایی است که نشاط ایجاد می 
کند ولیکن بخش عمده ای از ایجاد نشاط به برنامه های 

فرهنگی مرتبط است.
و  شادی  فردی،  ارتباطات  و  مباحث  در  افزود:  وی 
راحتی  به  فردی  غم  و  شود  می  دیده  راحتی  به  نشاط 
بروز نمی کند اما افراد بویژه جوانان در ساختار جامعه، 
غم و اندوه را به آسانی بروز می دهند و شادی را پنهان 
را  غمگنانه  هیجانات  جمعی  ساختار  در  می کنند. 
نهادینه کرده ایم و زمانی که می خواهیم هیجان شادی 
در  که  شویم  می  مشکل  دچار  دهیم  بروز  را  اجتماعی 
نتیجه، هیجانات شادی به صورت زیرزمینی و ساختار 
شکنانه یا کلیشه ای بروز می کند. باید شادمانی جمعی 
باید غیرکلیشه ای  این شادی  و  آورد  بدنه جامعه  به  را 

بوده و ساختارشکنانه نباشد.
راه  باید  جمعی  نشاط  برای  اینکه  بیان  با  حسینی 
سومی را تمهید کنیم اظهار داشت: باید نشاط جمعی 
ساختار شکن نبوده و قالبی نیز نباشد و این هنری است 

که مدیران فرهنگی باید به سمت آن حرکت کنند .
راهی  ها  شهرستان  فرهنگی  های  هفته  افزود:  وی 
های  برنامه  از  پرهیز  با  اجتماعی  نشاط  ایجاد  برای 
فرهنگی  ه��ای  هفته  اس��ت.  قالبی  و  شکن  ساختار 
شهرستان ها  از اردیبهشت ماه و در محل پدیده شاندیز 
برگزار خواهد شد و هر شهرستان در سه شب دستاوردها 
و برنامه های فرهنگی خود را در معرض دید عموم قرار 
از  مراسم  این  پایان  در  است  ذکر  شایان  داد.  خواهد 

لوگوی هفته های فرهنگی شهرستان ها رونمایی شد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
آموز  دانش  هزار  امسال 85  گفت:  رضوی  خراسان 
فرایند  در  شرکت  مشمول  استان  این  در  نهم  پایه 
هدایت تحصیلی سال تحصیلی 96-97 و زیر پوشش 

آن هستند.
پایه  آموز  دانش  هر  اف��زود:  توالیی  صابری  رضا 

امتیاز  امتیاز شامل 65  نهم مشمول محاسبه 100 
از آزمونهای سالمت روان و استعداد تحصیلی و 35 
امتیاز مربوط به سوابق تحصیلی مربوط به پایه های 
امتیاز کسب  بر اساس  و  نهم است  و  هفتم، هشتم 

شده انتخاب رشته می کند.
وی ادامه داد: هم اکنون خراسان رضوی در میان 

تمامی استانهای کشور به لحاظ میزان ثبت اطالعات 
ثبت  شامل  تحصیلی'  هدایت  همگام  'سامانه  در 
هدایت  مشمول  آموزان  دانش  درصد  اطالعات 99 

تحصیلی، رتبه نخست را دارد.
معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: با هدف تسهیل در فرایند اجرای این طرح و 
ارائه مشاوره و آگاهی بخشی به دانش آموزان،  نیز 
والدین و معلمان کارگروه تخصصی هدایت تحصیلی 
شده  تشکیل  استان  آموزشی  گانه   47 مناطق  در 

است.
و  اراده  تحمیل  هرگونه  از  والدین  اف��زود:  وی 
تاثیرگذاری غیرضرور بر انتخاب رشته فرزندان خود 
کنند.  خودداری  دهم  پایه  در  تحصیل  ادامه  برای 
اراده و خواست  برخی خانواده ها در صدد تحمیل 
خود بر دانش آموزان برای انتخاب رشته هستند اما 
باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که انتخاب 
رشته دانش آموزان برای ادامه تحصیل در پایه دهم 

باید بر اساس توانمندی و استعداد فردی باشد.
دهند  اجازه  والدین  رود  می  انتظار  داد:  ادامه  او 
آزادانه  و  آگاهانه  انتخاب  اساس  بر  آم��وزان  دانش 
اقدام به انتخاب رشته تحصیلی نماید و با اطالعات 
در  تحصیلی  های  رشته  وضعیت  از  جامع  و  کامل 
حوزه نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش راه آینده 

تحصیل خود را برگزینند.
دانش  را  طرح  این  اجرای  بنیادی  رکن  پنج  وی 
و مدیران  اولیا، دبیران مدارس  آموزان، مشاوران، 
آموزان  دانش  برای  انتخاب رشته  کرد:  بیان  و  ذکر 

کامال آزادانه و طبق آگاهی صورت می گیرد. 
معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: طی سالهای اخیر گرایش بیش از اندازه ای به 
رشته تجربی در بین نش آموزان وجود داشته و این 
در حالی است که طبق آمار پارسال از مجموع 550 
هزار شرکت کننده در کنکور تجربی تنها یک پنجم 
آنها به رشته دانشگاهی مورد عالقه خود وارد شدند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 
تربیت  مسئولیت  دانشگاه ها  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
برای  می توانند  دارند،  برعهده  جامعه  در  را  آموزش  و 
الگوسازی مصرف کاالی ایرانی نقش بسیار موثری را ایفا 

کنند.
به  اشاره  با  سلجوقی  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
نقش دانشگاه ها در تحقق شعارسال؛ حمایت ازکاالی 
ایرانی و با تاکید بر اهمیت تولید کاالی مرغوب ایرانی، 
در  نوین  روش ه��ای  و  علمی  مصادیق  هرچه  اف��زود: 
محصوالت  شود،  برده  به کار  بیشتر  محصوالت  تولید 
اکیفیت باالتری خواهند داشت؛ دانشگاهیان با توجه 
هستند،  برخوردار  که  توانمندی هایی  و  ظرفیت ها  به 
می توانند از طریق مشاوره، آموزش ومشارکت در زمینه 

تولید کاال با کیفیت نقش مهمی داشته باشند. 
تبلیغ کاالی خارجی، تولید داخلی را به حاشیه می راند
وی با اشاره به عوامل عدم رغبت مردم به خرید کاالی 
داخلی، تصریح کرد: عوامل بسیاری در این زمینه دخیل 
متاسفانه  است.  تبلیغات  آن  مهمترین  اما  هستند، 
تبلیغاتی که به نفع کاالهای خارجی و برعکس از کیفیت 
نداشتن کاالی ایرانی در جامعه و توسط شبکه های خارج 
از کشور صورت می گیرد، در عدم رغبت مردم به خرید 

کاالی ایرانی موثراست.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 
کاربردی  علمی-  جامع  دانشگاه  برنامه  درخصوص 
خراسان رضوی در تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی، 
ادامه داد :برنامه های متعددی برای تحقق شعار سال 
درنظر گرفته ایم که یکی از آن ها  آموزش هایی است که 
ما در کنار مراکز صنعتی انجام می دهیم، این آموزش ها 
منجر بهره وری و کارایی فارغ التحصیالن در مجموعه های 

صنعتی خواهد شد. 
سلجوقی اضافه کرد: از طرفی مراکز علمی کاربردی 
صنعتی با توجه به ظرفیتی از کارگاه ها، آزمایشگاه ها و 
مدرسانی که در خود جای داده اند، می توانند در زمینه 
پژوهش و ارتقاء کیفیت کاال داخلی نقش موثری را ایفا 

کنند.
بخش  با  دانشگاه ها  ارتباط  براینکه  تاکید  با  وی 
خصوصی با بیشتر باشد، خاطرنشان کرد: دانشگاه های 
دولتی اغلب وابسته به بودجه های عمومی هستند لذا 
باید تدبیری اتخاذ شود که محل درآمد و تامین بودجه 
به خصوص در زمینه  پژوهشی به بخش خصوصی متصل 
باشد، به عبارت دیگر دانشگاه ها باید بر اساس درخواست 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به فعالیت های 
پژوهشی کنند، زیرا در این صورت پژوهش ها در جامعه 

کاربردی خواهد بود.

در  رضوی  خراسان  بهزیستی  و  مشهد  شهرداری 
زمینه ی همکاری در خصوص ساماندهی، نگهداری 
امضا  تفاهم نامه  مشهد،  کارتن خواب های  درمان  و 

می کنند.
در  رضوی  خراسان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
نهاد  دو  مدیران  بازدید  از  پس  گفت:  رابطه  این 
اجرایی از مرکز اقامتی ترک اعتیاد و کاهش آسیب 
در  تفاهم نامه  این   ،)16 )م��اده  خلق آباد  اجباری 
تشکیل  طرفین  س��وی  از  که  مشترکی  کمیته ی 

می شود، تدوین خواهد شد.
پاک سازی  راستای  در  افزود:  هنربخش  مسعود 
کارتن خواب ها از شهر مقدس مشهد که مورد تأکید 
همکاری  تفاهم نامه ی  یک  ب��وده،  مشهد  شهردار 
تدوین  نهاد  دو  کردن جزئیات عملکرد  برای روشن  

می شود.
دولتی  مرکز   2 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
با  خصوصی  مرکز   10 و  نفر   400 کلی  ظرفیت  با 
معتادان  درمان  و  نگهداری  کار  نفر   1500 ظرفیت 
این  گفت:  می دهند،  انجام  را  مشهد  کارتن خواب 
و  هستند  فعالیت  مشغول  ظرفیت  حداکثر  با  مراکز 
اعتبارات ابالغی دولت برای پوشش هزینه های این 

مراکز به هیچ وجه کفایت نمی کند.
 9 ح��دود  س��ال  در  مراکز  ای��ن  گفت:  هنربخش 
حاضر  حال  در  اما  دارن��د  هزینه  تومان  میلیارد 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد  سه  فقط  بهزیستی 

پوشش خدمات این مراکز دارد.
از  رضوی  خراسان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
زمینه،  این  در  همکاری  برای  کرد  دعوت  خیرین 
و  سازمان ها  همچنین  باشند  داشته  فعال  ورود 
جمله  از  عمومی  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های 
تمام  و  انقالبی  نهادهای  شهر،  شورای  شهرداری، 
تا  کنند  کمک  بهزیستی  به  باید  اجتماعی  دلسوزان 

بهزیستی بتواند این وظیفه ی خطیر را انجام دهد.
ب��دون  ش��ه��ر  تحقق  ب���رای  ک���رد:  اض��اف��ه  وی 
جمله  از  شهروندان  همه ی  باید  ک��ارت��ن خ��واب، 
فعال  حضور  بخش ها  همه ی  در  که  عزیز  خیرین 

دارند فعاالنه ورود داشته باشند.

ه گفته  کارشناس مسئول دفتر مشاوره  بهزیستی 
رضوی،  خراسان  روانکاوری  پدر  رضوی،  خراسان 
عملی  تجربه  روان ش��ن��اس،  گرامیداشت  روز  در 
برای  تفصیلی  ص��ورت  به  را  تکنیکی  روان��ک��اوی 

روان شناسان ارائه می کند. 
مهدی  محمد  دکتر  گفت:  حاجی پور  حسن 
است  شده  زندگی   90 دهه ی  وارد  که  زند  خدیوی 
روان ک��او  و  فیلسوف  لکان،  واسطه ی  با  شاگرد 

معروف فرانسوی می باشد.
علمی  نشست  ک��ن��ن��ده   ب��رگ��زار  اف����زود:  وی 
روان شناسان که همزمان با 9 اردیبهشت در سالن 
سجاد  بلوار  در  پزشکی  نظام  سازمان  اجتماعات 
روان  آرامش  مشاوره  مرکز  می شود،  برگزار  مشهد 

مشهد است.
وی از همه  روان شناسان عالقه مند استان دعوت 
نام  ثبت  علمی،  کارگاه  این  در  شرکت  برای  کرد 

کنند.
و  انتقال،  »هنگامه های  عنوان  با  کارگاه  این 
انتقال متقابل در روانکاوی« چکیده  تجربیات دکتر 
بازنشسته  استاد  و  مجرب  روانکاو  زند،  خدیوی 
زمینه ی  در  ف��ردوس��ی  و  ت��ه��ران  دان��ش��گ��اه ه��ای 

روانکاوی است.
بردو  دانشگاه  از   1349 در  در  زند  خدیوی  دکتر 
در  و  گرفته  تربیتی  روانشناسی  دکتری  فرانسه 
از  را  بالینی  روانشناسی  در  دت��ا  دکتری   1357

دانشگاه پاریس اخذ کرده است.
آسیب  انستیتوی  در  ها  س��ال  همین  در  وی   
مهم  مراکز  در  و  پاریس  روانکاوی  و  روانی  شناسی 
روانکاوی  ه��ای  دوره  پاریس،  روان��ی  بهداشت 
با دیدگاه  را  کودکان، روان درمانی گروهی و فردی 
روانکاوی  تحت  همزمان  و  گ��ذران��ده  روان��ک��اوی 
را  آژوریاگرا  و  الکان  دروس  و  است  بوده  تعلیمی 
دکتر  همچنین  است.  کرده  دنبال  کلژدوفرانس  در 
خدیوی زند از سال 1358 تا کنون در دانشگاه های 
به  اسالمی  آزاد  و  تربیت مدرس  فردوسی،  تهران، 
آسیب  و  بالینی  روانشناسی  رواندرمانی،  آموزش 
شناسی روانی پرداخته و تعداد 12 کتاب و 70 مقاله 
یاد  و همایش در زمینه های  کنگره، سمینار  و 65 

شده، داشته است.

خبرخبر

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی 
مطرح کرد:

نقش کلیدی دانشگاه ها برای 
الگوسازی مصرف کاالی ایرانی

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی:

طرح پاک سازی مشهد از 
کارتن خواب ها اجرایی می شود

همزمان با روز روان شناس برگزار می شود؛

هنگامه های انتقال، و انتقال 
متقابل در روانکاوی در بیان پدر 

روانکاوی خراسان

سامانه پیامک مردمی

100080888

معاونآموزشمتوسطهآموزشوپرورشخراسانرضوی؛

85 هزار دانش آموز خراسانی زیر پوشش هدایت تحصیلی هستند

معاوناجتماعی،سیاسیوامنیتیاستانداریخراسانرضوی؛

نشاط را به مشهد برمی گردانیم

رابطه در فضای مجازی کار دست دختر مشهدی 
داد

وقتی پا به خانه مجردی مردی گذاشتم که قرار بود 
با من ازدواج کند با زنی روبه رو شدم که مسیر زندگی 
تنها  نه  که  هاست  مدت  فهمیدم  تازه  کرد.  تغییر  ام 

بازیچه مردی شیاد شده ام بلکه زندگی ام تباه شد.
کالهبرداری  در  مشارکت  اتهام  به  که  جوان  دختر 
شنیدن  با  که  حالی  در  بود  شده  احضار  کالنتری  به 
ماجرای شکایت و دیدن شاکی، حیرت زده به او می 
نگریست، گریه کنان به تشریح چگونگی آشنایی خود 
به عنوان  او  از  ازدواج،  بهانه  به  با مردی پرداخت که 
کرده  استفاده  هایش  کالهبرداری  برای  ای  طعمه 
بود. این دختر جوان با بیان این که آشنایی با »فرخ« 
در فضای مجازی سرنوشت ام را به جاده تاریکی ها 
کشاند به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: 
حدود یک سال قبل از طریق عضویت در شبکه های 
اجتماعی با پسر جوانی آشنا شدم که فعالیت زیادی 
می  اشتراک  به  را  زیبایی  مطالب  و  داشت  گروه  در 
تحصیل  ف��ردی  را  خ��ودش  که  حالی  در  او  گذاشت 
کرده و با کالس معرفی می کرد، سعی داشت جمالت 
با  ارتباط  مایه  دست  را  ادبی  و  احساسی  عاشقانه، 

دیگر اعضای گروه قرار دهد.
شبکه  در  او  ج��ذاب  تصویر  دی��دن  با  که  هم  من 
دل  او  به  اش،  عاشقانه  مطالب  مطالعه  و  اجتماعی 
می  پاسخ  شعر  با  را  او  عاشقانه  مطالب  بودم،  باخته 
گفتم. این گونه بود که رابطه ما به چت های خصوصی 
در  آشنایی  این  از  بعد  هفته  یک  طول  در  و  کشید 

فضای مجازی، به من وعده ازدواج داد.
من هم که در همین مدت کوتاه به او وابسته شده 
بودم به درخواست مالقات حضوری اش پاسخ مثبت 
»فرخ«  شد.  آغاز  ما  پنهانی  رابطه  گونه  این  و  دادم 
او  و  بود پدر و مادرش ساکن استرالیا هستند  مدعی 
امور تجاری پدرش را برای واردات و صادرات کاال به 
استرالیا در مشهد انجام می دهد. این معاشرت های 
خارج از عرف در حالی ادامه یافت که تقریبا در بیشتر 
کالس های دانشگاه غیبت می کردم و اوقاتم را با فرخ 

می گذراندم.
مدتی بعد موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم 

و فرخ به ناچار با زن و مردی که آن ها را دایی و خاله 
جاری  مراسم  و  آمد  ام  خواستگاری  به  زد  می  صدا 
شدن صیغه محرمیت تقریبا به صورت پنهانی انجام 
فراهم  و  فرخ  خانواده  آمدن  با  اصلی  مراسم  تا  شد 
شدن مقدمات انجام شود. اما خیلی زود فهمیدم که 
برای  اش  نزدیک  بستگان  از  یکی  شناسنامه  از  فرخ 
ازدواج با من استفاده کرده است و دایی و خاله او نیز 
قالبی بوده و با گرفتن مبلغی خود را به عنوان بستگان 

فرخ جا زده اند.
این موضوع در حالی به مشاجره و اختالف انجامید 
که من نمی توانستم موضوع را برای خانواده ام بازگو 
کنم چرا که به اصرار خودم با فرخ ازدواج کرده بودم از 
سوی دیگر وامی را با مبلغ هنگفت برای زنی ضمانت 
کرده بودم که فرخ مدعی بود یکی از بستگانش است.

او شماره حساب مرا به بهانه ندادن مالیات به دولت 
که  بود  داده  دیگری  افراد  به  وارداتی  کاالهای  برای 
پول های آن را برداشت می کرد. چند روز بعد از این 
درگیری ها او مرا به خانه مجردی اش کشاند تا درباره 
دروغ هایی که به من گفته بود با هم صحبت کنیم اما 
با این دختر جوان )شاکی( روبه رو شدم و  در آن جا 
روز  آن  دارند.  رابطه  یکدیگر  با  فرخ  و  او  که  فهمیدم 
به من  رو  اتفاقی مواجه شد  این صحنه  با  فرخ وقتی 
کرد و گفت از زندگی من بیرون برو! من می خواهم با 

این دختر ازدواج کنم.
من هم بالفاصله آن جا را ترک کردم و با پدر و مادرم 
به تهران رفتم حاال فهمیدم که فرخ این دختر را نیز 
امید  به  را  هایش  پول  دختر  این  است.  داده  فریب 
ازدواج با فرخ به حساب بانکی من می ریخت و فرخ 

آن ها را برداشت می کرد.

حمله اجنه به مرد مشهدی!
با  خودرویش  زیر  بمب گذاری  ادعای  با  که  فردی 
پلیس تماس گرفته بود، با طرح موضوع اذیت و آزار 
مراجعه  مشهد  دادس��رای  به  اجنه،  ازسوی  سریالی 

کرد.
ناحیه2  دادسرای  در  درحالی  عجیب  پرونده  این 
فروردین، مردی جوان  اواسط  که  مشهد گشوده شد 

با مرکز فوریت های پلیسی110 تماس گرفت و عنوان 
انتهایی خودرویش  کرد یک بمب ساعتی در قسمت 
حساسیت  و  موضوع  این  اعالم  با  است.  شده  نصب 
و  »چک  تخصصی  مأموران  از  تیمی  بالفاصله  آن، 
قضایی  هماهنگی  پس از  انتظامی  نیروی  خنثی« 
وارد عمل شدند و خود را به محل کشف بمب واقع در 

خیابان قرنی مشهد رساندند.
خودرو  ابتدایی،  بررسی های  و  مأموران  حضور  با 
با رعایت کامل نکات  مد نظر شناسایی شد. مأموران 
ایمنی، خود را به این خودرو رساندند و پس از بررسی 
متوجه شدند یک دستگاه سیاه در حالی که یک چراغ 
قرمز و سبز روی آن مدام روشن و خاموش می شود، 
نصب  خودرو  این  اگزوز  در کنار  و  انتهایی  قسمت  در 

شده است.
سیاه رنگ  قطعه  مشاهده  با  بررسی کننده  تیم 
انفجار  وقوع  از  پیشگیری  تجهیزات  از  استفاده  با 
را  مشکوک  دستگاه  و  شدند  کار  به  دست  احتمالی، 
از روی این سواری پژو پارس باز کردند. تیم عملیاتی 
دستگاه  این  شدند  متوجه  ابتدایی  بررسی های  در 
به  شبیه  ساختاری  دارای  و  ندارد  انفجاری  قابلیت 
مکانی  و  موقعیتی  اطالعات  ارس��ال  دستگاه های 
این  ب��ه دس��ت آوردن  پ��س از  قضایی  ضابطان  اس��ت. 
کردند  اعالم  قضایی  مقام  به  را  موضوع  اطالعات، 
به  را  کشف شده  دستگاه  دستور،  کسب  پ��س از  و 
آزمایشگاه پلیس فتای خراسان رضوی انتقال دادند.

اظهارات عجیب و غریب راننده پژو 
می کرد  ط��ی  را  خ��ود  رون��د  پ��رون��ده،  تحقیقات 
در  خ���ودرو  م��ال��ک  عجیب و غریب  اظ��ه��ارات  ک��ه 
انقالب  و  عمومی  دادس���رای  ش��ع��ب��ه 229دادی��اری 
قرار  دیگری  مسیر  در  را  پیگیری ها  مشهد،  ناحیه2 

داد.
زندگی اش  اخیر  اتفاقات  به  اشاره  با  پرونده  شاکی 
چند ماه  از  ماجراها  این  همه  گفت:  قاضی کفایتی  به 
من  شخصی  که  گفتم  خانواده ام  به  شد.  شروع  پیش 
را کنترل می کند، اما آن ها می گفتند که من خیاالتی 
شده ام. همه اتفاقاتی که این چند ماه برایم رخ داد، 
نمی دانم،  را  ربطش  هم  خودم  هنوز  و  دارد  واقعیت 
اتفاقات  آن  می شوم،  خودرویم  س��وار  وقتی  ولی 

عجیب و غریب برایم رخ می دهد.
پیش  روز  چند  داد:  ادامه  بیست و نه ساله  مرد  این 
در حال حرکت در خیابان بودم که متوجه شدم هرچه 
سرعت  در  تأثیری  هیچ  می دهم،  فشار  را  گاز  پدال 
توسط  ماشین  سرعت  و  نمی شود  ایجاد  خ��ودرو 
شخصی دیگر کم و زیاد می شود. گاهی صبح ها پدرم 
را  خ��ودرو  شیشه های  چرا  که  می کرد  سرزنش  مرا 
پس از پارک خودرو باال نداده  و درها را قفل نکرده ام، 
قفل  را  خودرو  درهای  هم  قبل،  شب  در صورتی که 
بعضی  بودم.  کشیده  باال  را  شیشه هایش  هم  و  کرده 
وقت ها در مسیر خانه به محل کار، بدون اینکه شاسی 
شیشه باالبر را لمس کنم، شیشه های خودرو به شکل 

خودکار پایین و باال می شدند.
مشکالت  می کردم  فکر  ابتدا  افزود:  پرونده  شاکی 
کامپیوتر  قسمت  در  فنی  نقص   از  متأثر  به وجود آمده 
مراجعه  نمایندگی  به  به همین دلیل  باشد؛  خودرو یم 
گفتند  مربوط  کارشناسان  بررسی،  پس از  که  کردم 

کامپیوتر خودرویم هیچ مشکلی ندارد.
چند ماهی با این موضوع دست به گریبان بودم و فکر 
می کردم از سوی اجنه مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام. 
شروع  ماجراها  همه  خ��ودرو،  داخ��ل  سوار شدن  با 
شب ها  می گفتم  خ��ان��واده ام  به  هرچه  من  می شد. 
کشیده ام،  باال  را  شیشه ها  و  قفل  را  ماشین  درهای 
حواس پرت  می گفتند  و  نمی کردند  قبول  آن ه��ا 
شده ام. خودم با دست خودم درهای ماشین را قفل 
با  شوم،  آن  سوار  می خواستم  که  صبح  اما  می کردم، 
صحنه ای به جز آن مواجه می شدم؛ درهای خودرو باز 

و شیشه ها پایین بود.
و  نداشتم  هم  را  گاز  پدال  کنترل  دیگر  اواخر  این 
خودش  خودرو  کنم،  لمس  را  گاز  پدال  اینکه  بدون 
به راه ادامه می داد. چند روز پیش، شاگرد مغازه ام را 
فرستادم تا از داخل خودرو چیزی بیاورد که او بمب 
را زیر خودرو پیدا کرد. همه ترسیده بودیم. تا شنیدم 
یک بمب زیر خودرو جاسازی شده است، دیگر کسبه 

پاساژ را مطلع و از محل فرار کردم.
اعالم نتیجه آزمایش های بمب ساعتی 

نتیجه  اینکه  تا  داشت  ادامه  پرونده  این  تحقیقات 
ازس��وی  مکشوفه  دستگاه  تخصصی  آزم��ای��ش��ات 

این  که  شد  مشخص  و  اعالم  فتا  پلیس  کارشناسان 
پیشرفته  جی پی اس  دستگاه  یک  سیاه رنگ،  قطعه 
مکانی  اطالعات  میدانی،  نقطه زنی  عالوه بر  که  است 
میزان  که  سیم کارت  یک  توسط  را  پژو پارس  خودرو 
سایت  یک  به  داش��ت،  ریالی  ش��ارژ  شایان توجهی 

ارسال می کرده است.
گذشته،  روز  به دست آمده،  مستندات  با توجه به 
دادیار شعبه 229دادسرای عمومی و انقالب مشهد در 
تشریح ابعاد این پرونده به خبرنگار ما گفت: نکته مهم 
به طوری که  است؛  خودرو  کنترل  پرونده،  این  درباره 
در  را  خودرویش  کنترل  شخصی  شده  مدعی  شاکی 

دست گرفته است.
برخی  گفت  باید  فرستنده  دستگاه  کشف  ب��ا 
کارشناسان احتمال می دهند خودرو شاکی با همین 
دستگاه که قابلیت خاصی دارد، ازسوی فرد یا افرادی 
که آن را نصب کرده اند، کنترل می شده است، اما این 
این  با  دستگاهی  هنوز  و  است  احتمال  فقط  موضوع 
در  را  خودرو  کنترل  کابلی  اتصال  بدون  که  قابلیت 

دست بگیرد، ساخته نشده است.
پلیس  پیگیری های  براساس  افزود:  کفایتی  قاضی 
فتا، مشخص شد سیم کارت نصب شده روی دستگاه 
خواهر  نام  به  و  شده  خریداری  به تازگی  کشف شده 
دادسرا  به  جوان  خانم  این  لذا  است؛  شاکی  همسر 
احضار شد. خواهر همسر شاکی در اظهاراتش ضمن 
شد  مدعی  مکشوفه  سیم کارت  وجود  از  بی اطالعی 
احتماال  و  شده  مفقود  ملی اش  کارت  پیش،  چند ماه 
فردی با در دست داشتن آن، این سیم  کارت را خریده 

است.
میدانی  ردزن��ی ه��ای  ب��ا  ک��رد:  تصریح  کفایتی 
دستگاه  توزیع کننده  شرکت  فتا،  پلیس  کارشناسان 
کشف شده که در شهر اصفهان فعال است، شناسایی 
شد و تحقیقات برای دسترسی به سایتی که دستگاه 
ادامه  است،  می کرده  ارس��ال  آن  برای  را  اطالعات 

دارد.
انقالب  و  عمومی  دادس���رای  شعبه 229  دادی��ار 
ناحیه2 مشهد اظهار کرد: با وجود ابهامات گسترده در 
این پرونده، تحقیقات قضایی و پلیسی تا روشن شدن 

واقعیت ماجرا ادامه دارد. 
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پیامهایمردمی

 درخچه های بلوار مفتح موجب عدم دید عابر پیاده
پارسال است.  تصادف شده  به چند  منجر  و   میباشد 

پیامک دادم ولی اقدامی نشد
0935…9655

نشاط به روزنامه شما برگشته پشیمان نشوید
لطفا سودکو را نگه دارید

تماس مردمی

 از اینکه اعضای خانواده به بهانه جدول سرگرم شده و
برای دقایقی بیخیال گوشی میشوند ممنون

تماس مردمی

 حداقل دستمزد 37هزار تومانی، از حقوق خبرنگارها
بیشتره. لطفا مسئولین رسیدگی کنند

0915…7891

ها مشهدی  حق  در  تهران،  بره  اگه  مشهد   شهردار 
 ظلم بزرگی کرده. بعد از مدتها ما یک شهردار خوب پیدا

کردیم
0935…5609

 من از پرسنل پذیرش بیمارستان هاشمی نژاد هستم
 خواستم بگم ما کارکنان بیمارستان در قبال وجوه

 دریافتی از مردم، خرابی دستگاه ها، پر بودن وقت و ...
.ذینفع نیستیم

ناراحتی که  بخوام  م��ردم  از  خواستم   بدینوسیله 
 خودشون از این مشکالت رو سر ما خالی نکنن .کار ما

.به خودی خود سخت و ناراحت کننده هست
0939…6293

شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
مشهد در نشست هم اندیشی زنان فرهیخته فضای 

شهری را مناسب زنان ندانست.
بانوان  هم اندیشی  نشست  در  گندمی  بتول 
شهر  ت��االر  محل  در  که  ش��ورا  اعضای  با  فرهیخته 
مشهد برگزار شد با بیان اینکه جمع 15 نفره اعضای 
شورای اسالمی شهر تالش ویژه ای برای زیست بهتر 
همه شهروندان در مشهد دارند، اظهارکرد: زنان نیز 
به  برنامه ریزی ها  در  باید  جامعه  از  نیمی  عنوان  به 

طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.
شده  مطرح  مطالبات  جمع بندی  در  گندمی 
توسط بانوان در این نشست، گفت: تمامی موارد و 
درخواست های مطرح شده که نیازمند برنامه ریزی 
نیاز  صورت  در  و  بررسی  را  است  شدن  عملیاتی  و 
خواهند  فرستاده  شورا  تخصصی  کمیسیون های  به 
شد تا در قالب طرح تنظیم ویا به آن رسیدگی شود.
موارد  از  بسیاری  است  ممکن  اینکه  بیان  با  وی 
اختیارات  حیطه  به  نشست  ای��ن  در  ش��ده  ط��رح 
قانونی شورای اسالمی شهر مرتبط نباشد، تصریح 
اعالم  شورا  اختیارات  دو  بند  وجود  این  با  کرد: 
می کند که کلیه نارسایی های موجود در حیطه  های 

مختلف باید به مقامات ذی ربط انتقال داده شود.
گندمی در ادامه افزود: بخشی که به حوزه وظایف 
در  باید  و  شد  خواهد  رسیدگی  می گردد،  باز  شورا 
برنامه ها نیز لحاظ شود، اما صراحتا باید گفت که با 
توجه به فرصت 4 ساله شورای پنجم برای رسیدگی 
نخواهد  امکان پذیر  موضوع  این  مشکالت،  همه  به 

راستای  در  را  خود  تالش  همه  وجود  این  با  بود؛ 
مرتفع کردن مشکالت انجام خواهیم داد.

در  ش��ورا  ب��ودج��ه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهری  مدیریت  فضای  بودن  نامناسب  خصوص 
توسط  الی��ح��ه ای  ک��رد:  تصریح  معلوالن،  ب��رای 
ناتوان  و  معلول  شهروندان  امور  در  شهردار  مشاور 
پارلمانی  جسمی، در حال تدوین است و در حوزه 
خصوص  در  جامعی  الیحه  می شود؛  پیگیری  نیز 
سایر  و  آن  یافتن  اختصاص  چگونگی  و  تسهیالت 
شده  دی��ده  الیحه  این  در  معلوالن  خواسته های 

است.
اسالمی  اقدامات شورای  به  اشاره ای هم  گندمی 
این  در  اظهارکرد:  و  داش��ت  معلوالن  ب��رای  شهر 
استثنایی  پ��رورش  و  آم��وزش  با  را  نشستی  راستا 
در  نیز  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  و  کردیم  برگزار 

حالبررسی مطالبات آن ها است.
میلیون   900 بودجه  شدن  گرفته  درنظر  از  وی 
تومانی در زمینه مناسب سازی فضای شهری برای 
برهیچکس  گفت:  و  خبرداد   97 سال  در  معلوالن 
زن��ان  ب��رای  شهری  فضای  ک��ه  نیست  پوشیده 
نامناسب است چه برسد به معلوالن؛ در این راستا 
مربوطه  کمیسیون  توسط  شهری  مناسب سازی 
شده  تدوین  راستا  این  در  نیز  برنامه هایی  و  رصد 
زمینه  این  در  نیز  کمیته ای  این،  بر  عالوه  است. 
در  معلوالن  جامعه  از  ای  نماینده  که  شده  تشکیل 

آن حضور خواهند داشت .
اینکه در حوزه سالمت، بهداشت  بیان  با  گندمی 

که  گرفته  شکل  کارگروهی  ویژه  صورت  به  درمان  و 
ارتباطات تنگاتنگی را با شبکه سالمت شهر برقرار 
راستا  این  در  نیز  شهرداری  ظرفیت های  از  و  کرده  
آگاهی  حوزه  در  کرد:  تصریح  است،  شده  استفاده 
برای  تومان  میلیارد   30 امسال  آموزش  و  بخشی 
معنی  به  که  یافته  اختصاص  شهروندی  آم��وزش 
بلکه  نیست  سال  پایان  تا  مبلغ  این  کرد  هزینه 
در  زمینه  این  در  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
مدنظر  را  آموزشی  هر  که  چرا  است  بررسی  حال 
به  شهروندی  آموزش  جامع  برنامه  باید  نداریم.و 

تایید کمیسیون فرهنگی برسد.
جامع  نظام  درصورتیکه  گفت:  ادام��ه  در  وی 
تدوین  مختلف  های  حوزه  در  شهروندی  آموزش 
به  نسبت  را  الزم  بخشی  آگاهی  م��ی ت��وان  ش��ود 
بواسطه آن شرایط  بتوانیم  تا  داد  انجام  شهروندان 

مطلوب تری را در شهر داشته باشیم.
با اشاره به اجرای طرح  عضو شورای شهر مشهد 
دوام ثامن گفت: در این طرح بیش از 5 هزارنفر از 
حضور  ضمن  و  یافتند  حضور  مشهدی  شهروندان 
در کالس ها، با اصول ایمنی و مقابله با بحران آشنا 
بوده  توجه  قابل  زمینه  این  در  که  نکته ای  شدند؛ 
طرح  این  کنندگان  شرکت  درصد   70 که  است  این 

را بانوان تشکیل دادند.
توان افزایی  توانمندسازی،  اینکه  بیان  با  گندمی 
در  باید  امکانات  و  فرصت  به  دسترسی  حق  و 
خصوص بانوان صورت گیرد، تصریح کرد: در بحث 
بانوان  که  کرد  عمل  گونه ای  به  باید  توان افزایی 

احساس ارزشمند بودن داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه زنان باید حق کنترل زندگی 
بانوان  این،  بر  عالوه  گفت:  باشند،  داشته  را  خود 
نیز  اجتماعی  شرایط  بر  تاثیرگذاری  حق  از  باید 
باید توانمندسازی  برخوردار باشند و در این راستا 
و توان افزایی از ریشه و بنیاد حل شود در غیر این 
صورت شاهد درجا زدن در این حوزه خواهیم بود.

همواره  انتخابات  زمان  کرد:  خاطرنشان  گندمی 
و  می شوند  دیده  جامعه  از  بخشی  عنوان  به  زنان 
می شود؛  داده  آن ها  مورد  در  نیز  خوبی  شعارهای 
بلکه  نخواهیم  رای  صندوق های  پای  تنها  را  زنان 

آن ها را در همه عرصه و زمان ها ببینیم.
ادامه  در  شورا  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
هم  مشهد  راهبردی  سند  تنظیم  به  خود  سخنان 
کمیسیون  ذیل  کارگروه   4 گفت:  و  داشت  اشاره ای 
»برنامه«  بحث  که  دارد  وج��ود  بودجه  و  برنامه 
برنامه های  می شود؛  پیگیری  آن ها  از  یکی  توسط 
کمیسیون های  به  طریق  این  از  نیز  امید  لیست 
مختلف ارائه شده و در این راستا برنامهه عملیاتی 
تدوین  مشهد  شهر  راهبردی  سند  و  شهرداری 

خواهد شد.
تدوین  راستای  در  پنجم  شورای  افزود:  گندمی 
نخواهد  خالی  شانه  مشهد  شهر  راهبردی  سند 
را  دستگاه ها  سایر  باشد  ممکن  که  جایی  تا  و  کرد 
برنامه ریزی  معاونت  و  آورد  خواهیم  عرصه  این  به 
این سمت و سو حرکت میکند  به  شهرداری مشهد 

تا شهر مشهد را از این خال نجات دهیم.

جاری  هفته  در  رضوی  خراسان  مهر  خبرگزاری 
سرمایه  پای  پیش  مشکالت  خصوص  در  گزارشی 
گذاران در مشهد پرداخت که در ادامه بخش هایی 

از آن را می خوانید.
سرمایه  های  اولویت  از  یکی  همواره  مشهد  شهر 
گیر  پا  و  دست  قوانین  اما  ب��وده  خارجی  گ��ذاران 
و  خارجی  های  سرمایه  ورود  برای  مانع  ترین  مهم 

داخلی به این شهر است.
جزو  کشور  هر  در  خارجی  گذاری  سرمایه  میزان 
شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود و رونق 

اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد.
از  برخی  در  گذشته  ه��ای  س��ال  طی  مهم  ای��ن 
استان های کشور از جمله خراسان رضوی به دلیل 
توجه  مورد  گردشگری  و  جغرافیایی  های  ظرفیت 
برای  نیز  تا مشوق هایی  قرار داشته و موجب شده 

سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.
تاثیر  کشور  اقتصادی  رکود  و  ها  تحریم  چه  اگر 
مستقیمی بر حوزه سرمایه گذاری خارجی گذاشته 
است اما با این وجود مشهد همواره یکی از اولویت 
در  بزرگی  های  پروژه  و  بوده  گذاران  سرمایه  های 

همین شرایط در این شهر به اجرا در آمده است. 
ورود  و  اقتصادی  ب��زرگ  های  هلدینگ  وج��ود 
خارجی ها به برخی پروژه های مهم از جمله قطار 
نیز  ف��والد  و  س��ازی  خ��ودرو  تهران،  مشهد-  برقی 
تایید کننده ورود سرمایه های خارجی به پایتخت 

معنوی کشور است.
تمایل  عدم  کشور  اقتصاد  بر  حاکم  رکود 

سرمایه گذاران را به دنبال دارد
رئیس  و  اقتصادی  م��ع��اون  راب��ط��ه  همین  در 
شهرداری  ها  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  سازمان 
کند:  می  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  مشهد 
اقتصادی  وضعیت  و  مشهد  که  داشت  اذعان  باید 
فضای  در  آنچه  مطابق  آن  در  سرمایه گذاری  و 
با  اما  نیست  مطلوب  است  جریان  در  کشور  کلی 
پیش  در  امید  و  تدبیر  دول��ت  که  سیاست هایی 

به  و  کشور  اقتصاد  در  مثبتی  نشانه های  گرفته، 
که  هستیم  شاهد  را  مشهد  اقتصاد  در  آن  تبع 
امیدوار  نشانه های  از  یکی  مسکن  معامالت  رشد 
ش��ه��رداری  م���ی رود.  شمار  ب��ه  مهم  ای��ن  کننده 
تدوین  حال  در  نیز  سرمایه گذاری  حوزه  در  مشهد 
در  نشیند  بار  به  اگر  که  است  موثری  سیاست های 
در  اقتصادی  رونق  و  نشاط  افزایش  شاهد  آینده 

شهرمان خواهیم بود.
گذشته  سال  دهد:  می  ادامه  نائینی  خواجه  رضا 
به  مشهد  شهرداری  که  سرمایه گذاری های  حجم 
بالغ  داشت  اجرا  دست  در  خصوصی  بخش  همراه 
۳ هزار میلیارد تومان بود. ناگفته نماند که حوزه  بر 
میلیارد  هزار   6 برای  سرمایه گذاری  بستر  اقتصادی 
تحقق  صورت  در  که  کرده  آماده  نیز  را  دیگر  تومان 
اقتصاد شهری  به رونق بخشی  و جذب سرمایه گذار 
به  آمار مربوط  این  البته  کمک شایانی خواهد کرد. 
خصوصی  بخش  با  شهرداری  که  است  پروژه هایی 

شمار  به  پروژه هایی  از  جدا  و  پرداخته  مشارکت  به 
با سیاست های تشویقی  می رود که بخش خصوصی 
سرمایه گذاری  به  اقدام  کرده،  فراهم  شهرداری  که 
خصوص  در  ده���د:  م��ی  ادام����ه  اس����ت.   ک���رده 
در  که  کرد  نشان  خاطر  باید  خارجی  سرمایه گذاری 
هستیم  دولت  از  الزم  مجوزات  اخذ  پیگیری  حال 
تا برای منابع فاینانس جهت تامین زیرساخت های 
این  سریع تر  هرچه  امیدواریم  و  کنیم  اقدام  شهری 
گذشته  سال  که  است  ذکر  به  الزم  یابد.  تحقق  مهم 
در  گام نخست نیز شورای اسالمی شهر مشهد با اخذ 
موافقت  دالری  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  حدود  فاینانس 

کرده است.
رکود در حوزه ساخت وساز

وی تصریح می کند: در زمانی که رونق در بخش 
صورت  به  سرمایه گذاران  باشد،  زیاد  ساختمان 
دارند.  بیشتری  تمایل  ساختمان  بخش  به  کلی 
تجربه  را  بخش  این  در  رکود  که  حاضر  حال  در  اما 

خدماتی  پروژه های  به  بیشتری  تمایل  می کنیم، 
ارائ��ه  هرچند  هستیم.  شاهد  را  زیرساختی  و 
مشوق های ناب به دلیل حذف قیمت زمین و پروانه 
در قدم اول می تواند در جذب مخاطب موثر باشد.

بر  تاملی  با  ده��د:  می  ادام��ه  نائینی  خواجه 
از  که  مقاومتی  اقتصاد  هوشمندانه  سیاست های 
خواهیم  در  شده،  ابالغ  رهبری  معظم  مقام  سوی 
ویژه  تاکید  مورد  سرمایه گذاری  موضوع  که  یافت 
دولت   راهبردهای  و  سیاست ها  است.  نیز  ایشان 
هرچه  شدن  عملیاتی  جهت  و  راستا  همین  در  نیز 
شهرداری  اس��ت.  ش��ده  تدوین  مهم  ای��ن  بیشتر 
سرمایه  جذب  برای  و  رویکرد  همین  با  نیز  مشهد 
مشوق هایی  ایجاد  به  اق��دام  سرمایه گذاران،  و 
قبیل  از  مواردی  به  می توان  نمونه  برای  که  کرده 
و  اح��داث  ب��رای  تخفیفاتی  و  امتیازات  اعطای 
مناطق  در  قیمت  ارزان  مسکن  پروژه های  اجرای 
پروژه های  انجام  شهر،  ک��م درآم��د  و  حاشیه ای 
ص��ورت  ب��ه  س��رم��ای��ه گ��ذاران  توسط  زیرساختی 
مجوزات  اعطای  ازای  در  معاوضه  ق��رارداده��ای 
بسته های  اعمال  و  ام��الک  تهاتر  و  ساختمانی 
و  کم  سرمایه  ب��ازده  با  پروژه هایی  در  تخفیفی 
ایجاد  برای  روش هایی  و  دستورالعمل  تهیه  نیز 
عوارضات  مطالبات  نحوه  در  تسهیالتی  و  مشوق ها 

پروانه ساختمانی اشاره داشت.
وی در خصوص موانع و مشکالت سرمایه گذاران 
اقتصاد  بر  حاکم  رکود  کلی  صورت  به  گوید:  می 
آفرینی  نقش  به  را  سرمایه گذاران  تمایل  کشور، 
در حوزه های اقتصادی کاهش داده است. از سوی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  مشکالت  دیگر 
است  نیز  اداری  بروکراسی  و  فرآیندها  به  مربوط 
جهت  در  مشهد  ش��ه��رداری  راستا  همین  در  که 
سرمایه گذاران  جذب  جهت  مناسب  بستر  ایجاد 
سرمایه گذاری  فرآیندهای  شفاف سازی  به  اقدام 
و  اداری  فرآیندهای  کاهش  و  خود  پروژه های  در 

بروکراسی در این راستا کرده است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در نشست هم اندیشی زنان فرهیخته:

فضای شهری مناسب زنان نیست 

گزارش منتخب هفته از خبرگزاری مهر خراسان رضوی؛

قوانین دست و پاگیر سنگ بزرگ پیش پای سرمایه گذاران در مشهد

اخبارکوتاه

قطار ایران - ترکیه امسال راه اندازی 
می شود

اسالمی  جمهوری  آه��ن  راه  مسافری  معاون 
تهران  قطارهای  مجدد  ان��دازی  راه  گفت:  ایران 
و  شده  قطعی  امسال  وان   - تبریز  و  استانبول   -
عشق   - مشهد  مسیر  در  قطار  برقراری  همچنین 
آباد و قطار ترکیبی مشهد - کربال در حال پیگیری 

است.
- نخجوان  افزود: قطار مشهد  میرحسن موسوی 
در  و  دارد  حرکت  مسیر  این  در  هفته  در  بار  دو 
مشهد-  قطار  رایزنیها  رسیدن  نتیجه  به  صورت 

عشق آباد نیز امسال راه اندازی می شود.
از  پیشتر  که  ترکیه  قطارهای  داد:  ادام��ه  وی 
با  بودند  برخوردار  باالیی  مسافر  اشغال  ضریب 
و  ترکیه  ایرانی  قطار  دو  در  خدمات  ارائ��ه  حفظ 
اندازی  راه  دوباره  امسال  مسیر  این  در  فعال  ای 

شد. خواهند 
گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  معاون 
هم اکنون توافق با یک شرکت زیارتی دارای مجوز 
از سازمان حج و زیارت برای جا به جایی مسافران 
نهایی شده  - کربال تقریبا  زائران در مسیر مشهد  و 
ماه  از  پس  مسیر  این  قطار  بلیت  فروش  احتماال  و 
از  مسیر  ادامه  اما  شود  می  انجام  رمضان  مبارک 
با  فقط  یا  و  قطار  و  اتوبوس  با  کربال  تا  شلمچه  مرز 

اتوبوس خواهد بود.
به  جا  میزان  کرد:  اظهار  همچنین  ادامه  در  وی 
کشور  ای  حومه  قطارهای  شبکه  در  مسافر  جایی 
ماقبل  سال  به  نسبت  پارسال  نفر  میلیون   6.1 با 
هزار   450 و  میلیون   24 پارسال  شد.  بیشتر   16.6
به  جا  ایران  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  در  مسافر 
درصد   6.3 ماقبل  سال  با  مقایسه  در  که  شدند  جا 
افزایش داشت. رشد جا به جایی مسافر قطارهای 
درصد   3.5 نیز  طوالنی  مسیرهای  در  شهری  بین 

بوده است.
تدوین  یافتن  پ��ای��ان  از  همچنین  م��وس��وی 
خبر  کشور  ای  حومه  قطارهای  شرکت  اساسنامه 
به  سبزوار  شهر  اتصال  زیرسازی  داد:  ادام��ه  و 
اعتبار  با  متناسب  و  شده  تمام  تقریبا  ریلی  شبکه 
عملیات  این  تکمیل  در  دارد.  پیشرفت  تخصیصی 
راه  سبزوار   - مشهد  ای  حومه  قطار  بالفاصله 
در  نیز  تهران  سبزوار-  مسیر  در  حتی  و  ان��دازی 

صورت تقاضا این خط ریلی برقرار می شود.

گنبد حرم رضوی بلندتر می شود؟
گفت:  رضوی  قدس  آستان  متبرکه  اماکن  معاون 
یقین  طور  به  رضا)ع(  امام  حرم  گنبد  شدن  بلندتر 
انجام می گیرد اما انجام آن در دست مطالعه است.

ابعاد  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  منبتی  خلیل 
قدس  آستان  مهندسان  توسط  اق��دام  این  انجام 

رضوی در دست مطالعه است.
وی با اشاره به اینکه حریم منظری حرم به دلیل 
قرار  شعاع  تحت  آن،  اط��راف  سازهای  و  ساخت 
بررسی  باید  گنبد  شدن  بلندتر  افزود:  است،  گرفته 
گلدسته ها  هارمونی  آن،  شدن  بلندتر  با  زیرا  شود 

نباید از بین برود.
رض��وی  ق��دس  آس��ت��ان  متبرکه  ام��اک��ن  م��ع��اون 
گفت:  حرم  صحن های  در  سایه بان  ایجاد  درب��اره 
تاکنون شرکت های زیادی طرح های خود را درباره 
صحن های حرم به ویژه صحن جامع ارائه کردند که 

بعید نیست در سال ۹۷ اجرایی شود.

به  حیدریه  تربت  رئیس  حاج  حمام 
موزه تبدیل می شود

گفت:  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
که  حیدریه  تربت  شهرستان  رئیس  حاج  حمام 
بود،  شده  آغاز  پارسال  مهر  از  آن  احیای  عملیات 

بزودی تبدیل به موزه می شود.
از عملیات  بازدید  در جریان  فر  ابوالفضل مکرمی 
حیدریه  تربت  فرماندار  با  دیدار  در  و  حمام  عمرانی 
افزود: قرار بود موزه پارسال به بهره برداری برسد، 
حاجی  تاریخی  حمام  مرمت  و  گودبرداری  حین  اما 
بنای تاریخی عهد قاجار،  این  بقایای اصلی  رئیس، 
کشف و لذا کار بازآفرینی و احیای آن به تعویق افتاد.
آجرفرش  حمام  موزاییکی  کف  بود  بنا  گفت:  وی 
استفاده  مورد  هنری  و  فرهنگی  امور  برای  و  شده 
قرار گیرد که با این کشف مشخص شد شکل کنونی 
اندکی  با  که  است  پهلوی  دوران  به  مربوط  حمام 
مورد  قاجار،  دوران  حمام  خرابه  روی  بر  تغییرات 

استفاده مجدد قرار گرفته بود. 
و  گردشگری  های  ظرفیت  به  اشاره  با  فر  مکرمی 
جاذبه های تاریخی تربت حیدریه، بر توسعه آن ها 
تاکید و اظهار کرد: تالش می کنیم موزه حمام حاج 
گونه  هیچ  گرفتن  نظر  در  بدون  و  امسال  را  رئیس 

محدودیت منابع مالی، راه اندازی کنیم.
و  زایران  مسیر  در  حیدریه  تربت  گرفتن  قرار  وی 
الزم  گفت:  و  خواند  ارزشمند  فرصت  یک  مسافران 
مسافران  و  زایران  تا  کنیم  فراهم  را  شرایطی  است 
و  تاریخی  های  جاذبه  از  شهر،  این  در  توقف  با 

گردشگری این شهرستان بازدید کنند.
در  مسافران  و  زایران  توقف  گفت:  همچنین  وی 
کاهش  در  تواند  می  مشهد  به  منتهی  مسیرهای 
انتهای  در  ها  آن  بیشتر  که  ای  ج��اده  تصادفات 
نقش  دهند،  می  روی  مقصد  به  نزدیک  و  مسیرها 

موثری ایفا کنند.
نیز  حیدریه  تربت  فرماندار  و  استاندار  معاون 
گردشگری را عامل پویایی و ایجاد اشتغال در تربت 
حیدریه خواند و گفت: با توجه به تردد 10 میلیون 
قرار  و  کریدور  این  از  سال  در  مسافر  و  زای��ر  نفر 
شمال  مواصالتی  محور  در  شهرستان  این  گرفتن 
در  گردشگری  های  زیرساخت  ایجاد  جنوب،  به 
اداره  این  کاری  برنامه  نخست  فصل  حیدریه  تربت 

در سالجاری خواهد بود.

حاضر  حال  در  گفت:  مقدس  مشهد  شهردار 
علت  ب��ه  مقدس  مشهد  شهر  اس��الم��ی  ش���ورای 
کشور  سطح  در  شهر  شورای  موفق ترین  همدلی، 

است.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گ��زارش  به 
نشست  در  خامسی  ت��ق��ی زاده  مشهدمقدس، 
ش��ه��ردار،  ب��ا  شهر  ش���ورای  اع��ض��ای  مشترک 
م��ع��اون��ی��ن، م��دی��ران م��ن��اط��ق، س��ازم��ان ه��ا و 
مقدس  مشهد  شهرداری  وابسته  شرکت های 
همکارانم  ک��ه  م��ی ده��م  ش��ه��ادت  ک��رد:  اظ��ه��ار 
مدیریت جهادی واقعی را در 6 ماه گذشته انجام 
 16 از  کمتر  در شهرداری  و هیچ مدیری  داده اند 
در  که  آنچه  اما  است  نکرده  کار  روز  در  ساعت 
این میان مغفول مانده، زحمات اعضای شورای 

شهر بوده است.
روز  شبانه  شهر  ش��ورای  اعضای  اف��زود:  وی 
مشغول کار بوده اند که ما را پشتیبانی کنند و فکر 
نمی کنم شورایی در ایران داشته باشیم که اینقدر 

برای پیشبرد امور شهر وقت گذاشته باشند.
بودن  موفق  بر  مخالف  و  موافق  اذع��ان 

مدیریت شهری مشهد
از  ک��رد:  خاطرنشان  مقدس  مشهد  ش��ه��ردار 
شهر  اسالمی  ش��ورای  اعضای  و  خود  همکاران 

گرفت  را  پاسخش  بودن  واحده  َید  می کنم.  تشکر 
ما  قوت  نقاط  بر  مخالف  هم  و  دوست  هم  امروز  و 

اذعان دارند.
تقی زاده خامسی با بیان این مطلب که قدردانی 
یک فضیلت است و مردم مشهد بافضیلتند که از ما 
نقاط  کنار  در  یقینا  داد:  ادامه  می کنند،  قدردانی 
وجود  مشهد  شهرداری  در  نیز  ضعف هایی  قوت، 

باز  به ده ها سال قبل  دارد که ریشه این مشکالت 
می گردد و همه آنها زاییده امروز نیست. 

به  پاسخ  برای  مدرن  روش های  از  استفاده 
مطالبات مردمی

که  کسانی  همه  معموال  ک���رد:  تصریح  وی 
دارن��د  دوس��ت  می کنند  مراجعه  ش��ه��رداری  به 
از  ب��رخ��ی  ام��ا  ش��ود  داده  پ��اس��خ  مطالباتشان 

به  پاسخ  نیست.  اج��را  قابل  درخواست ها  ای��ن 
نیازمند  نیز  م��ردم  حل  قابل  درخ��واس��ت ه��ای 
از  استفاده  کنار  در  مدرن  روش ه��ای  از  استفاده 
معاونت  توسط  مهم  این  که  است  گذشته  تجارب 

برنامه ریزی در حال انجام است.
کاری  را  شهرداری  کار  مقدس  مشهد  شهردار 
از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  اورژانسی 
کار  نوع  بخاطر  هم  ما  سازمان  از  مردم  گله های 

شهرداری که کاری اورژانسی است، می باشد.
حرکت به سمت شفافیت بیشتر در شهرداری 

مشهد
سمتی  به  اینکه  به  اشاره  با  خامسی  تقی زاده 
می رویم که همه کارها روشن و شفاف انجام شود، 
دوره  این  فعالیت  باقیمانده  فرصت  در  اف��زود: 
است  سال  سه  از  بیشتر  کمی  که  شهری  مدیریت 
امور  هم  و  بپردازیم  زیربنایی  مسائل  به  باید  هم 

روزمره شهر نیز با قوت پیش رود.
وی گفت: در حوزه مسائل زیربنایی، شهر مشهد 
و  میلیون  یک  دارد.  دادن  انجام  برای  زیادی  کار 
200 هزار نفر طرح تفصیلی جدید به جمعیت شهر 
مشهد افزوده شده است که باید به آنها نیز خدمات 
ارائه دهیم. در همین راستا احداث تعدادی پارک 

در این مناطق را در دستور کار داریم.

شهردار در نشست صمیمی اعضای شورای شهر مشهد مقدس با مدیران شهری:

شورای اسالمی شهر مشهد موفق ترین شواری شهر کشور است
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خراسان  وک��وراش  جوجیتسو  ج��ودو  هیئت  رئیس 
رضوی از حضور نمایندگان فدراسیون جهانی جودو در 

قالب یک تور آموزشی در مشهد خبر داد.
خود  دیروز  صبح  خبری  نشست  در  محمودی  حسین 
در دفتر هیئت استان، گفت: بر اساس هماهنگی های 
انجام شده با فدراسیون کشور، این تور آموزشی از روز 
جمعه ۳۱ فروردین ماه به مدت ۲ روز در مشهد برگزار 

می شود.
وی افزود: جرویس امان، میکلوس انگورای قهرمانان 
با سابقه رقابت های جودو جهان و المپیک از کشورهای 
نیکالس مسنر مجارستانی مدرس  و  اسپانیا  و  فرانسه 
نفراتی هستند که در قالب  رسمی فدراسیون جهانی، 

این تور آموزشی به مشهد سفر میکنند.
خراسان  ک��وراش  و  جوجیتسو  ج��ودو،  هیئت  رئیس 
فدراسیون  نمایندگان  همراهی  به  اش��اره  با  رض��وی 

تعداد دیگری  و  جهانی توسط محمد درخشان رئیس 
از مسئوالن فدراسیون در سفر به مشهد، ادامه داد: در 
طی این دو روز برنامه های ویژه ای را در جهت استفاده 
فنی حداکثری قهرمانان، مربیان و داوران استان از این 
تور آموزشی و معرفی ظرفیتهای ورزشی و جاذبه های 
مهد  عنوان  به  رضوی  خراسان  اجتماعی  و  فرهنگی 

جودو کشور در دستور کار قرار داده ایم.
در  جودو  افزاری  سخت  امکانات  از  بازدید  افزود:  وی 
قدس  آستان  باشگاه های  مختلف،  شهرستان های 
برگزاری  همچنین  و  مشهد  فردوسی  منطقه  رضوی، 
در  جودوکار  آقایان  و  بانوان  برای  آموزشی  کارگاه های 
که  استان  نونهاالن  قهرمانی  جودو  رقابت های  خالل 
می شود،  برگزار  مشهد  مهران  سالن  در  جمعه  روز  در 
حضور  مدت  طول  در  که  است  برنامه های  جمله  از 
شده  ریزی  برنامه  رضوی،  خراسان  در   ijf نمایندگان 

حرم  از  بازدید  همچنین  کرد:  بیان  محمودی  است. 
مطهر رضوی، موزه حرم، آرامگاه فردوسی و همچنین 
با  که  فردوسی  منطقه  گود  باچوخه  کشتی  رقابت های 
جمعه  روز  در  استان  چوخه  و  جودو  قهرمانان  حضور 
برگزار می شود نیز از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده در 

این تور خواهد بود.
حرفه ای  فیلمبرداری  گروه  یک  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شبکه  از  ساز  برنامه  گروه  یک  و  جهانی  فدراسیون  از 
را  جودو  جهانی  فدراسیون  نمایندگان  سیما  ورزش 
در  ورزشی  برنامه های  ساخت  و  سازی  مستند  برای 
معرفی  در  مهمی  نقش  که  می کنند  همراهی  تور  این 
ظرفیتهای ورزشی، فرهنگی و ... استان در سطح ملی 

و بین المللی خواهد داشت. 
خراسان  ک��وراش  و  جوجیتسو  ج��ودو،  هیئت  رئیس 
گرفته  صورت  هماهنگی های  طبق  کرد:  بیان  رضوی 

اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی  استانداری، 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  شهرداری،  گردشگری،  و 
خراسان رضوی و ادارات ورزش و جوانان شهرستان، 
نیروی  باچوخه،  کشتی  انجمن  باستانی،  هیئت 
انتظامی، راهور، پلیس راه و ... همکاری خوبی و قابل 
تقدیری را با هیئت استان خواهند داشت که امیدواریم 
بین  تشریفات  با  همراه  و  کیفیت  با  خوب،  میزبانی 
المللی مناسب از نمایندگان فدراسیون جهانی داشته 

باشیم.
وی عنوان کرد: این تور در ایران از هفته گذشته آغاز 
از  پس  جهانی  فدراسیون  نمایندگان  که  است  شده 
سفر به شهر های کرج، اسالمشهر، اصفهان و شیراز به 
و   نور  اسفراین،  بجنورد،  به  ادامه  و در  مشهد می آیند 

تهران خواهند رفت.
حاجی  مسعود  برنامه ها  ای��ن  در  گفت:  محمودی 
طالیی  تنها  و  مشهدی  ارزن��ده  قهرمانی  آخوندزاده 
جودو کشور در بازی های آسیایی به صورت دائم حضور 
دارد که تالش داریم در مشهد از قهرمانانی چون جواد 
خسرو  معلومات،  علی  قاسمی نژاد،  امیر  محجوب، 
همراهی  برای   ... و  فالح  عباس  دلیر،  علیرضا  دلیر، 
قهرمانان  کنار  در  حضور  و  جهانی  تور  این  اعضای 

خارجی در مراسمات مختلف دعوت کنیم.
کرد:  عنوان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
راه  ب��رای  مساعدی  ق��ول  ج��ودو  جهانی  فدراسیون 
لباس  و  تاتامی  اختصاص  با  جودو  مدرسه   ۱۶ اندازی 
استاندارد جودو و پشتیبانی فنی و بروز رسانی مربیان 
را  ایران  در  المللی  بین  نهاد  این  از سوی  این مدارس 
داده است که سهم استان خراسان رضوی از این تعداد 

۳ مدرسه جودو خواهد بود.
محمودی با بیان اینکه درخشش جواد محجوب و دیگر 
ملی پوشان کشور در رقابت های بین المللی اخیر باعث 
فدراسیون  توجهات  کانون  در  ایران  جودو  گرفتن  قرار 
جهانی شده است، گفت: حاشیه شهر مشهد، محدوده 
نقاط  و قوچان  و فریمان و محدوده چناران  تربت جام 
استعدادهای  نظر وجود  از  استان  آزمایشی حاصلخیز 
این  ان��دازی  راه  با  که  هستند  جودو  رشته  در  ف��راوان 
مدارس جودو در تراز جهانی در این مناطق می توانیم 
به کشف و پرورش جودوکاران مستعد و موفقیت آنها در 

المپیک ۲۰۲۴ امیدوار باشیم.

کوتاهازورزشاستان

کارگاه های تمرینی برترین های پومسه آقایان استان 
برگزار  تیم ملی  با حضور سرمربی  و  خراسان رضوی 
پومسه  برترین های  تمرینی  کارگاه  چهارمین  شد. 
استاندارد  پومسه  آموزشی  کارگاه  استان،  آقایان 
برتر  قهرمانان  پومسه  کارگاه  و  استان  مربیان  ویژه 
است  گفتنی  شد.  برگزار  رض��وی  خراسان  استان 
در  استان  پرتالش  و  شایسته  مربیان  حضور  ضمن 
کارگاه ویژه پومسه استاندارد و تالش درخور تحسین 
قهرمانان  پومسه  کارگاه  نیز  ملی  تیم  سرمربی  شان، 
برتر استان در بخش آقایان را مورد ارزیابی قراد داد.

بخش  در  فروردین   30 شنبه  پنج  روز  مسابقات  این 
در  آقایان  بخش  در  ماه  ۳۱فروردین  جمعه  و  بانوان 
 ۴۰۰ متر،   ۲۰۰ متر،   ۱۰۰ ماده های  در  تختی  استادیوم 
متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۱۱۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر مانع، 
۳۰۰۰ متر بامانع، پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه 
گام، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، پرتاب 
دیسک، پرش با نیزه و دهگانه برگزار می شود و نفرات 
اعزام  کشوری  مسابقات  به  استان  تیم  قالب  در  برتر 

خواهند شد.

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی اظهار 
راستای  آموزش ورزش زورخانه ای در  کرد: یک دوره 
ترویج پهلوانی و ورزش زورخانه ای در مدارس مشهد 

آغاز شده است.
و آموزش  با حضور در مدارس  افزود:  عباس جلیلیان 
ورزش زورخانه ای سعی داریم تا این رشته باستانی را 
با  را  رشته  این  مستعدین  و  شناسانده  جدید  نسل  به 
آموزش صحیح برای حضور در میادین کشوری آماده 
ارتقا  رشته  این  در  را  رضوی  خراسان  جایگاه  تا  کنیم 

دهیم.

سالمت

سیب زمینی، مفید یا مضر؟

موضوع بحث سیب زمینی های سفید )که البته سیب 
زمینی در انواع متعددی از جمله قرمز، زرد و بنفش و 
غیره هم یافت می شود( می باشد. بسیاری از متخصصان 
سالمت ادعا می کنند سیب زمینی های سفید، نوع بدی 
از کربوهیدرات ها هستند زیرا شاخص گلیسمی باالیی 

دارند.
بیشتر  که  ک��رد  ادع��ا  کلی  نظر  از  می توان  اینکه  با 
کربوهیدرات های با شاخص گلیسمی پایین، بیش از مواد 
با شاخص گلیسمی باال به شما کمک می کنند تا آسان تر 
نیست.  داستان  تمام  این  ولی  کنید،  کم  را  خود  وزن 
فاکتورهای بسیار دیگری وجود دارند که تعیین می کنند 
به کربوهیدراتی که می خورید واکنش  بدن شما چطور 
نشان دهد و آن را هضم نماید، از جمله بار گلیسمی و نیز 
نحوه ترکیب غذای با شاخص گلیسمی باال با دیگر غذاها.
نمونه  بعنوان  گلیسمی،  بار  از  استفاده  مثال،  برای 
باالیی  گلیسمی  شاخص  هندوانه  که  شده  مشخص 
دارد. با این حال، بار گلیسمی یک وعده هندوانه کمتر 
از آن است که باعث شود بدن شما شروع کند به ذخیره 
شاخص  با  میوه ای  که  دلیل  این  به  تنها  چربی  سازی 
گلیسمی باال خورده اید. تنها در صورتی که مقدار زیادی 
هندوانه بخورید این امکان بوجود می آید که مقدار کافی 
کربوهیدرات برای بروز آثار منفی گلیسمی را کسب کنید.
نیازی به اشاره نیست که هندوانه منبع بسیار خوبی 
از ویتامین ها، مواد معدنی و لیکوپین نیز هست. پس 
آن  ندارد،  وجود  آن  از  استفاده  عدم  برای  دلیلی  هیچ 
هم فقط به این خاطر که شاخص گلیسمی باالیی دارد. 
می دهند،  افزایش  را  شما  چربی  ذخایر  آنچه  واقع  در 
شیرینی جات، کیک ها و دیگر تنقالت چرب و شیرین 

هستند، نه هندوانه، هویج و سیب زمینی و امثال آن.
ترکیبات غذایی در اینکه بدن شما چگونه کربوهیدرات 
و  انسولینی  پاسخ  با  نیز  و  نماید  پردازش  و  را هضم  ها 
تغییرات قند خونی که در پی آن دریافت می کنید، مؤثر 
است. برای مثال، اگر شما یک کربوهیدرات با شاخص 
چربی های  فیبر،  از  خوب  منبع  یک  با  را  باال  گلیسمی 
از  بسیاری  کنید،  مخلوط  خاص  پروتئین های  یا  سالم 
اوقات به واسطه نوع ترکیب غذایتان، واکنش گلیسمی 
و قند خون را به میزان قابل توجهی کاهش خواهید داد.

اجازه دهید دوباره به سیب زمینی های سفید برگردیم 
و به این نکته هم اشاره کنیم که اگر آنها را به شکل صحیح 
کربوهیدرات های  کنید،  میل  کامل(  سالم  پوست  )با 
سالمی خواهند بود و لطفًا آنها را با سرخ کردن زیاد نابود 
از مضرترین  نکنید! سیب زمینی های سرخ شده یکی 
چیزهایی است که تا به حال برای سالمتی اختراع شده! 
به این دلیل که آنها در حمام داغی از چربی های ترانس 
در عمق یک سرخ کن حاوی روغن های هیدروژنیزه تهیه 

می شوند.
حاوی  زمینی ها  سیب  که  باشید  داشته  ی��اد  به 
ویتامین ها و مواد معدنی بسیاری هستند که حتی نام 
که  بشرطی  همچنین  دارد.  نیاز  زیادی  زمان  بردنشان 
پوست های آن را هم بخورید، مقدار قابل توجهی فیبر 

هم در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
اخیراً طی تحقیقی به افراد تحت آزمایش روزانه حدود 
7 تا 9 سیب زمینی کامل برای چند هفته داده شد. نتایج 
تحقیق نشان داد، مصرف کنندگان سیب زمینی، مقدار 

قابل توجهی وزن از دست دادند!
این  افراد وزن کم کرده اند  اینکه  به نظر می آید علت 
است که این مقدار سیب زمینی با ایجاد احساس سیری 
کامل در افراد باعث شده تا میل به مصرف کالری بیشتری 

نداشته باشند.
 120 تا   100 حدود  تنها  متوسط  زمینی  سیب  یک 
کالری انرژی دارد و با اطمینان می توان پیش بینی کرد 
که با خوردن 7 تا 9 سیب زمینی در روز دیگر اشتهایی 

برای خوردن غذای چندانی نخواهید داشت.
سیب  مقدار  این  از  نمی کنیم  توصیه  هرگز  ما  البته 
که  است  این  بر  ما  تأکید  بلکه  کنید،  استفاده  زمینی 
مصرف گه گاه سیب زمینی، به تالش های شما در کاهش 
دیگر  با  را  آن  اگر  بخصوص  زد،  نخواهد  صدمه  وزن 
سبزیجات فیبردار و شاید مقداری چربی سالم و پروتئین 

ترکیب کنید.

جهانی  جام  در  ملی  تیم  لباس  از  رونمایی  موضوع 
سوژه  داغ ترین  و  اصلی ترین  حاضر  حال  در   2018
فوتبال ایران است و نقل قول های مختلفی درباره آن 

مطرح شده و می شود.
نمایندگی های شرکت آدیداس در کشور آمریکا شروع 
به فروش لباسی کرده اند که با برند این شرکت و لوگوی 
فدراسیون فوتبال ایران تحت عنوان پیراهن تیم ملی 

در جام جهانی عرضه شده است.
مدل این لباس ها Tiro 17 است که درسایت رسمی این 
کمپانی هم تصاویر آن وجود دارد. اما با وجود جستجو 
به  آمریکا  آدی��داس  وبسایت  پیراهن های  صفحه  در 
کمپانی  حاضر  حال  در   رسید.  نخواهید  نتیجه ای 
فدراسیون  با  ساله  یک  ق��رارداد  عقد  از  بعد  آدیداس 

این پیراهن در  به دنبال عرضه سریع تر  ایران  فوتبال 
بازار های خارجی است و جالب است بدانید یک چهره 
مشهور فوتبالی ماموریت توزیع این پیراهن ها به ایران 

را بر عهده گرفته است.
با توجه به فاصله 57 روزه تا جام جهانی و در شرایطی 
ایران همه تیم های تحت قرارداد  که به جز مراکش و 
کمپانی آدیداس کیت های 2018 را به نمایش گذاشته 
و به فروش می رسانند، طبیعی است آدیداس به دنبال 

تسریع پروژه فروش پیراهن های ایران هم باشد.
لوگوی  شده  خریداری  آمریکا  در  که  لباس هایی  در 
ایران روی پیراهن ها وجود دارد و  فدراسیون فوتبال 
کیت قرمز رنگ از زیبایی مناسبی هم بهره می برد اما 
نهایی لباس  این پیراهن آیا طرح  مشخص نیست که 

که  اینجاست  نکته  نه.  یا  است  جهانی  جام  در  ایران 
آدیداس در مرحله مقدماتی جام جهانی لباسی را به 
ایران نمی فروخته اما در حال حاضر اقدام به این کار 

کرده است.
در این طرح فعلی تنها نکته خاصی که دیده می شود، 
از  اث��ری  هیچ  آن  جز  به  و  است  فدراسیون  لوگوی 
البسه  برای  آنچه  مشابه  آدیداس  خاص  طراحی های 
دیده  شده،  انجام  جهانی  جام  در  ملی  تیم های  سایر 
روسیه  در  ایران  لباس  می توان  بنابراین  نمی شود. 
ویژه ی  نه  و  عمومی  پیراهن های  دسته  در  را   2018

آدیداس قرار داد.
دلیل  به  که  است  موجود  البسه  این  از  هم  تصاویری 

شخصی بودن، امکان انتشار آنها وجود ندارد.

 مجید خروشی  
همگانی  ورزش  هیئت  بزرگساالن  ورزش  کمیته 
استان به مناسبت هفته ارتش مسابقه دو استقامتی 
پیشکسوتان،  حضور  با  کیلومتر   10 مسافت  به 
کارکنان و جمع کثیری از دونده های استان را برگزار 

کرد.
مسئول روابط عمومی این هیئت با بیان این مطلب 
جسمانی  آمادگی  و  میدانی  و  دو  مسابقات  افزود: 
ایجاد  هدف  با  پیشکسوتان  و  ارتش  پایور  نیروهای 
روحیه نشاط، شادابی و آمادگی جسمانی سه شنبه 
با  نزاجا  شرق  شمال  منطقه ای  درقرارگاه  گذشته 

حضور بیش از 150 ورزشکار برگزار شد. 
تربیت  وظایف  به  اشاره  با  مقدم  خندانی  محمد 
با  همکاری  از  ما  وظیفه  گفت:  زمینی  نیروی  بدنی 
و  کارکنان  جسمانی  توان  افزایش  نظامی  نیروهای 
به دنبال آن افزایش آمادگی رزمی یگان های نیروی 
که  بود  این  ما  تالش  راستا  همین  در  است.  زمینی 
داشته  همگانی  ورزش  به  وی��ژه ای  تمرکز  و  توجه 
باشیم و بستر توسعه ورزش صبحگاهی را مستحکم 
کردن  ورزش  شرایط  که  است  این  ما  هدف  کردیم. 
ورزش  که  باور  این  ایجاد  کنیم.  مهیا  را  جامعه  در 
ما  اولویت های  از  است  جامعه  برای  ض��رورت  یك 

محسوب می شود. ما به ورزش به عنوان ابزاری برای 
تنوع زندگی و استفاده از اوقات فراغت نگاه می کنیم.

در  جسمانی  آم��ادگ��ی  ک��رد:  نشان  خاطر  وی 
نیروهای مسلح از واجبات است و تربیت بدنی نیروی 
گام های  راه  این  بتواند در  تا  کرده  نیز تالش  زمینی 

اساسی و مهم بردارد.
خندانی مقدم یاد آور شد: تمام برنامه های ما برای 
آمادگی کارکنان نیروی زمینی برای مقابله با هر نوع 

تهدیدی شکل می گیرد.
به  برتر هدایایی  نفرات  به  این مسابقات  پایان  در 

رسم یادبود اهدا شد.

این پیراهن ایران در جام جهانی است؟

رقابت ورزشکاران  پیش کسوت و نیروهای پایور 

برگزاری کارگاه برترین های تکواندو 
استان خراسان در بخش پومسه

برگزاری مسابقات دوومیدانی 
قهرمانی جوانان و نوجوانان استان

اجرای طرح استعدادیابی ورزش 
زورخانه ای در مشهد

رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان خبرداد

حضور نمایندگان فدراسیون جهانی جودو در مشهد

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  
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میز خبر

  یورو جایگزین دالر در تکالیف ارزی 
     شد

و  س��ازمان ها  وزارتخانه ه��ا،  تمام��ی  هیئت وزی��ران 
شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز 
مبنای گزارش��گری و انتشار آمار، اطالعات و داده های 

مالی خود مورداستفاده قرار دهند.
در جلس��ه روز گذش��ته هیئ��ت دول��ت ک��ه ب��ه ریاس��ت 
رئی��س  روحان��ی  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمین 
جمه��وری برگزار ش��د، همچنین بان��ک مرکزی موظف 
ش��د از تاری��خ اب��الغ این مصوبه، ن��رخ براب��ری ریال در 
مقابل یورو را به صورت مس��تمر اع��الم و مدیریت کند. 
در ادامه جلس��ه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های 
اجرایی پس از بحث و بررس��ی به تصویب هیئت وزیران 

رسید.
رئیس کل بانک مرکزی بهمن م��اه 1395 ‘دالر’ را برای 
گزارش ده��ی اقتصاد ایران منطقی ندانس��ت و یکی از 
اقدام های مؤثر دراین باره را تغییر واحد ارز گزارشگری 
ریاس��ت  اطالع رس��انی  پای��گاه  ک��رد./  عن��وان  ای��ران 

جمهوری
  تداوم مبارزه با فساد بدون تبعیض

جعفری دولت آبادی در مورد عدم دسترس��ی به فردی 
ک��ه در رابط��ه ب��ا پرون��ده کهری��زک ب��ه دو س��ال حبس 
محک��وم ش��ده و حک��م جل��ب وی نی��ز از س��وی اجرای 
اح��کام دادس��رای کارکن��ان دول��ت ص��ادر ش��ده، ب��ه 
اتهاماتی که برخی در این زمینه به دستگاه قضایی وارد 
کرده اند پاس��خ داد و با خاطرنشان کردن این مطلب که 
ق��وه قضائیه با هیچ ک��س از هر گروه و جریانی که باش��د 
تعارف ندارد گفت: دادس��تانی در مورد پرونده هایی که 

ب��ا حیثیت دس��تگاه قضایی مرتبط اس��ت، طبق قانون 
عم��ل ک��رده و خواهد ک��رد؛ و در مورد ای��ن محکوم نیز 
دستورات الزم برای اجرای حکم به ضابطین داده شده 
و به کس��انی که مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید 

شده است که باید حکم صادره اجرا شود.
  پیام رسان ها باید دستور مقام قضایی    

      برای حذف محتوای مجرمانه را اجرا کنند
دبی��ر کارگ��روه تعیی��ن مصادی��ق محت��وای مجرمان��ه 
گفت: اگ��ر پیام رس��ان خارجی فعال در ایران دس��تور 
مقام قضای��ی را در خصوص حذف محت��وای مجرمانه 
نکن��د،  اج��را  عموم��ی  صفحه ه��ای  و  کانال ه��ا  در 
مس��ئول اس��ت. عبدالصم��د خرم آبادی درب��اره اینکه 
پیام رس��ان های خارج��ی چ��ه قوانینی را بای��د رعایت 
کنن��د تا بتوانند در ای��ران فعالیت کنن��د، گفت: اولین 
ش��رط ادامه فعالیت پیام رس��ان های خارجی در کشور 
ای��ن اس��ت ک��ه مج��وز فعالی��ت از مراج��ع ذی ص��الح 

دریاف��ت کنن��د./ انتخ��اب
  دستگیری 39 نفر از دالالن ارزی

س��خنگوی نی��روی انتظام��ی گف��ت: ۳۹ نف��ر از دالالن 
و س��وداگران بازار ارز دس��تگیر ش��دند و آرامش نسبی 
به بازار بازگش��ته اس��ت. سردار س��عید منتظر المهدی 
گفت: طی روزهای گذش��ته بالغ بر ۸۰ صرافی غیرمجاز 
پلم��ب و به بیش از ۷۰ صرافی که مدارک آن ها از طریق 
بانک مرکزی تأیید نگردیده بود، فرصت و اخطار پلمب 

داده شد.
ارز  ب��ازار  از دالالن و س��وداگران  نف��ر   ۳۹ اف��زود:  وی 
شناسایی و دستگیر شدند، طبیعتًا چنین برخوردهای 
پلیس��ی مش��مول کس��انی می ش��ود که خارج از ضوابط 

بانک مرکزی فعالیت می کنند.
س��خنگوی نیروی انتظامی ادامه داد: بر اس��اس اعالم 
ارز  تأمی��ن  ب��رای  مرک��زی؛ س��ازوکارهای الزم  بان��ک 

متقاضیان در ۳۳ گروه مشخص شده است.
سردار منتظر المهدی خاطرنشان کرد: انشاء ا... بانک 
مرک��زی س��ازوکارهای الزم ب��رای پویای��ی صرافی های 
مج��از را دوچن��دان می کند تا ش��اهد رونق کس��ب وکار 
این عزیزان هم باشیم. وی گفت: الزم است یک تشکر 
وی��ژه از همراهی و صب��وری صن��وف و مردمان خوب و 

عزیزمان با پلیس داشته باشم./ مهر
  بازهم از فقر عقب افتادیم

رئیس کمیته ام��داد امام خمینی )ره( به بیان اینکه در 
ح��وزه فقر ب��ا چالش های ج��دی روبرو هس��تیم افزود: 
واقعیت این اس��ت که وضعیت نیازمندان خوب نیس��ت 
و با تالطم های اقتصادی فروردین ماه آن ها با مشکالت 
ج��دی روبرو ش��دند و ص��دای آن ها به جایی نمی رس��د 
تنه��ا راه قرآنی حل این مس��ائل زکات، اطع��ام و انفاق 

مردم است.
س��ید پرویز فتاح با اش��اره به اینکه تورم س��ال گذش��ته 
۸.۹ درصد بوده اس��ت و افزایش مس��تمری افراد تحت 
پوش��ش کمیته ام��داد بی��ش از میزان تورم بوده اس��ت 
گفت: در س��ال گذشته ما توانس��تیم از فقر جلو بیفتیم 
اما بر اس��اس ت��ورم اعالم ش��ده در فروردین ماه افزایش 
۱۰ درصدی بودجه مربوط به مستمندان نشان می دهد 
ما بار دیگ��ر از فقر عقب افتاده ایم و این مس��ئله عواقب 
غیرقابل پیش بین��ی خواهد داش��ت. فت��اح از پرداخت 
۳۷۰ میلی��ارد تومان زکات در س��ال گذش��ته در کش��ور 

خبر داد.

  صادرات هزاران مترمکعبی 
      آب هندوانه  از سیستان و بلوچستان 

     به کشورهای عربی
صادرات هزاران مترمکعب آب هندوانه ای از سیستان 
و بلوچس��تان ب��ه کش��ورهای عرب��ی نگاه��ی ب��ه آم��ار و 
اطالعات مربوط به حج��م تولید و صادرات هندوانه در 
استان خشک و بی آب سیستان و بلوچستان و مقایسه 
آن با ش��رایط بحرانی منابع آب ایران، به خوبی شرایط 
اسفبار مدیریت منابع آب ایران را به نمایش می گذارد؛ 
وضعیتی غیرقابل تحمل که هیچ س��ود قابل ذکری برای 
کشاورزان نیز ندارد و تنها عده ای سودجو از این طریق 

به نان و نوا می رسند.
ب��ا اینک��ه ش��رایط بارش ه��ای س��ال آبی ج��اری اصاًل 
خ��وب نیس��ت و ای��ن ش��رایط نگران کنن��ده در م��ورد 
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان به مراتب بدتر اس��ت و 
ای��ن بح��ران لزوم اص��الح الگوی کش��ت و صرفه جویی 
در مص��رف آب را ض��روری ک��رده اس��ت، هن��وز تولید 
محص��ول آب ب��ری چ��ون هندوان��ه در حاش��یه تاالب 
جازموری��ان و دیگ��ر مناطق جنوب ش��رق ایران ادامه 
دارد؛ اتفاق��ی که برخ��ی نهادهای دولت��ی بدون توجه 
ب��ه خس��اراتش، آن را نوع��ی افتخار در ح��وزه تولید و 

اش��تغال نیز توصیف می کنند.
هرچند آمار و اطالع��ات در مورد حجم تولید هندوانه 
در س��ال ج��اری و در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان 
چن��دان دقی��ق نیس��ت، برخی مناب��ع آم��اری، حجم 
تولید س��ال ج��اری هندوان��ه در این اس��تان را 500 تا 
600 ه��زار ت��ن ارزیاب��ی می کنن��د؛ تولیداتی ک��ه غالبًا 
ب��ه مص��رف داخلی نمی رس��د و توس��ط برخ��ی فعاالن 

عرصه تجارت بین الملل، روانه بازار کش��ورهای مجاور 
می ش��ود./ تابناک

  تولید نفت و میعانات گازی ایران 
     در سال 96 افزایش داشت

وزیر نفت از روند افزایش��ی تولید نفت و میعانات گازی 
ایران در سال 96 خبر داد و میانگین صادرات نفت خام 
و میعانات گازی ایران در این سال را، 2 میلیون و 500 

هزار بشکه اعالم کرد.
»بیژن زنگنه« در نشس��ت مشترک با اعضای کمیسیون 
ان��رژی مجلس ش��ورای اس��المی، با تش��ریح مهم ترین 
فعالیت های صنعت نفت در س��ال 96 گف��ت: مذاکرات 
نهایی برای امضای چند قرارداد دیگر با شرکت هایی از 

اندونزی، چین و روسیه در حال انجام است.
وی با اش��اره به افتتاح 6 فاز متع��ارف پارس جنوبی در 
س��ال 96 و پیشی گرفتن ایران از قطر در برداشت گاز از 
می��دان گازی پارس جنوبی، گف��ت: فازهای باقی مانده 
فاز پارس جنوبی به جز فاز 11 و بخشی از فاز 14 پارس 

جنوبی امسال تکمیل می شود.
وزی��ر نف��ت بابیان اینک��ه با افزای��ش تولی��د گاز، میزان 
مصرف س��وخت مای��ع در نیروگاه ها کاه��ش یافت و در 
س��ال گذش��ته باوجود رش��د حدود 10 درصدی مصرف 
نیروگاه ه��ا ب��ه کمت��ر از 10 درصد رس��ید، خاطرنش��ان 
کرد: این در حالی اس��ت که س��وخت مای��ع مصرفی در 

نیروگاه ها در سال 92، 43 درصد بود./ وزارت نفت
  قاووق: عربس�تان هزین�ه حمله آمریکا به 

سوریه  را تأمین کرد
عضو ش��ورای مرکزی حزب ا... لبنان آزادسازی غوطه 
شرقی دمش��ق را بزرگ ترین پیروزی س��وریه دانست و 

اعالم کرد: عربس��تان هزینه حمله آمریکا به س��وریه را 
تأمین کرد.

شیخ  النشره،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
لبنان  ح��زب ا...  مرکزی  ش��ورای  عضو  ق��اووق  نبیل 
بزرگ ترین  آزادسازی غوطه شرقی دمشق  اعالم کرد: 
این  و  است  کشور  این  بحران  آغاز  از  سوریه  پیروزی 
عربستان و آمریکا با خشمگین کرد و خواستند که برای 
جبران شکست خود دست به حمله به سوریه زدند اما 

در تحقق هدف مشخص یا غیر مشخص ناکام ماندند.
   ترام�پ درخواس�ت ماتی�س برای کس�ب 

مجوز 
      در تهاجم به سوریه را رد کرده بود

پیش  که  ک��رد  اع��الم  گ��زارش��ی  در  نیویورک تایمز 
سوریه،  ب��ه  ج��اری  هفته  شنبه  ه��وای��ی  حمله  از 
رئیس جمهوری آمریکا درخواست وزیر دفاع خود برای 
کسب مجوز از کنگره در این خصوص را رد کرده بود. 
از روزنامه آمریکائی  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
واشنگتن  در  نظامی  و  دولتی  مقامات  نیویورک تایمز، 
اعالم کردند که پیش از حمله هوایی شنبه هفته جاری 
وزیر  ماتیس  جیمز  سوریه،  به  غربی  کشور  سه  توسط 
دفاع آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور 
اقدام  این  انجام  برای  را  کنگره  موافقت  تا  خواست 
ازآنجا آغاز  را رد کرد. ماجرا  اما وی آن  دریافت کند؛ 
شد که رئیس جمهوری آمریکا در نشست تصمیم گیری 
شهر  به  ادعائی  شیمیائی  حمله  به  واکنش  به اصطالح 
برخی  درباره  کشور  این  دفاع  وزیر  با  سوریه  در  دوما 
کرده  نیز  جروبحث  راستا  این  در  محتمل  سناریوهای 

است.

حض��رت آی��ت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صبح دیروز در دیدار وزیر و مس��ئوالن و جمعی از کارکنان وزارت 
اطالع��ات، مجموع��ه وزارت را برآمده از انقالب و فرزندان امام و انقالب خواندند و با تأکید بر لزوم حرکت انقالبی و انقالبی 
ماندِن صد درصِد وزارت اطالعات، با اشاره به ابعاد گوناگون جنگ اطالعاتی جبهه وسیع دشمنان با نظام اسالمی، گفتند: 
یکی از محورهای مهم و اصلی این جنگ، »نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاسباتی مسئوالن« و »تغییر باورهای مردم« است 
ک��ه در ای��ن جنگ، عالوه بر دفاع و بس��تن نفوذگاهها، بای��د تهاجم نیز انجام، و از هرگونه غفلت و ساده اندیش��ی جدًا پرهیز 

شود.
حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای با تأکید بر اینکه آح��اد وزارت اطالعات پدید آم��دهٔ انقالب و فرزندان امام و انقالب هس��تند، 
خاطرنش��ان کردند: بر همین اس��اس وزارت اطالعات و هم��ه کارکنان آن باید همواره صد درصد انقالب��ی بمانند و انقالبی 
حرک��ت کنن��د. ایش��ان، وزارت اطالع��ات را تابع سیاس��ت های نظام دانس��تند و گفتن��د: در همه جای دنیا، دس��تگاه های 

اطالعاتی تابع سیاست های نظاِم حاکم بر کشورها هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه چارچوب سیاس��ت های نظام جمهوری اس��المی را امام )ره( مش��خص کرده و 
این چارچوب بر اساس وصیت نامه و فرمایشات ایشان شکل گرفته است، خاطرنشان کردند: در این چارچوب، رهبری هم 
بخش��ی از نظام اس��ت و نه خوِد نظام. ایش��ان با تأکید بر اینکه هرگونه جناح بازی در وزارت اطالعات گناه است، گفتند: در 

وزارت اطالعات یک جناح وجود دارد و آن، جناِح انقالب است.
رهبر انقالب اسالمی، همه اجزاء وزارت اطالعات را به مطالعه دقیق وصیت نامه و فرمایشات امام )ره( توصیه مؤکد کردند 
و گفتند: باید همه بخش ها و بدنه وزارت با مبانی و اصول انقالب کاماًل آشنا باشند و در این چارچوب، انقالبی عمل کنند. 
ایش��ان در ادامه س��خنان خود به جنگ بزرگ و پیچیده جبهه مقابل با نظام جمهوری اس��المی اش��اره کردند و افزودند: ما 
در میان��ه ی��ک میدان ب��زرگ جنگ قرار داریم ک��ه یک طرف آن، نظام جمهوری اس��المی و طرف دیگر آن، جبهه وس��یع و 
قدرتمندی از دشمنان است. حضرت آیت ا... خامنه ای، سرویس های جاسوسی طرف مقابل را محور اصلی این رویارویی 
دانس��تند و گفتن��د: دس��تگاه های اطالعاتی جبهه مقابل برغم هم��ه امکانات خود، تابه حال نتوانس��ته اند هیچ غلط مهمی 
انجام دهند. رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: البته اگر در این جنگ دچار غفلت ش��ویم مغلوب خواهیم شد و اگر 

دچار ساده اندیشی شویم ضربه خواهیم خورد.

امام محمدباقر)ع( فرمودند:
به مردم بگویید بهتر از آن چیزی كه می خواهید به شما بگویند.

ادب عب�د، ذاكر خدا بودن اس�ت، اگر كس�ی تادبا به یاد ح�ق بود و بر اثر 
مناجات و انس با خدا و لذت یاد حق نیاز خود را از یاد برد و از خدا چیزی 
نخواس�ت، خدای سبحان نیاز او را برآورده می كند زیرا خداوند حاجت 

همگان را می داند و هرگز آن را از یاد نمی برد:) و ما كان ربک نسیا(
هر خوش پسری را حرکات دگرستتسنیم ج7، ص540

واندر لب هر یکی حیات دگرست
گویند مزاج مرگ دارد هجران

هجر پسران خوش ممات دگرست
سنایی

رهبر معظم انقالب اسالمی:

وزارت اطالعات باید صد در صد انقالبی بماند و انقالبی عمل کند


