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مقصودی تشریح کرد:

ناجا نیروی گشت ارشاد را به 
دلیل رفتار نامتعارف توبیخ کند

قاضی زاده هاشمی از ماموریت جدید شورای نظارت می گوید

صداوسیما و پیام رسان های 
داخلی

عملکرد  بر  نظارت  شورای  در  مقننه  قوه  ناظر  عضو 
مجازی  ف��ض��ای  م��س��ئ��والن  ح��ض��ور  از  ص��داوس��ی��م��ا 
به  صداوسیما  بر  نظارت  شورای  جلسه  در  صداوسیما 

منظور استفاده از پیام رسان های داخلی خبر داد.
بررسی  ب��ه  اش���اره  ب��ا  ق���اض���ی زاده  اح��س��ان  سید 
تبلیغات  ل��زوم  و  داخ��ل��ی  پ��ی��ام رس��ان ه��ای  وضعیت 
سازمان  در  پیام رسان های  این  فرهنگ سازی  برای 
بحثی  هنوز  شورا  این  جلسات  در  گفت:  صداوسیما، 
و  فعلی  وضعیت  است؛  نشده  مطرح  خصوص  این  در 
و  داخلی  پیام رسان های  درخصوص  اعضا  نظرات  بیان 

تبلیغات الزم در این زمینه باید...

فرهنگ

گزارش ویژه

گزارش ویژه

سرمقاله 

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

دولت تکلیف صادرات را 
روشن کند

در پی حواشی ایجاد شده در برج سلمان؛

معاون مدیر کل و رئیس 
ارشاد مشهد دستگیر شد

روزها  دار  سکان  بدون  پایتخت  که  شرایطی  در 
برای  متعددی  گزینه های  رساند،  می  شب  به  را 
هستند.  مطرح  بهشت  ساختمان  به  راهیابی 
شورای  توسط  روزها  این  که  گزینه هایی  از  یکی 
زاده  تقی  مهندس  است  شده  مطرح  تهران  شهر 

خامسی است.
تا  هستند  صدد  در  تهران  شهر  شورای  اعضای 
برای  را  کاردان  و  معتدل  شهردار  این  موافقت 

کلیدداری پایتخت جلب کنند.
البته که این موضوع نشان از موفقیت خوب بلکه 
انتخاب  در  مقدس  مشهد  اسالمی  شورای  عالی 
در  خامسی  زاده  تقی  جناب  توفیق  و  شهردار 
سیاسی  اعتدال  حفظ  با  همراه  شهری  مدیریت 
دهنده  نشان  مساله  این  قطعا  دارد.  اجتماعی  و 
توانمندی  و  اعضای شورای شهر  انتخاب صحیح 

شهردار مشهد است.
جبهه مردمی »مشهد برای همه« ضمن تبریک این 
موفقیت به اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 
مشهد مقدس در مدت کوتاه قبول مسئولیت امید 
شهر  مدیریت  در  درخشان  دوره  توفیق  ادامه  به 

امام مهربانی ها دارد.
ضمن درخواست از شورا و شهردار مشهد که عالوه 
اسالمی  ایران  معنوی  پایتخت  اداره  توفیق  بر 
اعتبار  و  نعمت  ولی  مجاورین  و  زائرین  خادمی 
ایران و ایرانی ها  نصیب شان شده است در حال 
حاضر بهترین تصمیم ادامه کار مهندس تقی زاده 

خامسی در شهر علی بن موسی الرضا)ع(است.
شهر  شورای  اعضای  انتخاب  به  پاسخ  در  البته  و 
تهران که جلوه سیاسی پررنگی دارد باید گفت: آیا 
سیب سرخ برای شهر مجاورین و زائرین امام رئوف 
شهری حیف است؟ مشهد شهری متعلق به همه 

ایرانیان بلکه مسلمانان جهان است.

مگر سیب سرخ برای 
مشهد حیف است

رقابتهای قهرمانی کشور کاناپولو بانوان در مشهد به پایان رسید

نایب قهرمانی بانوان خراسانی 

وزیر کشور امروز گزارش می خواهد
بازتاب انتشار ویدئویی از برخورد خشن مامور انتظامی، در سطح فرا ملی
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استاندار خراسان رضوی عملکرد سال 96 را تشریح کرد:

رتبه نخست
 سرمایه گذاری

 در صنعت

واکنش  با  اجتماعی  شبکه های  در  آن  وسیع  بازتاب  و  برانگیز  تاثر  فیلم  یک  انتشار  دیگر  بار 
مسئوالن همراه شد. واکنشی که این بار یک نکته جالب توجه و خاص دارد.  روز پنجشنبه فیلمی 

در فضای مجازی منتشر شد که در آن تالش چند مامور انتظامی برای دستگیری ...

رئیس فدراسیون دارد. حاال خادم  به  کاملی  نشان داد ک ه اعتماد  به رسول خادم  قاطع خود  رای 
بار دیگر سرمربیگری تیم  برای 4 سال آینده راه سختی پیش رو خواهد داشت. به ویژ ه اینکه  اخیرا 

ملی کشتی آزاد را هم قبول کرد ه است. دلیل قبول این سمت از سوی...

  محمد حسین روشنک
دبیر جبهه مردمی مشهد برای همه

والدت حضرت ابوالفضل)ع( و روز     
                    جانباز مبارک باد



    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com
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این  سال 96،  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار   
حوزه  در  کشور  گذاری  سرمایه  نخست  رتبه  استان 

صنعت را از آن خود کرد.
شورای  جلسه  نخستین  در  رشیدیان  رضا  علی 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: در سایه 
همراهی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته نرخ 
درصد   12.1 که  کشوری  میانگین  از  استان  بیکاری 

است به 11.4 درصد کاهش یافت.
با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه های  وی 
سال  طی  خدمات  و  ک��ش��اورزی  صنعتی،  مختلف 
ششم  برنامه  استانی  برش  براساس  گفت:  گذشته، 
توسعه باید سال گذشته 123 هزار شغل در خراسان 
های  ظرفیت  به  توجه  با  که  شد  می  ایجاد  رض��وی 
موجود و تعداد باالی جویندگان کار، این رقم با تفاهم 
بین دستگاه های اجرایی و تقسیم کار شهرستانی، به 

160 هزار اشتغال افزایش یافت. 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس آمار 
سال  پایان  در  ای��ران  آمار  مرکز  سوی  از  شده  ارائ��ه 
در  شغلی  فرصت  هزار   124 ایجاد  به  موفق  گذشته 

استان شدیم. 
اینکه سهمیه اشتغال استان  به  با اشاره  رشیدیان 
برای سال دوم برنامه ششم توسعه نیز 70 هزار فرصت 
ها  توانمندی  به  توجه  با   : گفت  است  جدید  شغلی 
،نیازها و نیز قرار گرفتن خراسان رضوی در بین سه 
باالی  مشارکت  نرخ  حوزه  در  کشور  نخست  استان 
اقتصادی با میزان 44 درصد، هدف گذاری در سال 97 

بر ایجاد 110 هزار اشتغال جدید تمرکز یافته است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  حوزه  کرد:  تصریح  وی 
پروانه  فقره   344 ص��دور  با  گذشته  سال  در  استان 
بهره برداری، سرمایه گذاری سه هزار و 785 میلیارد 
رتبه  نفری،   657 و  ه��زار  هشت  اشتغال  و  تومانی 
نخست سرمایه گذاری کشور را از آن خود کرد که قابل 

تقدیر است. 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در  348 طرح صنعتی 
شده  ریزی  برنامه  گفت:  است؛  اجرا  حال  در  استان 
تا این پروژه ها در سال جاری با سرمایه گذاری چهار 
هزار و 192 میلیارد تومان و اشتغال 15 هزار نفری به 

بهره برداری برسد. 
رئیس  الوقوع  قریب  سفر  به  اش��اره  با  رشیدیان 
جمهور به مشهد و نشست با فعاالن اقتصادی استان 
فرصت  حوزه،  این  فعاالن  است  اتنظار   : کرد  تاکید 
های تجاری و سرمایه گذاری خراسان رضوی را برای 
طرح در این جلسه از هم اکنون احصا و آماده نمایند. 
در  شده  انجام  توجه  قابل  خدمات  ادام��ه  در  وی 
توجه  با  گفت:  و  کرد  نشان  خاطر  را  کشاورزی  حوزه 

تنها در سال گذشته 20 هزار  به موضوع بحران آب، 
نوین  آبیاری  به  استان  کشاورزی  اراض��ی  از  هکتار 

تجهیز شدند. 
استاندار خراسان رضوی افزود: در دو هزار کیلومتر 
که  تعبیه شد  انتقال آب  نیز خطول  استان  اراضی  از 

سهم قابل توجهی در بهره وری از منابع آب داشت. 
رشیدیان گفت: همچنین در 100 هکتار از اراضی 
استان 250 طرح کشت گلخانه ای به اجرا در آمد که 
این پروژه ها نیز در کاهش مصرف آب و افزایش تولید، 

موثر بوده اند. 
دوازدهمین  برگزاری  به  رضوی  خراسان  استاندار 
حضور  با  کشور   5 منطقه  استانداران  کارگروه  جلسه 
مشهد  در  استان  میزبانی  به  کشور  وزارت  معاونان 
به  توجه  با  شد  مقرر  افزود:  و  کرد  اشاره  هم  مقدس 
هدف  با  مناطق  توسعه  در  گ��ذاری  سرمایه  اهمیت 
بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های استان های 
درون هر منطقه برای ارتقا آن، فهرست پروژه ها برای 
سرمایه گذاری مشترک، 6 استان توسط مراکز سرمایه 

گذاری آن ها تهیه و ارائه می شود.
نمایندگان  و  خود  دیدار  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مردم استان در مجلس شورای اسالمی با معاون اول 
رئیس جمهور طی عصر روز سه شنبه افزود : مقرر شد 
طرح پیشنهادی ایجاد شرکت سرمایه گذاری توسعه 
عمران استان با کمک بخش خصوصی تهیه و به دولت 

ارائه می شود.
رشیدیان افزود: طی این دیدار، پیشنهادی مبنی 
استان  عمران  توسعه  شرکت  صندوق  اندازی  راه  بر 
مشابه آنچه در کرمان انجام شده است، مطرح شد تا 
با کمک بخش دولتی و خصوصی این شرکت راه اندای 

شود.
و  ترکیب  با  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  استاندار 
تجمیع ظرفیت این بخش ها در قالب این صندوق، 

می توان از امکانات و توان آنها برای تسریع ، تکمیل 
و اجرای طرح های توسعه ای استان استفاده نمود که 

در این راستا مقرر شد؛ طرح آن تهیه و ارائه شود.
مباحث  جلسه  این  در  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
مختلفی از سوی نمایندگان مطرح شد، افزود: عمده 
موضوع  جمله  از  بود  آب  حوزه  در  طرح شده  مسائل 
ناپذیر  اجتناب  امری  که  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
است و اجرای آن با مشارکت بخش ی خصوصی قابل 

تحقق می باشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت این کارگرو گفت : 
با توجه به مباحث و چالش های مشترک نقش بخش 
خصوصی و نمایندگان مجلس در این حوزه ها مقرر 
شده تا نشستی مشترک بین استانداران این کارگروه 
و اتاق های بازرگانی و نمایندگان مردم این استان ها 

در مجلس شورای اسالمی برگزار شود .
 استاندار ،مباحث مربوط به بحران آبی ، همکاری 
جمله  از  را  خارجی  اتباع  و  امنیتی   ، اقتصادی  های 
این  در  ت��وان  می  که  دانست  مشترکی  های  زمینه 
نشست با همراهی و همنوایی بین نمایندگان مجلس 
، بخش خصوصی و بخش دولتی برنامه ریزی و تبادل 

نظر و تدبیر موثری نمود.
 وی با اشاره به اقدام اتاق بازرگانی استان در بحث 
شناسایی قوانین مخل کسب و کار و اعتراضات کارگری 
و غیره بر شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری استان 
طی همکاری بخش خصوصی و دولتی تاکید و عنوان 
بندی  جمع  حوزه  این  در  استان  شرایط  باید   : کرد 
شده تا بتوانیم در حوزه جذب سرمایه گذار داخلی و 

خارجی فعالیت هماهنگی را داشته باشیم .
جایگاه  و  نقش  شدن  دیده  ض��رورت  بر  رشیدیان 
خصوصی  بخش  عنوان  به  بنیان  دانش  های  شرکت 
و حضور آنان در اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی 
دولت وبخش خصوصی برای طرح و پیگیری مباحث 

مربوط به این حوزه و تقویت آن تاکید کرد و گفت : در 
عین حال زمینه حضور کارآفرینان استان و برگزاری 
رساندن  فعلیت  و  بررسی  منظور  به  آنان  با  نشستی 
ظرفیت های این بخش در اقتصاد استان را ضروری 

خواند.
وی با بیان اینکه اینکه آمار بیکاران با وجود تالش 
با  عادی  طور  به  اشتغال  حوزه  در  شده  انجام  های 
توجه به جمعیت جوانان ما روز بروز در حال افزایش 
است، گفت : هم اکنون با وجود 260 هزار نفر جویای 
کار در استان باید بسیج همه جانبه  تمامی بخش ها 
تا به نتیجه مناسبی در  در حوزه اشتغال تحقق یابد 
و  ها  تخفیف  ارائه  وی  یابیم.   دست  اشتغال  ایجاد 
به کارگیری  معافیت های مالیاتی و عوارض که برای 
کارورزی  های  طرح  و  دانشگاهی  آموختگان  دانش 
این  جمله  از  را  شود  می  داده  تولیدی  واحدهای  به 
زمینه ها برای ترغیب بخش های مختلف به استفاده 

از نیروی تحصیل کرده دانست.
باالی  ظرفیت  از  باید  همچنین  کرد:  عنوان  وی   
های  طرح  و  روستایی  اشتغال  توسعه  تسهیالت 
بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و نوسازی ناوگان 
حمل و نقل درون و برون شهری برای ایجاد اشتغال 
خصوصی  بخش  نقش  میان  این  در  و  گرفت  بهره 

محوری است.
شافعی خبر داد:

امضای تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی و وزارت کشور
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نشست،  این  ادامه  در   
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  هم  رضوی  خراسان  و 
وزارت  با  بازرگانی  اتاق  را  ارتباطات  کمترین  زمانی 
کشور داشت ، گفت : امروز این مناسبات و تعامالت 
 ، صنعت  چون  تخصصی  های  وزارتخانه  همسطح 

معدن و تجارت و گسترده است.
 غالمحسین شافعی در این جلسه از امضای تفاهم 
نامه همکاری بین اتاق و وزارت کشور و استانداری ها 
خبر داد و افزود: این ارتباطات به همکاری مطلوب و 
اقتصادی  و  اقدامات توسعه ای  بهتر در حوزه  نتیجه 

منجر می شود.
 وی تصریح کرد: امروز در حوزه اشتغال بخشی از 
نگرانی ما آن است که منابع فقط با رویکرد ایجاد شغل 
فقط به حوزه هایی که بیشترین اشتغال را ایجاد می 
کند ، اختصاص نیابد بلکه باید در کنار اشتغال تمرکز و 
توجه ویژه ای به حوزه بهره وری اقتصادی این بخش 

ها شده و بعد اشتغال آن در نظر گرفته شود.
حوزه  در   : اف��زود  ای��ران  بازرگانی  ات��اق  رئیس 
و  توجه  باید  هم  روستایی  اشتغال  توسعه  تسهیالت 
تولید و  ایجاد  به  تا منجر  اعمال شود  دقت نظر الزم 

اشتغال مناسب شود و به هدر نرود.

تصمیم گیری های دولت در روزهای اخیر موجی از 
نگرانی را در میان فعالین اقتصادی کشور ایجاد کرده 
است، بعد از تغییراتی که در حوزه ارز شاهد آن بودیم. 
ثبات و اعتماد به بازار برای ادامه فعالیت تزریق نشده 
است. در میان حوزه های اقتصادی، صادرات یکی از 
حوزه هایی است که بیشترین ضربه را متحمل شده 

است.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
تر  سریع  هرچه  باید  مسئولین  گفت:  ب��اره  این  در 

صادرکننده را از بالتکلیفی در بیاورند.
افزود:   امروز«  با »صبح  امینی در گفت و گو  مهدی 
این بالتکلیفی باعث از دست دادن بازارهای هدفی که 
بیش از چند دهه و با زحمت بدست آمده، خواهد شد. 
وی تاکید کرد: بهتر بود قبل از صدور این اطالعیه ها 
و تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی نظر بخش 
خصوصی گرفته می شد و بعد از یک کار کارشناسی و 
دقیق به یک نتیجه نهایی واحد بین بخش خصوصی و 
دولتی ها می رسیدیم تا از وارد شدن این ضربه مهلک 

به صادرکننده جلوگیری می کردیم. امینی با اشاره به 
این که متاسفانه نگاه اشتباهی به حوزه تجارت وجود 
دارد، تصریح کرد: در مباحث مرتبط با صادرات باید 
ارز،  شدن  گران  اینکه  تصور  شود،  سازی  فرهنگ 
صادرکننده را منتفع خواهد کرد تصور و نگاهی کامال 
قرارداد  که  صادرکنندگان  بدانند  باید  است.  اشتباه 
شدن  گران  با  دارند  خود  تجاری  طرف  با  مدت  دراز 
ارز بیشتر ضرر کرده و با توجه به افزایش قیمت تمام 
شده کاالی صادراتی نهایتا متضرر خواهند شد. وی 
خاطرنشان کرد: باید این تصمیمات به صورت منطقه 
ای گرفته می شد معامالت با اکثر کشورهای همسایه 

استان خراسان )آسیای میانه و افغانستان ( بصورت 
برگشت  امکان  هیچگونه  و  پذیرد  می  انجام  ریالی 
صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  نایب  ندارد.  وجود  ارز 
و  تصمیمات  کرد:  اضافه  پایان  در  رضوی  خراسان 
اطالعیه های اخیر با شعارهای حمایت از صادرات در 
تناقض است و اگر چه هیچ جنبه حمایتی از صادرات 

ندارد بیشتر حمایت از واردات به نظر می رسد. 
به شعار  با توجه  تاکید کرد: در شرایطی که  امینی 
بایستی  اشتغال،  و  ایرانی«  تولید  از  »حمایت  سال 
صادرات کشور حمایت شود، تصمیمات اینچنینی به 

نوعی پرداخت یارانه به واردات است.

خبر

رئیس اتاق اصناف مشهد:

60 درصد کاالهای بازار مشهد 
ساخت ایران است

درصد   60 گفت:  مشهد  اصناف  ات��اق  رئیس 
مصرف  دسترس  در  و  ب��ازار  در  موجود  کاالهای 
تولید  و  ایران  ساخت  شهرستان  این  در  کنندگان 
حوزه  کاالهای  دیگر  درص��د   40 اس��ت.  داخلی 

اصناف را اقالم خارجی تشکیل می دهند.
به  اش��اره  با  بنانژاد  محمود  ایرنا،  گ��زارش  به 
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  امسال  نامگذاری 
افزود:  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  نام  به  اسالمی 
از  حمایت  بر  عالوه  داخلی  تولیدات  از  حمایت 
داخلی  اشتغال  و  تولیدات  ها،  گ��ذاری  سرمایه 

موجب تقویت و رشد اقتصاد داخلی می شود.
وی افزود: البته حمایت از کاالی ایرانی به این 
کاالی  قیمتی  و  شکل  هر  با  مردم  که  نیست  معنا 
کاالی  بلکه  کنند  خریداری  را  ایرانی  و  داخلی 
باشد  رقابت  قابل  و  باکیفیت  آنقدر  باید  ایرانی 
تولید  محصوالت  خرید  رغبت  و  انگیزه  مردم  که 
قدری  به  باید  کیفیت  باشند.  داشته  را  داخل 
باشد که در عین وجود کاالی خارجی و برندهای 
خارجی مردم تمایل به خرید کاالی ایرانی داشته 

باشند.
این  در  داد:  ادام��ه  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
افزایش  بر  را  اولویت  باید  تولیدکنندگان  راستا 
رغبت  ایجاد  و  قیمت  ک��ردن  منطقی  کیفیت، 
دهند.  قرار  کننده  مصرف  در  ایرانی  کاالی  خرید 
زمینه  در  داخلی  محصوالت  از  بسیاری  اینک  هم 
پوشاک، کیف و کفش از کیفیت باالیی برخوردارند 
به  کیفیت  خارجی  برندهای  با  مقایسه  در  حتی  و 
تبلیغ  و  معرفی  به  نیاز  که  دارند  باالتری  مراتب 

دارد.
وی گفت: نبود فروشگاه ها و مغازه های پر زرق 
بودن  ضعیف  داخلی،  تولیدات  عرضه  برای  برق  و 
تبلیغ و معرفی تولیدات به مردم و ضرورت افزایش 
از  کننده  مصرف  ذهن  در  ماندگاری  برای  کیفیت 
مسائلی است که موجب شده کاالی ایرانی به درجه 
میان مصرف  و شناخته شدن در  از محبوبیت  ای 
از  حمایت  راستای  در  افزود:  او  نرسد.  کنندگان 
به  پارسال  از  که  طرحی  قالب  در  ایرانی  ک��االی 
سوی  از  ایرانی  و  داخلی  کاالی  از  حمایت  منظور 
و  ایجاد  گرفت  قرار  کار  دستور  در  کشور  اصناف 
عرضه  برای  فروشگاهی  های  مجتمع  اندازی  راه 
برای  چارچوب  این  در  است.  ایرانی  کاالی  صرفا 
و  ها  انگیزه  سری  یک  داران  مغازه  و  فروشندگان 
رونق  شاهد  تا  گرفت  نظر  در  باید  را  هایی  مشوق 

چنین مجتمع هایی باشیم. 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان:

مردم واحدهای نمونه را به ما معرفی 
کنند

مصرف  حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن  رئیس 
درص��دد  امسال  انجمن  ای��ن  گفت:  کنندگان 
معرفی  را  نمونه  واحدهای  مردم  تا  است  برآمده 
مردم  منتخبان  به  نماد'  'حامی  نشانه  و  کنند 

گیرد. تعلق 
به گزارش ایرنا، حسین ابراهیمی روز پنجشنبه 
بر   مبنی  سال  شعار  تحقق  چارچوب  در  اف��زود: 
از  حمایت  ملی  انجمن  ایرانی'  کاالی  از  »حمایت 
'حامی نماد'  ارائه نشانه  با  حقوق مصرف کنندگان 
منتخب  و خدمات  کاال  کننده  واحدهای عرضه  به 
ادامه  وی  آی��د.  می  ملی  تولید  کمک  به  م��ردم، 
توسعه  برای  اقدامات  ترین  محوری  از  یکی  داد: 
اقتصادی، شعار امسال مبنی بر 'حمایت از کاالی 
به  واقعی  شکل  به  زمانی  تولید  زیرا  است  ایرانی' 
توسعه می رسد که دارای کیفیت مطلوب و قیمت 

منصفانه برای مصرف کننده باشد.
مصرف  حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن  رئیس 
واحدهای  از  تقدیر  مراسم  امسال  گفت:  کنندگان 
قالب  در  کننده  مصرف  حقوق  رعایت  در  نمونه 
سال  طول  در  مردم  تا  شود  می  برگزار  جشنواره 
انجمن  توسط  که  اینترنتی  سامانه  طریق  از 
شود،  می  معرفی  آنان  به  کنندگان  مصرف  حقوق 
خدمات  کنندگان  عرضه  و  کاال  تولیدکنندگان  به 
بین  از  بهترینها  انتخاب  افزود:  وی  دهند.  امتیاز 
خدمات  کنندگان  عرضه  و  کاال  تولیدکنندگان 
آنها،  به  نماد'  'حامی  نشان  اعطای  و  مردم  توسط 
ایرانی  کاالی  از  مردم  حمایت  برای  راهی  چراغ 

است.
و  فروش  از  پس  'خدمات  همچنین  ابراهیمی 
برای  شیوه  بهترین  را  کاال'  با  مرتبط  ضمانتهای 
بیان  و  توصیف  ایرانی  ک��االی  از  م��ردم  حمایت 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  قانون  در  کرد: 
ارائه خدمات پس از فروش یک الزام قانونی برای 
دست  در  اجرایی  قدرت  اما  باشد  می  تولیدکننده 
می  تنها  انجمن  این  و  است  نظارتی  سازمانهای 

تواند فرهنگ ساز و مطالبه گر باشد.
حقوق  از  حمایت  انجمنهای  داد:  ادام��ه  وی 
هستند  غیردولتی  نهادهای  کنندگان  مصرف 
همه  با  را  ایرانی  میلیون   60 پذیرش  ظرفیت  که 
گرایشها، سالئق، عقاید و قومیتها دارند و معرفی 
کنندگان  عرضه  یا  ک��اال  تولیدکنندگان  کننده 
رئیس  هستند.  مردم  به  ممتاز  و  خوب  خدمات 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن 
گفت: 300 شعبه انجمن شهرستانی و 31 انجمن 
سطح  در  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  استانی 
عنوان  به  نهاد  این  درخواست  دارد.  وجود  کشور 
با  مشورت  اجرایی  دستگاههای  از  العموم  مدعی 

اعضای آن قبل از هر نوع تصمیم گیری است.

رئیس بنیاد مستضعفان در خواف تاکید کرد:

استفاده از نیروهای بومی در 
طرح های فوالدی

واگ��ذاری  آیین  در  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
از  سده  روستای  روستائیان  به  مالکیت  اسناد 
توابع شهرستان خواف در خراسان رضوی گفت: 
این بنیاد در جذب نیروی انسانی موردنیاز خود 
از  خ��واف،  سنگان  در  ف��والدی  طرح های  ب��رای 

جوانان بومی جویای کار استفاده می کنند.
روز  عصر  سعیدی کیا  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
سده  روستای  مردم  جمع  در  فروردین ماه   30
ساالنه  بنیاد  ای��ن  ک��رد:  اظهار  سخن،  خ��واف 
اختصاص  اشتغال زایی  برای  تومان  20میلیارد 
می دهد که این مبلغ را ساالنه 50درصد افزایش 

می دهد.
اشتغال؛ چالش استان

مراسم،  این  در  نیز  رضوی  خراسان  استاندار 
اشتغال  بحث  را  استان  این  چالش  مهمترین 
سینا  بانک  منظور  بدین  کرد:  اظهار  و  برشمرد 
قرض الحسنه  تسهیالت  ت��وم��ان  50میلیارد 
اختصاص داد که 36میلیارد تومان آن جذب شد 

و مابقی در برنامه جذب است.
سهمیه  بر  ک��رد:  عنوان  رشیدیان  علیرضا 
در  استان،  این  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت 

سال جاری 10 میلیارد تومان افزوده شد.
استان  ای��ن  اهالی  برخی  ک��رد:  عنوان  وی 
بنیاد  سوی  از  اراض��ی  مالکیت  عدم  مشکل  با 
از  و  بودند  روب��رو  طبیعی  منابع  و  مستضعفان 
واگذاری  در  مستضعفان  بنیاد  رئیس  تالش های 
تا  اراضی به مردم و حل مشکل آن ها تقدیر کرد 
هدایت  طرح های  در  آب  بحران  مدیریت  برای 
گذاری  لوله  فشار  تحت  آبیاری  آب ه��ا،  روان 
به  درصدی  وام ه��ای  اختصاص  آبی،  طرح های 
اشتغال جوانان، سرمایه گذاری در معادن سنگ 
بادی  نیروگاه های  ایجاد  خ��واف،  سنگان  آهن 
خورشیدی  نیروگاه های  و  خواف  بادی  تونل  در 

سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: هم اینک بنیاد مستضعفان دو طرح 
آهن  کنسانتره  تومانی  میلیون  نیم  و  دو  فوالدی 
و دو نیم میلیون تومان گندله در منطقه سنگان 

خواف در دست احداث دارد.
سرمایه گذاری در خواف

سخنانی  در  نیز  خ��واف  فرماندار  همچنین 
در  مستضعفان  بنیاد  سرمایه گذاری  خواستار 
طرح های فوالدی، انرژی های پاک،  آبی، خاکی 

و تولید فرش دستباف در خواف شد.
رئیس  سعیدی کیا،  از  پهلوان نژاد  محمدرضا 
مستضعفان  بنیاد  خواست  مستضعفان  بنیاد 
آبیاری  ط��رح ه��ای  و  آب  بحران  مدیریت  در 
روان ه��ا،  آب  مدیریت  کشاورزی،  فشار  تحت 
امکانات  تامین  آب،  رفت  هدر  از  پیشگیری 
نیروگاه های  اح��داث  دستباف،  ف��رش  تولید 
هشت  تسهیالت  ارائ��ه  و  خورشیدی  ب��ادی، 
شهرستان  در  جوانان  اشتغال  برای  درص��دی 

خواف همکاری کند.
وی افزود: هم اینک بنیاد مستضعفان دو طرح 
گندله  تن  میلیون  پنج  ساالنه   تولید  با  فوالدی 
سنگان  آهن  سنگ  معادن  در  آهن  کنسانتره  و 

خواف در دست اجرا دارند.
خواف  شهرستان  کرد:  عنوان  خواف  فرماندار 
به  اس��ت.  داشته  خوبی  رشد  اشتغال زایی  در 
نحوی که تعهد سال گذشته این شهرستان برای 
 4300 توانستیم  اما  بود  نفر   3800 اشتغال زایی 

فرصت شغلی ایجاد کنیم.
منافع نظام را بر مشخص ترجیح می دهند

امام جمعه اهل تشیع شهرستان خواف گفت: 
مدیریت  مستضعفان  بنیاد  بر  فردی  هم اینک 
می کنند که منافع نظام را بر منافع شخصی خود 

ترجیح می دهد.
ا...  ذبیح  سید  المسلمین  و  االس��الم  حجت 
فردی  مستضعفان  بنیاد  رئیس  افزود:  شمسیان 
جهادی است که منافع نظام، جمهوری اسالمی و 

مردم را بر منافع خود ترجیح می دهد.
امام  اح��راری،  صدرالدین  مولوی  همچنین 
از  آنچه  گفت:  نیز  خ��واف  سنت  اه��ل  جمعه 
صادقانه  خدمت  می ماند  ج��اودان��ه  مسئوالن 
است و خواستار به کارگیری نیروی های بومی در 

طرح های اشتغال زایی شهرستان شد.
حدود  ف��روردی��ن م��اه،   30 روز  اس��ت  گفتنی 
2000سند مالکیت مسکونی، تجاری و کشاورزی 
میلیارد   210 ارزش  به  و  هکتار   103 وسعت  به 
واگذار  خواف  سده  روستای  روستائیان  به  ریال 

شد.

معاون استاندار خبر داد:

در  اقتصادی  توسعه  طرح  اجرای 
روستاهای خراسان رضوی 

خراسان  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رضوی گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه هزار و 
700 روستای این استان زیر پوشش اجرای طرح 

توسعه اقتصادی و اشتغالزایی قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی روز جمعه، 
طرح توسعه مناطق روستایی را بر تعادل بخشی 
مرحله  در  اف��زود:  و  کرد  ذکر  موثر  ای  منطقه 
نخست در کمیته برنامه ریزی تقسیم بندی شده 
تا 440 روستای خراسان رضوی زیر پوشش طرح 

توسعه اقتصادی و اشتغالزایی قرار گیرند.
وی ادامه داد: بر اساس بند یکم ماده 23 قانون 
ریال  میلیارد  120ه��زار  ششم  برنامه  در  بودجه 
سرمایه برای طرح توسعه اشتغال روستایی کشور 
اختصاص یافته تا 25 هزار روستا در سطح کشور 

از این تسهیالت بهره مند شوند.
دولت  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
کلی  سیاستهای  تحقق  راستای  در  را  طرح  این 
اقتصاد  ه��ای  سیاست  و  توسعه  ششم  برنامه 
مناطق  ظرفیت  از  گیری  بهره  ب��ا  مقاومتی 
توسعه  و  توانمندسازی  رویکرد  با  روستایی 

متوازن تدوین کرده است.

استاندار عملکرد سال 96 را تشریح کرد:

خراسان رضوی رتبه نخست سرمایه گذاری در صنعت

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

دولت تکلیف صادرات را روشن کند

وزیر کشور امروز گزارش می خواهد
بازتاب انتشار ویدئویی از برخورد خشن مامور انتظامی، در سطح فرا ملی

بازتاب  و  برانگیز  تاثر  فیلم  یک  انتشار  دیگر  بار 
واکنش  ب��ا  اجتماعی  شبکه های  در  آن  وسیع 
نکته  بار یک  این  که  واکنشی  مسئوالن همراه شد. 

جالب توجه و خاص دارد.
منتشر  مجازی  فضای  در  فیلمی  پنجشنبه  روز   
برای  انتظامی  مامور  چند  تالش  آن  در  که  شد 
به  نکرده  رعایت  را  حجابش  که  دختری  دستگیری 
تصویر کشیده شده، اما نه تالشی عادی، که از نوع 
ناراحت کننده که به ضرب و شتم  و  تلخ  کشمکشی 

دختر کشیده می شود تا همگان را متاثر کند.
زمانی  می شود،  دیده  فیلم  این  در  که  گونه  آن 
سمت  به  را  خاطی  دختر  می کوشند  ماموران  که 
و  او  مقاومت  با  کنند،  هدایت  پلیس  ون  خودروی 
دختر  بین،  این  در  و  می شوند  مواجه  همراهانش 
اقدامی  می دهد؛  فحش  خانم  ماموران  از  یکی  به 
مامور  کنترل  از  خارج  و  تند  واکنش  آن  نتیجه  که 

انتظامی و کتک زدن دختر است.
التماس  و  دختر  فریاد  و  جیغ  با  که  اتفاقی 
این  بخش  پایان  اما  می شود،  آمیخته  همراهانش 
بیش  را  رهگذران  توجه  تنها  بلکه  نیست،  غائله 
سمت  به  دختر  کشیدن  تا  می کند  جمع  پیش  از 
مقابل  در  عصبانی  مامور  توسط  زمین  روی  خودرو 
چشم دیگر ماموران پلیس و حاضران، تصویر زشِت 
پایانی باشد. تصویری به شدت تند و گزنده و البته 

فراموش ناشدنی.
وسیعی  بازتاب  فیلم  این  شده  موجب  که  اتفاقی 
مرز های  سرعت  به  و  بیابد  اجتماعی  شبکه های  در 
که  بازتابی  شود.  جهانی  و  درن��وردد  را  کشورمان 
جریان  در  مسئوالن  زود  خیلی  که  می شود  موجب 
به آن واکنش نشان دهند.  و نسبت  قرار گرفته  امر 
از سخنگوی ناجا گرفته تا دستیار رئیس جمهور در 

حقوق شهروندی و در نهایت وزیر کشور.
واکنش مسئولین 

در  ناجا  سخنگوی  منتظرالمهدی،  سردار  دفتِر 
محل  فیلم،  تایید  ضمن  روی��داد،  این  به  واکنش 
کرد  اعالم  تهران  پارک های  از  یکی  را  ماجرا  وقوع 
یک  از  بخشی  تنها  شده  منتشر  فیلم  که  اف��زود  و 

تاکید  که  مالحظه  این  با  آن.  تمام  نه  است  رویداد 
را  رفتار هایی  چنین  وجه  به هیچ  »پلیس  بود  شده 

نمی کند.« تایید 
»ابراز تاسف« و »بررسی موضوع در بازرسی ناجا« 
رخ  رویداد  به  دفتر  این  واکنش  دیگر  مهم  فراز  دو 
»نتیجه  بود  شده  تاکید  آن  انتهای  در  که  بود  داده 
همه  م��ی رود  »انتطار  و  می شود«  اع��الم  متعاقبا 
را  اجتماعی  شئونات  نیز  جامعه  بانوان  و  دختران 
در  که  "میان داری"  نوع  از  واکنشی  کنند«؛  رعایت 
واکنش  هم  و  بود  شده  تقبیح  دختر  رفتار  هم  آن 

مامور پلیس!
این واکنش در حالی رسانه ای می شد که پیش از 
جمهور  رئیس  دستیار  موالوردی،  شهیندخت  آن 
در منشور حقوق شهروندی از پیگیری این کلیپ از 
وزارت کشور خبر داده و انتشار آن را نشانه ضرورت 
از  انتظامی  و  فرهنگی  نهاد های  رویکرد  تغییر 
»باید« به »باور«، از »تبلیغ« به »تعمیق«، از »ظاهر« 
»اثربخشی«  به  محوری«  »فعالیت  از  و  »معنا«  به 

خواند.
ریاست  زنان  معاونت  ابتکار،  معصومه  همچنین 
محکوم  ضمن  فیلم  این  انتشار  پی  در  جمهوری 
پیگیری  از  غیردینی«  و  خشن  »رفتار  این  کردن 
توجیهی  چه  رفتار  »این  پرسید:  و  داد  خبر  ماجرا 
دارد؟ دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت 
رئیس  معاون  که  سواالتی  کجاست؟«  تا  وی،  به 
جمهور در ادامه آن ها تصریح کرده که این رفتار ها 

در شان هیچ انسانی نیست.
رحمانی  را  ماجرا  این  به  واکنش  موثرترین  اما 
فضلی، وزیر کشور نشان داد که دستور داد »برخورد 
ارشاد"  انتظامی"گشت  نیروی  مامور  نامتعارف 
قانون  رعایت  عدم  به  متظاهر  که  بانوان  از  یکی  با 
بود«، به طور جامع بررسی شده و گزارش آن تا روز 
صراحت  به  بار  این  که  دستوری  شود.  صادر  شنبه 
زمان اعالم نتیجه آن هم ذکر شده است. موضوعی 
و  شنبه  روز  انتظار  چشم  بسیاری  شد  موجب  که 

اعالم فرجام این دستور باشند.
گسترش خشونت، خطرناک تر از بمب و موشک

فاصله  نادرست   ذهنیت  خطر  از  اینکه  ب��رای 
رفتار  سو  های  بمب  واقعیت  است  الزم  بگیریم، 
در  خود  با  که  رفتاری  فرهنگ  و  رسمی  کارگزاران 
و  رصد  مورد  تر  جدی  را   دهد  می  ترویج  جامعه 

مراقبت  و خنثی سازی قرار دهیم.
قدرتی  هیچ  تا  مراقبیم  که  گونه  همان  ایکاش   
کننده  امن  نا  و  تروریستی  اقدامات  با  نکند  جرات 
کنیم  مراقبت  س��ازد،  مخدوش  را  جامعه  امنیت 
ارتکابی  عملکردهای  سو  از  ناشی  های  بمب  که 
نحو  به  که  مواردی  ویژه  به  مختلف  های  بخش  در 
واضح ناقض حقوق شهروندی مردم است هر هفته 
انفجار  تازه  سوژه   ، ارتباطات  و  اطالعات  عصر  در 
اجتماعی را دامن نزند و بنیان های اعتماد عمومی  
و سرمایه اجتماعی به دستگاههای قانونی را به باد 

ندهد. 

فیلم کوتاه نحوه برخورد یک مامور با یک خانم که 
از زمان نشر، توجه همه را در سطح ملی وفراملی بر 
رفتاری  بمب های  از  جدیدی  نمونه  است  انگیخته 
انفجاری  اثر  که  است  نهادهای رسمی  به  منتسبان 
آن بدتر از چند بمب ویرانگری داشته است. بانوی 
جوانی به مامور توهین می کند اما به جای مواجهه 
قانونی با وی، ضرب وشتم ِاعمال میشود . مثالهای 
می  مردم  هفته  هر  را  عملکردها  سو  این  مشابه 

بینند و می شنوند  و ...
صورت  مناسب  درم��ان  که  بستری   چنین  در   
مصادیق  در  که  می کنیم  حرکت  سمتی  به  نمیگیرد 
خواهند  می  وقتی  قانونی  نهادهای  حتی  مختلف، 
داشته  نیز  آن  درس��ت  جایگاه  در  قانون  ِاعمال 
و  اجتماعی  منفی  برخورد  با  است  ممکن  باشند، 
بدترین  خود  این  و  شوند  مواجه  تند  های  مقاومت 
آسیب را به حاکمیت قانون در کشور  زده و می زند 
گسترش  را  اخالقی  حتی  و   رفتاری  ومرج  هرج  و 

میدهد.
 خوشبختانه به فاصله کوتاهی بعد از پخش فیلم 
حقوق  امور  در  جمهور  رئیس  دستیار  شده،  یاد 
وزارت  انتظامی،  نیروی  مسئوالن  شهروندی، 
کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده،  
اما  دادند.  نشان  مردم  با  ای  همدالنه  واکنش  همه 
ای  نقطه  به  که  است  این  ها  واکنش  این  از  تر  مهم 
در  نه  نکند  جرأت  منصبی  صاحب  هیچ  که  برسیم 
پشت  در  نه  و  مردم  بیدار  چشم  جلوی  و  خیابان 
دیوار های بسته نهادهای رسمی  و به دور از چشم 
صاحب  هر  کند.  نقض  را  شهروندی  حق  م��ردم، 
مداری  قانون  و  خویشتنداری  ظرفیت  اگر  منصبی 
الزم را ندارد، حضور  آن فرد در جایگاه های رسمی 
هر لحظه ممکن است کار بمب های انفجاری را ایفا 
کند و صدها کار خوب نهادهای رسمی را نیز بر باد 
ترک  را  رسمی  جایگاههای  خود  یا  باید  پس  دهد. 
وحقوق  قانون  به  مقید  اف��راد  دهد  اج��ازه  و  کند  
عهده  بر  را  جامعه  به  درست  رسانی  خدمت  مردم 
این  دوش  از  را  بار  این  باالتر  مقامات  یا  بگیرند، 
اجازه  و   بردارند  منصبان   وصاحب  ماموران  قبیل 
حقوق  خالف  بر  عملکرد  سو  با  برخی  که  ندهند 
سوژه  و  سازند  وارد  آسیب  جامعه  و  خود  به  مردم 
هائی را شکل دهند که اثر ویرانگرش بدتر از ترکش 

صدها بمب و موشک است.

فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی گفت: 
انقالب  با  برای درگیری  ای  اراده  استکبار  در جبهه 
کنند  اگر چهار موشک شلیک می  و  نیست  اسالمی 
با انقالب اسالمی که پاسخی به  نه از باب رویارویی 

گاوهای شیرده منطقه است.
در  نظری  یعقوبعلی  س���ردار  ای��رن��ا  گ���زارش  ب��ه 
مشهد  جمعه  نماز  های  خطبه  از  پیش  سخنرانی 
های  پول  استکبار  اف��زود:  رض��وی  مطهر  حرم  در 
و حکام مستبد  برخی کشورهای عرب  از  میلیاردی 
را  آنها  تا  انجام دهد  اقدامی  باید  و  گرفته است  آنها 
راضی کند. استکبار یکسری ژست های تبلیغاتی و 
روانی انجام داد و باید اقدامی می کرد و شاید هم از 

قبل اطالع داده بود که حواستان باشد.
ادوات نظامی و قدرت مادی  وی گفت: موشک و 
استکبار از ما بیشتر است اما آنچه ندارد اراده مبتنی 
جبهه  اراده  که  حالی  در  است  اعتقاد  و  ایمان  بر 

مقاومت مبتنی بر ایمان و اعتقاد است.
تاسیس  سالگرد  ب��ه  اش���اره  ب��ا  ن��ظ��ری  س���ردار 
امام  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
نظام  استقرار  و  انقالب  پیروزی  از  بعد  خمینی)ره( 
داشت  را  باور  این  دقیق  و  بلند  نگاه  یک  با  اسالمی 
که این انقالب در ادامه راه خود مواجه با دشمنانی 

جدی و قسم خورده خواهد بود.
از  که  نهادی  تشکیل  ام��ام)ره(  نظر  از  افزود:  وی 
و  پرچمدار  و  انقالبی  عمل  و  حرف  انقالب،  جنس 

برای حفظ و حراست  باشد  بر قدرت مردمی  متکی 
بود و تعیین سالروز  انقالب اسالمی یک ضرورت  از 
والدت امام حسین)ع( به عنوان روز پاسدار این پیام 
نمی  بودن  کربالیی  و  عاشورایی  جز  به  که  داشت  را 

شود از دستاوردهای انقالب دفاع کرد.
نهادی  اینکه  با  انقالب  ابتدای  از  سپاه  گفت:  وی 
نوپا بود در مبارزه با تجزیه طلبان در گنبد، کردستان 
شهدای  و  داش��ت  فعال  حضور  تحمیلی  جنگ  و 

تقدیم  را  'ک��اوه'  و  'ب��روج��ردی'  همچون  مختلفی 
نیز در سازندگی و  از جنگ  بعد  افزود:  انقالب کرد، 
محرومیت زدایی و مبارزه با جنگ نرم دشمن حضور 

یافت و این حضور ادامه دارد.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی گفت: 
امواج انقالب اسالمی به دیگر کشورها هم گسترش 
یافته است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است 
که همه ما باید به توانمندی و اقتدار انقالب اسالمی 

پی ببریم، دچار چالش ذهنی نشویم و قدرت درونی 
خود را باور کنیم. 

بر ظرفیتهای درونی  تکیه  با  افزود:  نظری  سردار 
حلی  غیرقابل  مشکل  هیچ  اعتقاداتی  و  داخلی  و 
که  نیست  چیزی  اقتصادی  مسائل  موضوع  نداریم. 

قابل حل نباشد.
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
شهر  اینجا  گفت:  مشهد  سلمان  برج  اخیر  ماجرای 
با  ارتباط  در  ذهنی  چالش  چرا  است  رضا)ع(  امام 
در  بخواهند  اگر  جوانان  داری��م؟  فرهنگی  مسائل 
به  متوسل  باید  بگیرند  ق��رار  تعالی  و  رشد  مسیر 
فرهنگ رضوی شوند نه فرهنگ مبتذل غرب. نباید 
صحنه هایی که قلب امام رضا)ع( را جریحه دار می 

کند در این شهر رخ دهد.
در  مالئکه  دارد  حریم  اینجا  افزود:  نظری  سردار 
پاسخ  مسئوالن  باید  و  هستند  خروج  و  ورود  حال 
بدهیم؟  را  شهدا  پاسخ  خواهیم  می  چطور  دهند. 
در حوزه فرهنگی ظرفیت های فراوانی همچون امام 

رضا)ع( داریم که باید استفاده شود. 
سه شنبه شب گذشته مراسمی با عنوان 'جشنواره 
یک  اجرای  با  مشهد  سلمان  تجاری  برج  در  فروش' 
خواننده پاپ برگزار شد که دیروز عده ای در اعتراض 
عنوان  برنامه  این  ناپسند  های  حاشیه  آنچه  به 
اسالمی  ارشاد  فرهنگ  کل  اداره  برابر  در  شد،  می 

خراسان رضوی تجمع کردند.

امام  و  رض��وی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه مشهد گفت: سپاه پاسداران به عنوان محور 
آن  اصلی  رسالت  و  است  انقالب  و  نظام  اقتدار 

پاسداری از تداوم انقالب اسالمی است.
به گزارش ایرنا آیت ا... سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم امام رضا)ع( 
و  استکبار  به  وابستگان  انقالب،  ضد  امروز  افزود: 
جریانی سیاسی در داخل که عده ای فرصت طلب 
در آن به دنبال قدرت یابی هستند تا کشور انقالبی 
پایگاه  و  کرده  تبدیل  غیرانقالبی  کشور  یک  به  را 
رفاه و لذت و عیاشی خود قرار دهند با سپاه مساله 

دارند.
با سپاه مساله  که  ادامه داد: جریان دیگری  وی 
دارد، انقالبیون خسته شده از انقالب است که نمی 
خواهد انقالب را ادامه دهد اما سهم خود را هم از 

انقالب می خواهد و سپاه مانع آنها شده است.
وی افزود: امروز رسالت اصلی و محوری سپاه در 
39 سالگی خود، حفظ و تداوم انقالب و مقابله با هر 
جریانی است که بخواهد انقالب را مصادره و زیر و 

رو کند و یا بخواهد انقالب را از بین ببرد.
وی ادامه داد: تا امروز هم تمام جریاناتی که پیش 
آمد و سپاه در محور مقابله قرار گرفت جریاناتی بود 
که می خواست انقالب را برگرداند. اینکه امام)ره( 
فرمود اگر سپاه نبود کشور نبود یعنی اگر سپاه نبود 

انقالب نبود که کشور بماند.

توطئه  بزرگترین  کرد:  اظهار  مشهد  جمعه  امام 
دین  سفره  کشیدن  انقالب،  مصادره  برای  دشمن 
از زیر پای مردم است و سپاه نباید بگذارد دشمن 
این کار را بکند. امروز سپاه باید عظمت، ارزشها، 
همه  با  دنیا  در  را  دین  معالم  و  توسعه  ق��درت، 

فداکاری ها حفظ کند.
آیت ا... علم الهدی با بیان اینکه واقعا در کشور 
و جامعه دچار مشکل هستیم، افزود: یک پلیس در 
انجام وظیفه خود خطا کرده است که باید پیگیری 
در  حتی  افتند  می  راه  همه  مرتبه  یک  اما  شود، 
مجلس شورای اسالمی که معبد است و باید پایگاه 

بی  با  کسی  که  زنند  می  فریاد  باید،  دین  توسعه 
حجاب برخورد نکند.

امر به معروف و  وی ادامه داد: ندا برضد فریضه 
همه  و  دستگاهها  قرآن؟  ضد  بر  ندا  منکر؟  از  نهی 
حجاب  بی  یک  به  که  کنند  فریاد  و  داد  مسئوالن 
انقالب  مهالک  در  که  انتظامی  نیروی  شد؟  اهانت 
باید  نفر  یک  خطای  با  رسیده  انقالب  فریاد  به 
منکر  یک  برابر  در  هم  آن  بگیرد؟  قرار  سئوال  زیر 

شرعی؟ 
برج سلمان گفت:  اخیر  به ماجرای  اشاره  با  وی 
این  حضرت  آن  گنبد  کنار  رض��ا)ع(  امام  شهر  در 

اندازند  می  راه  شهر  این  بازار  در  را  اسفبار  فاجعه 
و جز یک عده خواهر و برادر غیرتمند دینی و قوه 
قضاییه، کس دیگری از مسئوالن به روی خود هم 

نمی آورد.
است  سپاه  رسالت  گفت:  الهدی  علم  ا...  آیت 
سپاه  و  بسیج  که  روزی  تا  کند.  دفاع  ارزشها  از  که 
زیر  از  را  دین  سفره  توانید  نمی  هستند  قدرتمدار 

پای مردم بکشید.
غریب  رض��ا)ع(  امام  هم  ام��روز  کرد:  اظهار  وی 
الغربا است، هتک حرمت او می شود این فجایع را 
به وجود می آورند. این فجایع انجام می شود و جز 
دو مسئول قوه قضاییه، مسئولی را کک نمی گزد. 
ارزش  این  از  اسد  بنی  زنان  صورت  به  که  زنانی  از 
حمایت  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  حرمت  و  دین 
برابر  در  که  دینی  غیرت  دارای  برادران  از  و  کردند 
این موضوع ایستادند و نهی از منکر کردند، تشکر 

می کنم.
گفت:  رض��وی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
استان، مسئول می  و  این شهر  که در  هر مسئولی 
شود حکم خادمی او را امام رضا)ع( امضا می کند. 
و  ببیند  را  گناه  و  جنایات  فجایع،  نیست  درست 
خادمی  مقام  از  دور  این  ندهد  نشان  العمل  عکس 
است. در برابر گناه حداقل باید عکس العمل نشان 
العمل  عکس  کسی  که  است  تاسف  مایه  و  دهید 

نشان ندهد.

گفت و گو

در گفت وگو با یک حقوق دان مطرح شد:

دستگیر نشدن مرتضوی، شبهه عدم 
رعایت قانون 

این  مردم  اذهان  در  گفت:  نیکبخت  صالح  محمد 
دستگیری  خصوص  در  که  است  شده  ایجاد  شبهه 
رعایت  و  آم��ده  عمل  به  کوتاهی  مرتضوی  سعید 

تساوی افراد در مقابل قانون صورت نگرفته است. 
به گزارش ایسنا این حقوق دان با اشاره به دستگیر 
عنوان  آن،  پیامد های  و  مرتضوی  سعید  نشدن 
که  است  خساراتی  از  بیشتر  امر  این  خسارات  کرد: 
مرتضوی در حین تصدی مقام قضایی و یا برخی از 
روسای خاطی دادگاه ها برای دستگاه قضایی و کشور 

ایجاد کرده اند.
وی ابراز عقیده کرد: قوه قضاییه در بعضی از موارد 
توجه الزم را به بدنه خود نکرده و بعضا افرادی مثل 
مرتضوی فقط بر اساس ظواهر آن ها و شعارهای تند 
حساس  پست های  تصدی  برای  داده اند  که  تیزی  و 
می شوند  انتخاب  کشور  پایتخت  دادستانی  حد  در 
سایر  نه  و  دارن��د  قضایی  صالحیت  نه  که  حالی  در 

صالحیت ها.
است  مسئله ای  امر  این  کرد:  تصریح  نیکبخت 
مورد  در  بلکه  مرتضوی،  سعید  مورد  در  تنها  نه  که 
سایر افرادی که بعدها دچار مشکل شدند و در عمل 

شایسته نبودند نیز رواست.
این حقوق دان تاکید کرد: این به آن معنا نیست که 
انکار کنیم اکثریت قضات کشور انسان های شایسته 
ولی  هستند  خود  مقام  تصدی  صالحیت  صاحب  و 
برخی  انتخاب  می کند،  جلب  را  همه  توجه  آنچه 
ولی  نداشته  مناسب  قضایی  سابقه  که  است  افرادی 
برای  و  می شود  اعطا  آنان  به  قضایی  مناصب  برخی 

کشور هزینه آفرین هستند.
نیکبخت با اشاره به قضات ناکارآمد بیان کرد: این 
از دادگاه است که  مسئله متاسفانه بیشتر در بعضی 
البته تا آنان کار می کنند و شعارهای تند می دهند، 
ماهیت  در  مقامات  که  همین  ولی  است  مناسب 
که  شوند  می  متوجه  می کنند،   پیدا  ورود  آنان  کار 
کار  ضرورت  آنچه  در  و  شعارند  اهل  تنها  افراد  این 
قضاست یعنی دقت، تمییز حق از ناحق و نیز رعایت 
اساسی  قانون  در  آنچه  اس��اس  بر  قضایی  عدالت 

پیش بینی شده است، کمیت آنان لنگ می زند.
تمکین  ع��دم  علل  خصوص  در  ح��ق��وق دان  ای��ن 
مطمئنا  کرد:  نشان  خاطر  دادگاه  حکم  به  مرتضوی 
عقبه  و  حامی  بدون  مرتضوی  سعید  آقای  انتخاب 
به  مستظهر  را  خود  وی  هم  اکنون  و  است  نبوده 
خود  به  را  اج��ازه  این  و  دان��د  می  آن��ان  پشتیبانی 
ایشان گفته  زبان همسر  از  که  داده است که آن طور 
می شود به محل سکونت خود مراجعه نکند و منتظر 

فرصتی است تا مانع اجرا حکم شود.
نیکبخت مطرح کرد: یکی از استادان دانشگاه که 
در  و  می شود  محسوب  هم  کشور  معروف  وکالی  از 
سال های گذشته هم رئیس کانون وکالی دادگستری 
به  روزنامه ها  از  یکی  در  یادداشتی  در  است،  بوده 
این امر اشاره کرده و متذکر شده است که، این نوع 
قضایی  مقامات  ناتوانی  و  قانون  برابر  در  مقاومت 
می کند،  ایجاد  را  شبهه  این  قانون  اجرای  برابر  در 
محل  بودن  مشخص  با  شخصی  چنین  چگونه  که 
احتمال  به  نیز  و  است  داده  که  آدرس��ی  و  سکونت 
از  باید  که  کیفری  تامین  به  توجه  با  یقین  به  قریب 
وی اخذ شده باشد، آن چنان در برابر اذهان عمومی 

ناپدید می شود. 
وی افزود: این در حالی است که دستگاه قضایی و 
مراکز اطالعاتی و امنیتی کشور ما همیشه توانسته اند 
این گونه مجرمان را در حداقل زمان ممکن دستگیر 

کرده و به مراجع قانونی تحویل دهند.
مانند  افرادی  وجود  احتمال  به  اشاره  با  نیکبخت 
شد:  مدعی  کشور  قضایی  سیستم  در  مرتضوی 
قضایی  دستگاه  در  مرتضوی  مانند  افرادی  احتماال 
حتی  که  است  این  آنان  مشخصه  که  دارن��د  وجود 
صدور  به  عادت  و  کنند  می  حرکت  قانون  از  جلوتر 

احکام سخت و سنگین دارند.
اف��راد  قبیل  ای��ن  خصوصیات  به  اش��اره  با  وی 
که  اقداماتی  و  افراد  گونه  این  بر  گاهی  چون  گفت: 
می شوند  مغرور  نمی آید،  عمل  به  نظارتی  می کنند 
که  حالی  در  می دانند  درستکار  و  حق  بر  را  خود  و 
این  زیان  می کنیم  مشاهده  شود  آسیب شناسی  اگر 
گونه افراد برای کشور و دستگاه قضایی کمتر از امثال 

مرتضوی نیست.

مجلس بان

مقصودی تشریح کرد:

دلیل  به  را  ارشاد  گشت  نیروی  ناجا 
رفتار نامتعارف توبیخ کند

در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
مجلس اعتقاد دارد که ناجا نیروی گشت ارشاد را به 
دلیل رفتار نامتعارف توبیخ کند اما نباید اجازه داد از 
این فیلم علیه نیروی انتظامی استفاده نشود چرا که 

عملکرد ان ها در سطح کشور قابل دفاع است.
به برخورد ناصحیح  حسین مقصودی، در واکنش 
فیلم  داشت:  اظهار  انتظامی  نیروی  خاطی  مامور 
در  را  دختر  آن  با  ارشاد  گشت  مامور  برخورد  نحوه 
توسط  عملی  چنین  واقعا  اگر  دیدم،  مجازی  فضای 
فردی منتسب به گروه ارشاد و نیرو انتظامی صورت 
گرفته باشد ضمن اینکه این حرکت محکوم می شود 

باید برخورد جدی با این مامور شود.
کشور  داخلی  ام��ورد  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
و  رحمت  دین  اسالم،  دین  داد:  ادامه  مجلس  در 
عطوفت است در قرآن تاکید بر ال اکراه فالدین شده 

، اخالقمداری بزرگترین ویژگی پیامبر اسالم است.
بیان داشت:  پیگیری وزیر کشور،  به  اشاره  با  وی 
بلکه  باشد  موضوع  پیگیر  فقط  نباید  کشور  وزی��ر 
سرمشق  تا  شود  برخورد  خاطی  مامور  این  با  باید 
دین  سوی  از  رفتارهایی  چنین  زیرا  باشد،  دیگران 
مجلس  نماینده  این  نیست.  قبول  مورد  اسالمی 
ضمن تاکید بر محکومیت بی حجابی، گفت:با چنین 
برخوردهایی جوانان هرگز جذب اسالمی نمی شود و 

از دین مهربانی دوری می کنند.
مامور  از  غیر  دارم  اعتقاد  داد:  ادام��ه  مقصودی 
خاطی، باید ماموران دیگر که این خانم را همراهی 
این  نشدن  مانع  و  تفاوتی  بی  پاسخگوی  کردند  می 
احکام  و  قانون  مطابق  تیم  آن  باید  باشند،  خانم 

اسالمی محاکمه شوند.
عذرخواهی از جامعه زنان

ای��ران  زن���ان  جامعه  از  مجلس  نماینده  ای��ن 
و  خواهران  دختران،  از  گفت:  و  کرد  عذرخواهی 
جامعه ایران بابت رفتار این مامور خاطی عذرخواهی 
اگر آدرس منزل آن دختر را داشتم حتما  می کنم، 

شخصا از او نیز عذرخواهی می کردم.
ارشاد  گشت  ماموران  برای  باید  کرد:  تاکید  وی 
و  دین  جامعه،  واقعیت  محوریت  با  هایی  کالس 
چنین  دیگر  تا  شود  گذاشته  جهان  روز  موضوعات 

برخوردهایی تکرار نشود.
از فیلم علیه نیروی انتظامی استفاده نشود

در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
نیروی  علیه  فیلم  این  از  نباید  اینکه  بیان  با  مجلس 
انتظامی استفاده شود، اظهار داشت: وزارت کشور، 
قوه قضاییه ومجلس باید به نحوی مسئله را پیگیری 
کل  مامور  یک  رفتار  واسطه  به  که  کند  مدیریت  و 
تاکید  از سوی دیگر  نرود  زیر سوال  انتظامی  نیروی 
داریم که الزم است خاطی در چارچوب قوانین ودین 
براینکه  تاکید  با  نماینده مجلس  این  محاکمه شود. 
نباید فرصتی ایجاد شود که زنان بی حجاب از فیلم 
الزم  گفت:  کنند،  استفاده  خود  نفع  به  شده  پخش 
است خانواده ها بیش از گذشته مراقب دخترانشان 

باشند تا موازین اسالمی را رعایت کنند.
قابل  کشور  سطح  در  انتظامی  نیروی  عملکرد 

دفاع است
مقصودی تاکید کرد: امنیت کشور را مدیون رشادت 
های نیروی انتظامی، سپاه پاسدارن و نیروی ارتش 
توحش  با  انتظامی  نیروی  یک  وقتی  اما  هستم، 
برخورد می کند باید منتظر بازتاب منفی آن نیز بود 
عملکرد  کسی  کنیم  مراقبت  است  الزم  حال  این  با 
نیروهای  این  ببرد،  س��وال  زیر  را  انتظامی  نیروی 
دارند.  کشور  سطح  در  دفاعی  قابل  عملکرد  خدوم 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی باتاکید براینکه نباید رفتار مامور خاطی را به 
تمام  در  داشت:  اظهار  گذاشت،  انتظامی  نیرو  پای 
نیروی  در  اما  دارد  وجود  بد  و  خوب  اف��راد  اصناف 
انتظامی معدود مامور خطاکار داریم با این حال باید 

با خاطی در چارچوب قانون برخورد شود.

رحیمی جها ن آبادی:

بین  رسمی  سیاسی  مذاکره  تحقق 
آمریکا و کره شمالی به زودی

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
شمالی  کره  و  آمریکا  زودی  به  کرد:  تاکید  مجلس، 

مذاکره و به توافق خواهند رسید.
اظهارات  خصوص  در  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
با  مذاکره  و  دی��دار  بر  مبنی  آمریکا  جمهور  رئیس 
کاهش  نیازمند  آمریکایی ها  گفت:  شمالی،  کره 
چالش های خود در شرق آسیا هستند، کره شمالی 
دولت  و  ترامپ  در  که  عقالنیتی  عدم  به  توجه  با  نیز 
لذا  ک��رده  خطر  اح��س��اس  دی���ده،  آمریکا  جدید 
و  نکنند  محاسبه  زیان  و  سود  اساس  بر  می پندارد 

آمریکا دست به اقدام ناشیانه ای در شرق آسیا زند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: به نظر می رسد هر دو 
طرف به مذاکره و گفتگو نیاز دارند لذا احتمال انجام 
دارد،  وجود  طرفین  مشکالت  رفع  و  مذاکرات  این 
زیرا ترامپ به دنبال تمرکز بر روی غرب آسیا یعنی 
خاورمیانه است لذا نفوذ روسیه بر غرب آسیا را رو به 
افزایش می بیند. وی افزود: آمریکایی ها می پندارند 
برخی کشورهای عربی  در  از خالء قدرت  که روسیه 
منطقه  این  در  را  بیشتر  خطر  لذا  می کند  استفاده 
احساس می کنند، از این رو بر روی مسائل اسرائیل، 
کشورهای عربی و ایران تمرکز کردند بنابراین نیاز به 

یک جمع بندی در کره شمالی هستند.
کره  و  آمریکا  است:  معتقد  جهان آبادی  رحیمی 
شمالی تالش خواهند کرد تا به توافق ضمنی دست 
یابند، البته این مذاکرات و توافق نیاز دو طرف است 

که به زودی تحقق پیدا می کند.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: توافق بسته به 
انتظارات آمریکایی ها و آمادگی کره شمالی است اما 
برداشت  و  اقتصادی  امتیازات  ِقبال  در  نیست  بعید 
اتمی  فعالیت  در  را  شمالی  کره  موانع،  و  تحریم 
محدود کنند و از وضعیت تنش زا خارج کنند تا بهبود 
شرق  در  تنش ها  عمده  آمریکا  و  شمالی  کره  روابط 

آسیا را کاهش دهد.

#پیگیری-خبر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی الیحه اصالح 
بر ارزش افزوده در این کمیسیون گفت: الزمه رشد و  قانون مالیات 
توسعه اقتصادی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده است، اما باید ساز و 
کاری در نظر گرفته شود که گشایش اقتصادی حاصل شود و به مردم 

فشار اقتصادی وارد نشود.
اینکه کمیسیون  بیان  با  اقتصاد آنالین،  زهرا سعیدی   به گزارش 
اقتصادی مجلس به صورت جدی بررسی الیحه اصالح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده است، افزود: برای اصالح 
پژوهش های مجلس،  مرکز  نمایندگان بخش خصوصی،  این الیحه 
نهادهای مربوطه که ذی نفع هستند و سازمان امور مالیاتی به عنوان 

مجری حضور دارند و نظر خود را اعالم می کنند.
به تصویب  تاکنون  این الیحه  از  موادی  اینکه  به  اشاره  با  سعیدی 
رسیده است، گفت: برخی از مواد این الیحه هم در کمیته های مجزا 
بررسی می شود تا نتیجه ای که به دست می آید، حاصل جمع پذیرش 
به  نهایت  اگر هم در  و  باشد  مالیاتی  امور  بخش خصوصی و سازمان 
تفاهم نرسند، کمیسیون اقتصادی در مورد برخی از آنها رای خواهد 

داد.  
در  که  است  این  دارد  وجود  که  مشکلی  البته  افزود:  ادامه  در  وی 
در  اما  ایم،  گرفته  نظر  در  را  مالیاتی  های  آورده  از  بخشی  بودجه 
که  شده  مطرح  پیشنهاداتی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه  اصالح 
این موارد معاف شود. به عبارت دیگر در حالی که در بودجه 97 سهم 
درآمدهای مالیاتی را باال در نظر گرفته ایم، از سوی دیگر در اصالح 
نظر  در  مالیاتی  های  معافیت  برخی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه 

گرفته شده است.
سعیدی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی تدابیری برای لحاظ 
افزوده  بر ارزش  کردن مالحظات بودجه ای در اصالح الیحه مالیات 
اتخاذ خواهد کرد، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس در حال 
بر  بررسی تناقض های موجود بین بوجه 97 و اصالح الیحه مالیات 
ارزش افزوده است و چنانچه باز هم تناقض هایی بین این دو وجود 
الیحه  این  بررسی  زمان  در  و  مجلس  علنی  صحن  در  باشد،  داشته 

نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد.
های  بخش  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  مجلس  در  مبارکه  نماینده 
اند  شده  تعطیل  مالیاتی  مشکالت  دلیل  به  خصوصی  و  تولیدی 
ارزش  بر  مالیات  مورد  در  البته  گفت:  هستند،  تعطیلی  شرف  در  یا 
افزوده در نهایت این مصرف کننده است که پولی را پرداخت می کند 
و بنابراین  باید ساز و کاری اتخاذ شود که عدالت در نظر گرفته شود 

نهایت  در  فشار روی مردم وارد نشود.و 
با  اشاره به اینکه تمام کشورهایی که به سمت سعیدی 
افزوده پ��ی��ش��رف��ت  ارزش  بر  مالیات  می کنند،  حرکت 

ه��ا  آن  اما اعمال می شود، در  ک���رد:  ع��ن��وان 
ما  که  مشکلی 

در کشورمان داریم این است که مردم تحمل فشار اقتصادی را ندارند 
و باید به گونه ای قدرت خرید مردم و گشایش اقتصادی برای فعالیت 
های اقتصادی را افزایش دهیم، زیرا اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

ضروری است و به شفاف سازی کمک می کند.
امور  سازمان  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مالیاتی سامانه ای را طراحی کرده که به شفاف سازی مالیاتی کمک 
نشود،  حاصل  اقتصادی  گشایش  که  زمانی  تا  گفت:  کرد،  خواهد 
بسیاری از بخش های تولیدی و خصوصی توان پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده را نخواهند داشت و بنابراین الزمه اجرای این قانون، 
گشایش اقتصادی و خروج واحدهای تولیدی از رکود است. مصداق 
بارز این موضوع صنعت نساجی است که اگر بخواهیم فشار مالیاتی 

روی آن بگذاریم، این صنعت از رقابت جهانی وا می ماند.

امام جمعه مشهد:

سپاه پاسداران محور اقتدار نظام است

فرمانده سپاه امام رضا)ع(:

استکبار اراده مقابله با جبهه انقالب را ندارد

https://telegram.me/

Sobhedaily

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

»مالیات بر ارزش افزوده« در مجلس
سعیدی: می خواهیم گشایش اقتصادی  ایجاد کنیم
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معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: 
نیازمند  که  مدارسی  مقاوم سازی  و  بازسازی  ب��رای 
میلیارد  هزار   20 بر  بالغ  هستند،  بازسازی  و  تخریب 

تومان اعتبار نیاز است.
فروردین ماه   30 پنجشنبه  رخشانی مهر،  مهراله 
آموزش  ش��ورای  مدیران  و  روسا  مشترک  نشست  در 
و  وزی��ر  معاون  حضور  با  که  کهن  ترشیز  پ��رورش  و  و 
سالن  محل  در  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
همایش های فرهنگیان کاشمر برگزار شد، با بیان اینکه 
افزود:  است،  پرورش  و  آموزش  مدارس  مدیران  کار 
مالی  منابع  تامین  و  سازها  و  ساخت  حوزه  در  مدیران 

به سختی همه را مدیریت می کنند.
رخشانی مهر با اعالم اینکه در انتخاب مکان مناسب 
برای مدارس دقت نظر الزم صورت نگرفته است، اظهار 
 70 در  شاید  کشور  سطح  در  مدارس  از  بسیاری  کرد: 
در  امروزه  اما  داشته اند  مناسب  موقعیت  گذشته  سال 

موقعیت مناسبی قرار ندارند.
از تخریب  از مدارس پس  اینکه بسیاری  بیان  با  وی 
در  را  اقدام  این  شود،  احداث  دیگر  مکان های  در  باید 
رفع ترافیک و بهتر شدن دسترسی ها بسیار مثمر ثمر 

مدارس  سوم  دو  حدود   84 سال  در  اف��زود:  و  دانست 
موجود کشور نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی 

بودند.
مدارس کشور  نوسازی  رئیس سازمان  و  وزیر  معاون 
با اشاره به اینکه در ابتدای برنامه چهارم توسعه چهار 
در  مدارس  این  50درصد  که  شد  مصوب  دالر  میلیارد 
مقاوم سازی شود،  و  بازسازی  تخریب،  دوره 10 ساله 
بیان کرد: مدارس بسیار نگران کننده ای از نظر مقاومت 

در کشور وجود دارد.
کشور  مدارس  30درصد  اینکه  بیان  با  مهر  رخشانی 
عنوان  است،  مقام سازی  و  بازسازی  تخریب،  نیازمند 
به  نیاز  کشور  در  م��دارس  درص��د   2.3 تاکنون  ک��رد: 
موارد  این  که  بوده  مقاوم سازی  و  بازسازی  تخریب، 

برای مدارس مذکور انجام شده است.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
 97 سال  در  اعتبارات  وضعیت  اینکه  اعالم  با  کشور 
برای  کرد:  اظهار  است،  بهتر  قبل کمی  به سال  نسبت 
و  تخریب  نیازمند  که  مدارسی  مقاوم سازی  و  بازسازی 
بازسازی هستند، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان اعتبار 
اعداد ملی 1800  برای  تنها  نیاز است. در سال جاری 

برای  اسالمی  ش��ورای  مجلس  توسط  تومان  میلیارد 
آموزش و پرورش تصویب شده است.

نیازمند  رض��وی  خراسان  م��دارس  درص��د   30
مقاوم سازی

م��دارس  تجهیز  و  توسعه  ن��وس��ازی،  م��دی��رک��ل   
درصد   30 گفت:  نشست  این  در  نیز  خراسان رضوی 
مقاوم سازی  و  تخریب  نیازمند  استان  این  م��دارس 

هستند.
مدرسه  خیران  کمک  با  اف��زود:  پور  حسین  جاسم 
ساز پروژه های خیلی خوبی در سطح استان اجرا شده 
است. مشکالتی در این زمینه وجود دارد و تعدادی از 

مدارس فرسوده هستند که باید بازسازی شوند.
با  ورزشی  زمین  ساخت  طرح  زنی  کلنگ  همچنین 
تمام  نیمه  استخر  تکمیل  و  ریال  میلیارد  پنج  اعتبار 
سازمان  رئیس  سفر  در  ریال  ۲۰میلیارد  تخصیص  با 
به کاشمر در جنوب  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

خراسان رضوی انجام شد.
مدارس فرسوده یکی از مشکالت اساسی در کشور

اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
مدارس فرسوده را در کشور را یکی از مشکالت اساسی 

محدودیت های  تمامی  رغم  به  کرد:  اظهار  و  دانست 
خوبی  بسیار  گام های  امید  و  تدبیر  دولت  در  اما  مالی 

برداشته شده است.
سه  مدیریت  مجموعه  اینکه  به  اش��اره  با  بنیادی 
و  همدل  بردسکن  و  آباد  خلیل  کاشمر،  شهرستان، 
کمک  در  منطقه  این  مسئوالن  گفت:  هستند،  همسو 
تربیت  و  علم  توسعه  راستای  در  پرورش  و  آموزش  به 

فرزندان از هیچ کمکی دریغی ندارد.
اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  کاشمر  م��ردم  نماینده 
برای  ریال  میلیارد  سه  مبلغ  اختصاص  از  همچنین 
تجهیز هنرستان های چهار منطقه کاشمر، خلیل آباد، 
براساس  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  کوهسرخ  و  بردسکن 
از  منطقه  هر  در  مقرر  آمده  عمل  به  هماهنگی های 
مهم  پروژه  سه  تا  دو  ترشیز  پرورش  و  آموزش  ادارت 

تکمیل گردد.
وی با اعالم اینکه در شهرستان خلیل آباد دو دبستان 
کمک  با  آباد  ابراهیم  و  جابوز  روستای  کالسه  شش 
خیرین آغاز خواهد شد، بیان کرد: امیدواریم این پروژه 
از محل تفاهم نامه با بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره( در شهرستان خلیل آباد اجرایی شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات موّثر قوه 
رسیدگی  و  مفاسد  با  برخورد  زمینه  در  قضاییه 
حل  ق��درت،  و  ث��روت  اصحاب  ه��ای  پرونده  به 
را  مردم  اقتصادی  مسائل  و  معیشتی  مشکالت 
مسئله ای مهم و اساسی و نیازمند تالش همگانی 

دانست.
آملی الریجانی با تقدیر از اقدامات انجام شده در 
مجموعه قضایی استان خراسان رضوی ، خدمت 
به مردم  بویژه در جوار مضج شریف رضوی را یک 
توفیق بزرگ الهی برشمرد و افزود: اهمیت جایگاه 
و کار قوه قضاییه نیاز به تأکید مجدد ندارد چه آنکه 
به این مهم در  قانون اساسی و هم در مبانی شرع 

مقدس تصریح شده است.
پرونده  زیاد  حجم  به  اشاره  با  الریجانی  آملی 
کرد:  نشان  خاطر  قضایی  دستگاه  به  وارده   های 
قضاییه  قوه  پرونده ها،  این  به  رسیدگی  کنار  در 
مهم  های  پرونده  به  رسیدگی  به  ای  ویژه  اهتمام 
ملی و پرونده هایی که اطراف آنها اصحاب ثروت و 
قدرت بوده اند؛ داشته است و این در حالیست که 
رسیدگی به این گونه موارد نیازمند مجاهدت است 
چه آنکه اینان به راحتی در مقابل اجرای عدالت و 

قانون تمکین نمی کنند.
اقدامات  از جمله  افزود:  رئیس دستگاه قضایی 
به  رسیدگی  اخیر  سال های  طی  قضاییه  قوه  مهم 
در  آن  نظیر  که  بوده  کالن  پرونده های  از  برخی 
دستگاه قضایی سابقه نداشته و علت برخی هجمه 
بوده  امر  همین  از  ناشی  قضایی  دستگاه  علیه  ها 

است.
آملی الریجانی با اشاره به حضور موثر و میدانی 

دستگاه قضایی در صحنه های مختلف و در دفاع 
قوه  کار  چنانچه  کرد:  خاطرنشان  عامه  حقوق  از 
احقاق  و  عدالت  اجرای  امور،  اصالح  در  قضاییه 
حجم  این  مورد  اینچنین  نبود  مؤثر  عامه  حقوق 

از حمالت از درون و بیرون کشور قرار نمی گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی از حمالت به 
قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بکارگیری شیوه های 
کامال نابخردانه و ناآگاهانه با هدف تخریب دستگاه 
قضایی توسط برخی افراد، دشمنی با قوه قضاییه 

و نهایتا دشمنی با نظام اسالمی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث امنیت خاطرنشان 

کرد: یکی از سیاست های دستگاه قضایی استقرار 
اجتماعی  امنیت  احساس  ارتقای  و  پایدار  امنیت 
از  برخی  متأسفانه  که  است  حالی  در  این  و  است 
داشتن  بدون  اجتماعی  های  شبکه  و  ها  رسانه 
که  مدعی اند  فنی  و  علمی  محکم،  اس��ت��دالل 
برخوردهای قوه قضاییه مانند اجرای احکام اعدام 

نتوانسته آمار جرایم را کاهش دهد.
به  اقدامات  به  اشاره  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
موقع قوه قضاییه در میدان عمل و با هدف تأمین 
انتظارات  رفتن  باال  به  عنایت  با  اف��زود:  امنیت 
معیشتی عمومی نسبت به گذشته، وجود احساس 

مسائل  و  گذاری  سرمایه  حوزه  در  بویژه  امنیت 
همه  و  ب��وده  مهم  بسیار  معیشتی  و  اقتصادی 
مسئوالن باید در اتخاذ روش ها و راهبردها به این 

نکته مهم توجه نمایند.
آملی الریجانی گره گشایی از کار مردم را بسیار 
مهم دانست و خاطر نشان کرد: مسئوالن قضایی 
تسهیل  جهت  در  مضاعفی  ت��الش  باید  همه 
عدالت  به  محرومان  بخصوص  عمومی  دسترسی 
عبادت  زمینه  این  در  کمکی  هر  و  باشند  داشته 
از کار مردم  محسوب می شود چرا که گره گشایی 
یک وظیفه شرعی، اخالقی، انسانی و سبب قرب 

به خداوند متعال است.
از  را  مظلومان  حقوق  از  دفاع  الریجانی  آملی 
این مسئله  افزود:  و  جمله وظایف شرعی دانست 
اگر  و  گیرد  ق��رار  ما  توجهات  صدر  در  باید  مهم 
و  زمینه  این  در  کنیم،  طی  را  کمال  راه  بخواهیم 
سایر موارد اقدامات ما باید با نیت خالص و با هدف 

قرب الی ا... به انجام برسد.
والمسلمین  االس��الم  حجت  مراسم  ای��ن  در 
رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس  مظفری 
ضمن تقدیر از حمایت های رئیس قوه قضاییه از 
بر تالش  تأکید  با  این حوزه قضایی  نحوه عملکرد 
در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قاطعانه 
احکام و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی 
گزارشی ارائه نمود و سایر روسای سازمانهای تابعه 
دستگاه قضایی استان نیز به بیان نظرات راجع به 
بخش  هر  در  که  پرداختند  خود  مدیریتی  حوزه 
صادر  قضاییه  قوه  رئیس  سوی  از  الزم  دستورات 

گردید.

 میثم محزون 
راه  در  کس  هر  اند  فرموده  اس��الم  مکرم  نبی 
قیامت  وارد  حالی  در  ش��ود،  مجروح  خ��داون��د 
می شود که بویش چون بوی مشك است... و نشان 

شهیدان را دارد. 
عباس  ابوالفضل  حضرت  میالد  خجسته  سالروز 
جانباز  روز  بنام  کربال  دشت  آفرین  حماسه  )ع(، 
شگفت  حکایت  که  جانبازانی  است.  شده  نامیده 
حماسه  و  عرفان  ه��ای  میدان  در  آنها  آفرینی 
عارفان  های  نوشته  در  است.  بوده  دهنده  تکان 
دوستانی  را  خداوند  که:  است  آم��ده  صاحبدل 
بی  مردم،  بین  در  و  اجتماع  در  همواره  که  است 
هیچ الف و گزافی به زندگی و عبادت مشغولند، بی 
آنکه نامشان برجسته تر از نام های دیگران، بر سر 
زبان ها باشد آنان ناشناخته برای اهل زمین، و نام 

آورند برای آسمان.
تاریخ  در  و  جا  همه  در  و  همیشه  ای��ران  ملت 
همواره  که  دارد  آوری  ن��ام  قهرمانان  بلندش 
عرصه  آوران  نام  اینان  بالد.  می  آنان  وجود  به 
خونین جنگ و حماسه و نبردند، یا صاحب نامان 
عرصه های ژرف و شگرف علم و عرفان و مذهب. 
ان��دازه  به  ملتی  و  قومی  هیچ  تاریخ  شهادت  به 
دالوران  خ��ودش،  دام��ن  در  ای��ران،  رشید  ملت 
نداده  پ��رورش  عرفانی  و  ای  اسطوره  حماسی، 
های  جبهه  در  ما  ساز  حماسه  قهرمانان  است. 
نورانی  فضایل  از  آکنده  روحشان  تحمیلی  جنگ 
نام  این  همواره  دیگر  های  ملت  و  بود  انسانی  و 
آوران دنیای حماسه اسطوره و عرفان ما را ستوده 
در  را  کسانی  چنین  داشتن  آرزوی  همواره  و  اند 
سال  هشت  که  مردانی  اند.  پرورانده  خود  خیال 
نور  برابر یورش گسترده و همه جانبه دشمنان  در 
را  مقاومتشان  و  اند  کرده  ایستادگی  روشنایی،  و 
جسم  قهرمانان  فقط  آنها  دادند،  فرشتگان  نشان 
وقتی  باشند.  می  نیز  روح  پهلوانان  بلکه  نیستند، 
شعله  و  انداخت  سرزمین  این  در  آتش  دشمن 
از  وسیعی  بخش  آتش  این  مغرور  و  سرکش  های 
این  فرزندان  از  جمعی  گرفت،  فرا  را  ما  سبز  خاک 
پنجه  آتش  با  زدند،  آتش  این  دل  به  را  خود  دیار 
زمین  سر  تا  سوختند  را  خود  و  افکندند  پنجه  در 
اینکه هراسی به  و آیینشان سبز بماند. آنها بدون 
طوفان  به  تن  و  خدا  به  دل  سالها  دهند  راه  خود 
بدن  از  عضوی  هدیه  رسم  به  سرانجام  و  سپردند 
بودند،  گرفته  امانت  سبحان  خدای  از  که  را  خود 

تقدیم حضرت رب العالمین کردند.
سربلند  و  ترین  گمنام  ما،  شیمیایی  جانبازان 
هستند.  مقدس  دفاع  های  جبهه  قهرمانان  ترین 
آتش  های  شعله  میان  در  زندگی  روز،  هر  آنها 
تر  مظلوم  جانبازان  این  از  کنندو  می  تجربه  را 
درد  مظلومانه  صدامیان   اسارت  در  که  جانبازانی 
جانبازان  نوشیدند.  را  شهادت  شربت  و  کشیدند 
مقدس  های  جبهه  از  ای  جبهه  هر  در  ما  دالور 
ردپایی از خود گذاشته اند که آثار آنها را در تمامی 
گاه  آنها  دید.  توان  می  جنوب  و  غرب  های  جبهه 
در البالی کوه های سر به فلک کشیده کردستان به 
جست وجو و دفاع مشغول می شدند و گاه در میان 
اروند، در پی دیار دلدار،  امواج خروشان کارون و 
تن به طوفان دریا سپرده اند، که حکایت شان یک 

تاریخ حادثه را در برابر ما آشکار می کند.
پاداش  دیار،  این  مجاهدان  از  بسیاری  چه  اگر 
به  و  اند  گرفته  سبحان  خدای  از  را  شجاعتشان 
به دقت  اگر  اما  نایل آمدند،  مقام عظمای شهادت 
به جاده زندگی نگاه کنیم، سوارانی را می بینیم که 
همچنان چاالک و چابک به سمت نور در حرکتند 
و بیرق فتح و پیروزی و نوید ظهور موالیمان را در 

دست پرقوتشان به اهتراز در آورده اند.
راه  که  بسیاری   مردان   و  است  همان  راه  هنوز 
اند  ساخته  خود  منش  و  روش  را  جانبازی  رسم  و 
نور در  اقتدا کرده و به سمت  به مقتدای خویش  و 

حرکتند  

و  مشهد  م��ردم  کام  هولناک  خبری  ن��وروز  ای��ام 
دختری  کرد؛  تلخ  شهررا  رجایی  اهالی  مخصوصا 
چند  اما  شد  خارج  خانه  از  نان  خرید  برای  ساله   7
او داخل کیسه پالستیکی  بی جان  پیکر  بعد  ساعت 
چند خیابان پایین تر پیدا شد؛ شوک این خبر وقتی 
میوه  او  قاتل  شد  معلوم  بعد  روز  دو  که  شد  بیشتر 
فروش همسایه شان بوده است که آنطور که خودش 
تنها  ندای کوچک  اذیت  و  آزار  از  اعتراف کرده پس 
قبول  است.  کرده  را خفه  او  ترس خانواده دختر  از 
و  نیست  آسان  عمومی  افکار  برای  جنایتی  چنین 
سوال  اما  هستند  دادرسی  روند  ادامه  پیگیر  مردم 
اینجا مطرح است که از دل این وقایع تلخ چه پیامی 
از همه مهم تر است؟ و چور می توان از وقوع حوادث 

مشابه جلوگیری کرد؟
مرگ ندا تنها یک مقصر ندارد

قتل،  مانند  بروزجرایمی  عوامل  درب��اره  محبی 
کودک آزاری، تجاوز، خشونت علیه کودکان و زنان 
رخ  در  اجتماعی  عوامل  از  مجموعه ای  میگوید: 
دادن چنین جنایاتی موثر هستند و نمی توان تنها، 
تلقی  جنایت  عامل  را  او  بیماری  وشخصیت  مجرم 
شهری،  فضاهای  در  امنیت  وجود  عدم  فقر،  کرد. 
مهاجرت، پدیده حاشیه نشینی و ... در بروز چنین 

حوادثی نقش دارند.
 شهرهای مردانه بستر جنایت علیه زنان

فضاهای شهری ما و به خصوص حاشیه شهر برای 
کودکان و زنان امن نیستند اساسًا ساختار شهری ما 
مردساالر است گویا این محیط تنها برای کار تفریح 
پیش بینی  .یعنی  است  شده  گرفته  نظر  در  مردان  
نشده  که دختر بچه ای به سن و سال ندا به تنهایی به 
مدرسه برود بی انکه مورد ازار وخشونت قرار نگیرد. 
همین عامل است که بسیاری از دختران را در سنین 
پایین و زیر سن قانونی پای سفره عقد می نشاند و از 
تبع آن در کل کشور  وبه   بازمی دارد  ادامه تحصیل 

ایجاد معضل می کند.
  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیر است

کودکان  از  حمایت  برای  قوی ای  قانون  اساسًا  ما 
یا  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  .در  نداریم 
می کند  ایجاب  بودن  کودک  صرف  توسعه  حال  در 
حمایت  قانون  .اما  شود  حمایت  شهروند  آن  از  که 
نیز  آزاری  که مجازات کودک  نوجوانان  و  کودکان  از 
در  است؛  ناکارآمد  ،بسیار  است  شده  تعیین  آن  در 
یا  و  حبس  ماه   6 آزاری  کودک  مجازات  قانون  این 
است؛  نقدی  جزای   تومان  میلیون  یک  پرداخت 
برای نمونه در پرونده ای مربوط به پسری 6 ساله بود 
قرار  شدید  های  شکنجه  مورد  ناپدری  سوی  از  که 
گرفته بود ،پدر تنها به پرداخت یک میلیون جزای 
نمی توان  را  محکومیت  این  شد.  محکوم  نقدی 
مجازات نامید چون به هیچ عنوان بازدارنده نیست، 
آن  تبع  به  و  نمی کنند  وارد  مجرم  بر  هم  رنجی 

اضطراب قربانی را کاهش نمی دهد .
این قاتل فقط ندا را نکشته است

را  مجرم  تنها  که  نیست  این  بازدارندگی  جنبه 
امور  این  که  است  شده  ثابت  زیرا  کنند،  مجازات 
تدابیری  جدید  قضایی  علوم  در  نیست،  بازدارنده 
اندیشیده شده مانند »بزه دیده شناسی« و »عدالت 
قضایی  نوین  های  سیاست  جهت  یعنی  ترمیمی« 
بزه  بر  مجرمانه  عمل  اثر  بررسی  بر  است  متمرکز 
دیده و جبران خسارت های او نه صرفًا کیفر مجرم،  
به جای راه های تنبیه مجرم باید  به فکر این بود که 
چه طور به لحاظ روانی، جسمانی، مالی و اجتماعی 
به بزه دیده کمک شود تا بهبود حاصل کند. درواقع 
شخص  که  اس��ت  ای��ن  بر  مبتنی  ترمیمی  عدالت 
قضایی  دستگاه  محلی،  جامعه  دیده،  بزه  بزهکار، 
و نمایندگان جامعه مدنی با همراهی هم به جبران 
همین  بپردازند.  اجتماع  و  بزه دیده  خسارت های 
بود  مردی  سوی  از  داد  رخ  ندا  برای  که  حادثه ای 
و صاحب سه  کرد  زندگی می  آنها  در همسایگی  که 
کاسب  حتی  و  محلی  جامعه  اعضای  از  و  بود  فرزند 
سر محل بود یعنی مردم به او اعتماد داشتند، وقتی 
می  ای  وحشیانه  قتل  چنین  مرتکب  فردی  چنین 
احساس  و  می رود  بین  از  محل  مردم  اعتماد  شود، 
ترس و وحشت در آن محله حکمفرما می شود. اگر 
مراتب  به  بود  داده  انجام  رهگذر  یک  را  اقدام  این 
از بین رفتن اعتماد و  اثر  این احساسات کمتر بود. 
ایجاد حس ترس،زیستن  در آن محل را دشوار می 
کم  هم  به  نسبت  اعتمادشان  همسایه ها  حاال  کند؛ 
اندیشید که چطور می توان  این  به  باید  شده است. 
این ضایعه اجتناعی را جبران  و روان صدمه دیده 
یک  به  قتل  این  واقع  در  کرد.  درم��ان  را  اجتماع 
جامعه صدمه زده است و درمان این وضعیت ، صرفا 
سرکوب شخص مجرم نیست. در واقع اعدام مجرم 
باید  داشت  نخواهد  اعتماد  این  ترمیم  در  تاثیری 

برای جامعه آسیب دیده فکری کرد.
مجرمین بالقوه جنسی نباید آزاد بچرخندودرمیان 

خانواده زندگی کنند
کردن  ج��دا  و  شناسایی  هم  ما  کشور  در  باید   
مجرمین  جنسی از اجتماعات و محل عبور و مرور 
کشورهای  از  بسیاری  در  بگیرد.  صورت  کودکان 
به  منجر  روان��ی  بیماری  سابقه  که  کسانی  جهان 
خطری  چنین  بالقوه  طور  به  یا  دارند،  جنسی  آزار 
های  محیط  از  جدا  و  می شوند  شناسایی  دارند،  را 
اجتماعی اسکان داده میشود یا حداقل هشدار خطر 
به جامعه داده می شود که چنین فردی در محله شما 

ساکن است.
آموزش شاه کلید جلوگیری از فاجعه

و  غیرقانونی  جنسی  آزار  بدانند  باید  کودکان 
چنین  دانند  نمی  آنها  از  بسیاری  است،  نامشروع 
رفتارهای آزاردهنده ای را باید گزارش کنند، تعداد 
و  کودکان  مجاورت  در  جنسی  مجرمین  از  زیادی 
که  آنها ساکن هستند مواردی داریم  حتی در خانه 
ترس  دلیل  به  و  گرفته  قرار  آزار  مورد  سالها  کودکی 
از مجرم در این باره سکوت کرده است چون آموزش 
ندیده بود و فضای اعتماد در خانه هم اجازه نمی داد 
ندا می دانست در  اگر  برده شود.  به مجرم شکی  که 
چنین  شاید   ، کند  معاشرت  غریبه  با  نباید  خیابان 
والدین  دیدن  آموزش  از  نباید  نمی داد.  رخ  اتفاقی 

و کودکان غافل شد.

خبریادداشت
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اذیت و آزار دختر جوان در النه شیطان
مرد شیطان صفت با سوء استفاده از دختران انها را 

بازیچه دست خود کرده بود.
 دوران کودکی درسم بسیار خوب بود وهمیشه شاگرد 
اول کالس بودم و همیشه ایام آرزو داشتم که تحصیالت 
خود را ادامه داده وبرای این که فرد مفیدی برای خود 
وجامعه ام باشم، راهی دانشگاه بشوم تا این که سرانجام 
در  دیپلم  وگرفتن  دبیرستان  دوران  گذراندن  از  پس 
کنکور شرکت کرده و سرانجام با تالش های فراوان موفق 

شدم در دانشگاه و رشته مورد عالقه خود قبول بشوم.
با  خانواده  ناپذیر،  وصف  نشاطی  و  شور  با  سرانجام 
گذراندن از زیر قرآن و آب بدرقه ام کردند و برای ادامه 

تحصیل در دانشگاه به روانه شهر دیگری شدم.
در دانشگاه نیز همچنان با عالقه بسیار سرگرم درس 
می  روزگ��ار  دانشجویی  خوابگاه  در  و  ب��ودم  خواندن 
گذراندم و در آداب و معاشرت خود با سایر همکالسی 
ها ی دانشگاه خود، همواره بسیار حساس بوده و سعی 
می کردم تا همیشه ایام حدود شرعی را رعایت کرده و 
از هرگونه رفتاری که زمینه گناه و ارتباط با نامحرم را 
در وجود من پدیدار نماید، خود داری کنم تا جایی که 
در برخی از موارد از سوی تعدادی از دانشجویان دختر 
دانشگاه مورد سرزنش و یا بهتر بگویم تمّسخر قرار می 

گرفتم.
از  درس  پایان  از  پس  که  روزه��ا  از  روزی  که  این  تا 
دانشگاه خارج می شدم، ناگهان جوانی زیبا رو با قامتی 
رعنا و لباسی برازنده به یکباره روبرویم سبز و چنان به 

من خیره شده بود که گویا سالهاست مرا می شناسد!
با بی توّجهی به راهم ادامه دادم اما او رهایم نمی کرد 
و قدم زنان پشت سرم حرکت کرده و با صدایی آرام و 
کودکانه به من چنین می گفت که به خدا دوستت دارم، 
عاشقتم، مدّتهاست که به تو می اندیشم! می خواهم با تو 

ازدواج کنم! شیفته اخالقت شده ام!
از  وع��رق  می لرزید  قدمهایم  اف���زودم،  سرعتم  به 
با چنین  تاکنون هیچگاه  بود.  پیشانی ام سرازیر شده 
صحنه ای مواجه نشده بودم، هراسان به خوابگاه رسیدم 
راه  که در  را  بار صحنه ای  ، هزاران  تا صبح  و آن شب 
بازگشت از دانشگاه برایم رخ داده بود، در ذهنم مرور 

کردم.
روز بعد هنگام خروج از دانشگاه دوباره همان جوان 
را دیدم! درحالی که لبخندی بر لبانش نقش بسته بود، 
بار دیگر سخنان عاشقانه   و  ایستاد  برابرم  بار دیگر در 
دیروزش را چونان فرهاد کوه کن با آب و تابی صد چندان 

تکرار کرد.

دوباره با بی توّجهی راه خوابگاه را در پیش گرفتم اّما 
ول کن نبود و به هیچ عنوان رهایم نمی کرد، در نهایت 
نیز نامه ای بسویم انداخت و با گفتن "به امید دیدار"، من 

را ترک کرد.
مرّدد بودم که نامه را بردارم یا نه!؟ دستانم به سختی 
لرزیده و دلهره داشتم! پس از چند دقیقه کشمکش با 
درونم سرانجام نامه را برداشتم! نامه ای مملو از جمالت 
عاشقانه و همچنین حاوی معذرت خواهی بابت اعمال 
نسنجیده اش بود. با خونسردی تمام، نامه را پاره کرده 

و در سطل آشغال انداختم.
را  همراهم  گوشی  زنگ  صدای  که  نگذشت  دیری 
بود، می خواست  برداشتم، خودش  را  شنیدم، گوشی 
که  بودم  شگفت  در  نه!  یا  خوانده ام  را  نامه اش  بداند 
او  با  تند  با لحنی  آورده است!  گیر  از کجا  را  ام  شماره 
برخورد کردم وبه او گفتم که اگر یک بار دیگر پایش را 
از گلیمش فراتر بگذارد، خانواده ام را ازهمه چیز با خبر 

خواهم کرد تا حقش را در کف دستانش بگذراند!
ساعتی نگذشته بود که بار دیگر تماس گرفت. قسم 
خورد که هدفش پاک و نامش بیژن است و قصد ازدواج با 
من را دارد! او چنین می گفت که بازمانده  یک خانواده ی 
ثروتمند است و به زودی شاهزاده  رؤیاهایم شده و برایم 
قصری بلورین ساخته و من را به تمامی آرزوهای دست 

نیافتنیم خواهد رساند.
قلبم اندکی نرم شد و ناباورانه باب سخن با بیژن را آغاز 
کردم، دیگر از سخن گفتن با او خسته نمی شدم، همواره 
صدای  اینکه  امید  به  می کردم  نگاه  همراهم  تلفن  به 
زنگش آرامم کرده و بتوانم با بیژن ساعتها صحبت کنم. 
دیگر زمان در کالس های دانشگاه برایم به سختی می 
گذشت و لحظا ت بدون او برایم چونان جهنمی، دردناک 

وعذاب آور سپری می شد.
روزی از روزها که از دانشگاه خارج می شدم ناگهان 
بیژن را جلو دانشگاه دیده و از خوشحالی می خواستم 
پرواز کنم، سوار ماشینش شدم تا با یکدیگر خیابان های 
شهر را دوری بزنیم، چنان عاشق و شیفته اش او شده 
بودم که دیگر به راستی هیچ اراده ای از خود نداشته و 
تمام حرف هایش را باور داشتم وبه راحتی می پذیرفتم، 
بویژه هنگامی که به من می گفت که تو پری قصه هایم 

هستی، و بی تو نمی توانم حتی لحظه ای زندگی کنم.
گردشی  از  پس  بیژن  سرانجام  هنگام  شب  روز  آن 
طوالنی مرا به درون خانه ای برد که هچکس در آن جا 
نبود، چنان مست جمال وشکوه او بودم که دیگر چیزی 
هوسرانی اش  قربانی  دیدم  آمدم  خود  به  وتا  نفهمیدم 

شدم  و گوهر پاکدامنی ام را از دست داده ام!

دیوانه  وار فریاد زدم: با من چه کردی!؟ او با آرامش 
تمام و لبخندی برلب گفت:هیچ نگران نباش زیرا من در 

آینده ای نچندان دور با تو ازدواج خواهم کرد!
با حالتی آشفته روانه  خوابگاه شدم، پاهایم به سختی 
مرا تحمل کرده ، آتش سوزانی در درونم شعله ور و دنیا 
در مقابل چشمانم تارشده بود! با شّدت تمام تنها می 
گریستم وچنان روحیه ام را باخته بودم که پس از مّدتی 
خودمان  شهر  وبه  کرده  رها  کاره  نیمه  نیز  را  دانشگاه 

بازگشتم.
هیچ یک از اعضای خانواده هنوز از دست گلی که به 
آب داده بودم، با خبر نشده بودند و من تنها سعی می 
ترک  عّلت  آنان  پیوسته  پرس شهای  برابر  در  که  کردم 
تحصیل خود را با دالیل واهی توجیه کنم، به گونه ای 
رنگ  گرچه  بردارند،  سرم  از  ودست  شده  قانع  آنها  که 
رخساره خود خبر از سر درون می داد و آنها به تمامی 
به شرایط آشفته و نامساعد روحی و روانی دخترشان پی 
برده و سخت نگران من بودند.روزها یکی پس از دیگری 
می گذشت تا اینکه روزی تلفنم زنگ خورد. بیژن بود!! 

گوشی را برداشتم، می گفت که باید ببینمت.
می خواهد  که  کردم  تصورمی  چون  شدم  خوشحال 
مقدمات خواستگاری را فراهم کند. به همین دلیل با 

هزاران امید به دیدارش رفتم.
مواجه  من  عبوسش  چهره ی  با  که  لحظه  اولین  در 
شدم بالفاصله به من گفت که به ازدواج هرگز فکر نکن! 
تو باید بدون هیچ قیدی با من زندگی کنی، همانگونه 
گونه  به  آگاه سیلی محکمی  ناخود  که من می خواهم! 
می کردم  فکر  فطرت  پست  ای  گفتم:  و  نواخته  اش 
که  می بینم  اّما  کنی  جبران  را  اشتباهت  می خواهی 

خیلی رذل هستی!
از  شدن  پیاده  حال  در  گریان  حالتی  با  که  درحالی 
ناگهان  کن!  صبر  لحظه  یک  بودم،گفت:  ماشینش 
متوجه شدم که یک سی دی در دستش گرفته و با لحنی 
موذیانه ای فریاد می زند: با این سی دی نابودت خواهم 

کرد.
گفتم: چیه مگه؟! گفت: بیا تا با هم برویم و خودت 
یکباره  به  دنیا  ک��ردم!  تماشا  را  فیلم  و  رفتم  ببین! 
بود،  ما گذشته  بین  را  آنچه  تمام  او  آمد.  فرود  برسرم 

فیلمبرداری کرده بود! فریاد زدم: ای پست فطرت!
بیژن گفت: دوربین مخفی همه چیز را ضبط کرده، 
به  می کنم،  نابودت  وگرنه  شوی  تسلیم  که  است  بهتر 
شّدت گریه کرده و چون آبروی خانواده ام در میان بود، 

بناچار در برابر او بار دیگر تسلیم شدم!
دیگر به تمامی اسیرافکار پلید او شده بودم و بیژن 

پیوسته مرا در مجالس سراسر آکنده از گناه و لهو و لعب 
شرکت داده و از طریق من پول هنگفتی دریافت می کرد 
از همه جا  بود که در حالی که خانواده ام  گونه  بدین  و 
بی خبر بودند، زندگیم دیگر به تمامی به هرزگی کشیده 

شده بود.
دیری نگذشت که بیژن بازهم به وعده اش عمل نکرده 
عمویم  پسر  بدست  و  شد  پخش  جا  همه  در  فیلمم  و 
صدا  بمبی  چون  ناباورانه  رسوایی ام  داستان  و  افتاد، 
کرده و خبرش در سراسر شهر مان ورد زبان همگان شد.

برای حفاظت از جانم از خانه فساد بیژن گریخته و 
مّدتی از دیده ها مخفی شدم و پس از آنکه فهمیدم که 
کوچ  دیگری  مکان  به  من  رسوایی  دلیل  به  خانواده ام 
کرده اند، تصمیم گرفتم به هر طریقی که شده از او انتقام 
و  باز گشته  بیژن  نزد  به  به همین دلیل دوباره  بگیرم! 
توانستم تا بار دیگر اعتمادش را جلب کرده و روزی از 
روزها که به مانند همیشه مست و بیخود بود از فرصت 
استفاده کرده و چاقو را در قلبش فرو برده و به زندگی 
شیطانیش برای همیشه اّیام پایان داده و بدین شکل 
انتقام خود و دیگر دخترانی را که او پاکدامنیشان را بر 
باد داده بود، بگیرم! هر چند که می دانستم که آب رفته 
به جوی روزی باز خواهد گشت ولی آبروی رفته را دیگر 

هرگز بازگشتی نیست که نیست!
پس از کشته شدن بیژن دیری نگذشت که پلیس بر 
اساس شواهد موجود به من مظنون شده و غافلگیرانه، 

روزی من را دسنگیر کرد.
در  که  دریافتم  زندان  در  روزی  دستگیری،  از  پس 
ناباوری پدرم بر اثر شوک شدید روحی سکته و  کمال 
مادرم نیز اقدام به خودکشی کرده وهر دو فوت کرده اند. 
به راستی که قاتل والدینم کسی جز من که هیچگاه به 

پندهای دلسوزانه آنها گوش فرا نداد، نمی تواند باشد؟!
اکنون چند صباحیست که درپشت میله های زندان، 
خواری و ذّلت همیشگی را تحّمل کرده و تنها پیوسته به 
گذشته  خود می اندیشم که چگونه نابودش کردم! به آن 
قصری که آن را تنها با شیشه های رویا ساختم، غافل از 
اینکه با خرده سنگی به ناگاه در برابر دیدنگانم شکست.

هر وقت بیاد آن فیلم مستهجن خود می افتم، هنوز 
نیز احساس می کنم که دوربین ها مرا پیوسته درزیر نظر 
داشته و در حال ثبت اعمال پلید من هستند تا تمامی 

حقایق زندگیم برای عبرت دیگران در 
با  همگان  و  مانده  باقی  همیشه  برای  تاریخ  حافظه 
شنیدن و خواندن داستان روزگار پلیدم، هرگزدر راه بی 
بازگشتی که من قدم درآن گذاشتم، وارد نشده و هیچگاه 

در خواب رویایی فرو نروند.
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معرفی کتابخانه 

مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد مشهد درسال 
1368 تاسیس و کتابخانه شهید هاشمی نژاد از سال 1375 در 
مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد آغاز به کار کرد. این 
کتابخانه با حدود 110متر زیربنا و تعداد حدود 1400 نفر عضو و 
تعداد 17000 نسخه کتاب در حال حاضر در خدمت مراجعین می 
باشد. بخش های نشریات، مرجع و کودک در کنار مجموعه بوده 
و نیاز اعضاء را مرتفع می سازد. از دیگر فعالیت های کتابخانه می 
توان به برگزاری نشست های کتابخوانی، قصه خوانی، بازدید گروه 
های مختلف سنی از کتابخانه، برگزاری مسابقات و برنامه های 

مناسبتی و نمایشگاه تازه های کتاب دائمی اشاره کرد.
 در این کتابخانه سه کتابدار فعال و خالق با جدیت مشغول 

بروزرسانی و اراءه خدمات می باشند. 
با تشکر از زحمات سرکار خانم ها رحیمی پور و بهره مند و 

عزیزی بشارت. 
آدرس کتابخانه: طالب، خیابان وحید،بین وحید 6و8، داخل 

مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد. 
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معاون دادستان مشهد از بازداشت معاون مدیر 
ارشاد اسالمی مشهد  و  اداره فرهنگ  و رئیس  کل 

خبر داد.
به گزارش ایسنا قاضی حیدری اظهار کرد: کاظم 
دبیری معاون مدیر کل و رئیس ارشاد مشهد امروز 
زمان  در  دیگر  تصمیم های  و  است  شده  دستگیر 

مناسب اعالم خواهد شد. 
وی افزود: درواقع دستگیری آقای دبیری به نفع 
کسبه برج سلمان انجام شده؛ چراکه به دلیل اتفاق 
چند روز گذشته در برج سلمان، بازار فروش آن ها 

مختل شده است. 
حیدری ادامه داد: شکایتی از سوی کسبه ایراد 
این  از  سلمان،  برج  بازاریان  تنها  و  است  نشده 

اتفاق اعالم نارضایتی داشتند. 
ک��رد:  خاطرنشان  مشهد  دادس��ت��ان  م��ع��اون 
برج  پلمپ  بر  مبنی  شده  منتشر  خبر  همچنین 

سلمان شایعه ای بیش نیست.
پیگیر وضعیت رئیس اداره ارشاد مشهد هستیم

گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  مدیرکل 
هستیم  مشهد  ارشاد  اداره  رئیس  وضعیت  پیگیر 
معاون  دفتر  به  جلسه  برای  که  ایشان  از  خبری  و 

دادستان رفته بودند؛ نداریم.
از  بی اطالعی  اب��راز  ضمن  سرابی،  سعید  سید 
اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  وضعیت 
حال  در  گوناگون  کانال های  از  ما  گفت:  مشهد 
دقیقا  هنوز  و  هستیم  ایشان  وضعیت  پیگیری 

نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.
برنامه ها  در  نظم  حفظ  مسئول  داد:  ادامه  وی 
شد  انجام  سلمان  برج  در  انچه  نظیر  مراسماتی  و 
اداره  و  انتظامی است  نیروی  اماکن  اداره  بر عهده 

ارشاد در این حوزه مسئولیتی ندارد.
با  گفت وگو  ب��رای  ایسنا  خبرنگاران  ت��الش 
مسئوالن اداره اماکن نیروی انتظامی در چند روز 

گذشته به نتیجه نرسیده است.

دبیر جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی »جیگی جیگی« 
گفت: یکی از اهداف این جشنواره رشد و تعالی هنرمندان است 
که با برگزاری کارگاه ها و گفت وگو با آن ها به این هدف نزدیک 

خواهیم شد.
به گزارش ایسنا، محمد برومند 30 فروردین ماه در نشست 
خبری جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی »جیگی جیگی« 
که در محل فرهنگسرای بهشت برگزار شد، با بیان این مطلب 
عنوان کرد: یکی از بخش های اصلی این جشنواره که به صورت 
بین المللی برگزار می شود این است که دو جایزه ویژه دارد. یک 
جایزه به نام داوود کیانیان و یک جایزه به نام حمید قلعه ای 
است و هر دو آن ها مشهدی هستند و هر دو آن ها بیش از 90 

نمایش نامه یا کتاب نوشته اند.
وی ادامه داد: داورهایی که برای این بخش انتخاب شده اند، 
داوود کیانیان، حمید قلعه ای، رضا صابری، منصور خلج و 
حسین فدائی حسین برای انتخاب داورها ما سعی کردیم از 

تمام انجمن های تخصصی تئاتر استفاده کنیم.
دبیر جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی »جیگی جیگی« 
اظهار کرد: تاکنون آثار ایرانی و خارجی بسیاری به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال شده و داوران ما در حال داوری هستند و 
یک اثر برگزیده در بخش کودک که جایزه استاد کیانیان است و 
بخش نوجوان که جایزه ای به نام استاد قلعه ای را شامل می شود 
و یک اثر برگزیده دیگر با موضوع فرهنگ رضوی انتخاب خواهد 
شد و از یک نمایشنامه با موضوع شاهنامه هم تقدیر خواهدشد.

برومند بیان کرد: نتایج برگزیدگان در روز اختتامیه اعالم و 
آثار برگزیده شده هم در کتابی چاپ می شود.

وی ادامه داد: بخش اجرایی جشنواره بخش بین الملل است 
که در ابتدا هشت نمایش از کشورهای مختلف انتخاب شد. اما 
به دلیل مشکالت مالی مجبور به کوچک کردن جشنواره شدیم 
و اکنون پنج نمایش از کشورهای آلمان، چک، اسپانیا، ترکیه و 

آذربایجان به این جشنواره دعوت شده اند.
دبیر جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی »جیگی جیگی« 

گفت: در بخش ایرانی هشت نمایش انتخاب شده است که 
طبق جدول برنامه اجرا می شود که دو نمایش از بین این هشت 
نمایش به صورت ویژه به اجرا خواهد رسید، چرا که موضوع 
آن ها امام رضا)ع( تحت عنوان »جیگی جیگی سالم« و »جیگی 

جیگی منم« است.
برومند عنوان کرد: بخش دیگر جشنواره بخش مهمان نام 
دارد و شامل آثاری است که قبال در مشهد به اجرا رسیده است 
و چارچوب نمایش های اصلی را ندارد. زیرا نمایش های اصلی 

باید تک نفره اجرا شود. اما این نمایش ها محدودیتی ندارد.
این جشنواره شامل یک بخش کودک  اینکه  بیان  با  وی 
است و معتقد هستیم تئاتر در فطرت انسان ها است و باید 

از دوران کودکی به انسان ها آموزش داده شود، عنوان کرد: 
نمایش های کودکی که توسط کانون فکری کودکان و نوجوانان 
استان ها تولید شده و از سراسر استان است در شهرهای خود 
اجرا می شود که در این میان، بخش عروسک های آیینی شامل 

حرکت های آیینی نمایشی است.
برومند عنوان کرد: جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی 
»جیگی جیگی« شامل دو کارگاه ساخت عروسک های نخی 
با حضور استاد توماس هرفورت از کشور آلمان و استاد پاولی 

ونگلی از کشور چک است.
دبیر جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی »جیگی جیگی« 
سه  برگزاری  بزرگداشت  بخش  ب��رای  ما  پیش بینی  گفت: 

بزرگداشت بود که اگر از نظر مالی تامین نشویم این بخش را 
برگزار نخواهیم کرد و به سال آینده موکول می شود.

در ادامه این نشست محمد جعفر نجفی، دبیر بخش عکس 
جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی »جیگی جیگی« طی 
سخنانی با بیان اینکه برگزاری مسابقه عکاسی یکی از اتفاقات 
خوب این جشنواره است، عنوان کرد: در بخش عکاسی نیز سه 

نفر به عنوان داور انتخاب شدند.
محسن  سید  جشنواره،  از  بخش  این  داوران  اف��زود:  وی 
مصطفی زاده، حمیدرضا گیالنی فر و ابراهیم بهرامی است که 

آقای گیالنی فر و بهرامی داوران بین المللی جشنواره هستند.
دبیر بخش عکس جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی 
»جیگی جیگی« بیان کرد: پیش بینی ما برگزاری کارگاه عکاسی 
در نخستین روز جشنواره است. همچنین »جیگی جیگی« 
بخشی خاص برای عکاسی است و کسانی که از این برنامه ها 
عکاسی می کنند تا پایان روز باید عکس های خود را تحویل 

دهد.
وی ادامه داد: بخش دیگری که در جشنواره دنبال می شود 
که  است  تئاتر  عکاسی  گذشته  سال های  عکس های  بخش 
شامل صحنه و پشت صحنه عکاسی تئاتر است. بدین معنا که 
اکنون عکاس ان عکس های خود را تحویل می دهند و داوری 

این آثار تا اوایل خرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
نجفی تصریح کرد: بخش دیگری که قرار است در بخش 
بین الملل دنبال شود، بخشی با عنوان »شادی« است. این 
بخش قاعده ای ندارد که در کدام بخش و ژانر قرار می گیرد و باید 

گفت این بخش در سال های آینده پربارتر خواهد بود.
دبیر بخش عکس جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی 
با  که  عکاسی  کارگاه  بخش  ک��رد:  عنوان  جیگی«  »جیگی 
مسئولیت مهدی مصباحی خواهد بود به صورت رایگان دنبال 
می شود و هر عکاس از جمله عکاسان خود جشنواره و عکاسان 
کارگاه در  این  برگزاری  دیگر می توانند شرکت کنند و محل 

مجتمع امام رضا)ع( واقع در پارک ملت مشهد خواهد بود.

عملکرد  بر  نظارت  ش��ورای  در  مقننه  قوه  ناظر  عضو 
صداوسیما از حضور مسئوالن فضای مجازی صداوسیما 
در جلسه شورای نظارت بر صداوسیما به منظور استفاده 

از پیام رسان های داخلی خبر داد.
وضعیت  بررسی  به  اشاره  با  قاضی زاده  احسان  سید 
پیام رسان های داخلی و لزوم تبلیغات برای فرهنگ سازی 
در  گفت:  صداوسیما،  سازمان  در  پیام رسان های  این 
مطرح  خصوص  این  در  بحثی  هنوز  شورا  این  جلسات 
نشده است؛ وضعیت فعلی و بیان نظرات اعضا درخصوص 
پیام رسان های داخلی و تبلیغات الزم در این زمینه باید در 

دستور کار شورا قرار گیرد تا با حضور مسئوالن حوزه فضای 
مجازی سازمان صداو سیما به آن رسیدگی شود.

نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد 
به  اش���اره  ب��ا  اس��الم��ی  ش���ورای  مجلس  در  و رض��وی��ه 
از  استفاده  ب��رای  فرهنگ سازی  در  صداوسیما  نقش 
با  می تواند  صداوسیما  اف��زود:  داخلی،  پیام رسان های 
کارهای تبلیغاتی امکانات و ظرفیت پیام رسان های داخلی 
را به مردم معرفی کند؛ به طور مثال این سازمان باید برخی 
از خدمات مانند خدمات بانکی که فقط در  پیام رسان های 
داخلی می توان از آنها استفاده کرد را به مردم معرفی کند تا 

مردم با وجه تمایز این پیام رسان ها به خوبی آشنا شوند.
صداو سیما کاالی با کیفیت ایرانی را به مردم معرفی کند

در  صداوسیما  ک��رد:  بیان  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
حمایت از کاالی ایرانی نقش بسیار موثری دارد و می تواند 
این زمینه باشد؛ این سازمان  اقدامی فرهنگی در  مبدا 
می تواند با تبلیغات در برنامه های پربیننده و شبکه های 
را  ایرانی  از کاالی  برای استفاده  ایران کاال فرهنگ  الزم 

ایجاد کند.
وی اظهار کرد: صدا و سیما می تواند کاالهای با کیفیت 
ایرانی را به مردم معرفی کند و با رتبه بندی کاالها مردم 

را از شرایط کاالهای ایرانی آگاه نماید؛ این سازمان باید 
رتبه بندی کاالها را براساس کیفیت خدمات و رضایتمندی 
مردم انجام دهد در واقع می تواند با نظرخواهی از مردم 
کاالها را درجه بندی نماید و نتیجه این نظرسنجی را اعالم 

کند.
عملکرد  بر  نظارت  ش��ورای  در  مقننه  قوه  ناظر  عضو 
سازمان صداوسیما در پایان افزود: این نوع نظرسنجی 
تا  می شود  ایرانی  کاالهای  بین  رقابت  ایجاد  باعث 
تولیدکنندگان با تالش بیشتر درجه کیفیت بهتری از مردم 

کسب کنند.

در پی حواشی ایجاد شده در برج سلمان؛

معاون مدیر کل و رئیس ارشاد 
مشهد دستگیر شد

دبیر جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی:

»جیگی جیگی« با هدف رشد و تعالی هنرمندان دنبال می شود

قاضی زاده هاشمی از ماموریت جدید شورای نظارت می گوید

صداوسیما و پیام رسان های داخلی

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.

5 1 7 3
4 6

9 2 5
4 8 5 1 7 2

4
7 6 2 9 8 4

3 1 9
9 2

6 7 3 8

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

جواب

جواب

512986473

847153269
369724581
438561792
921847356
756239814
283615947
194378625
675492138

944371871

662979335
679559432
158865143
754893259
323658199
336162887
463596591
219436652

جدول
شمــاره
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 حسین شجاع 
زندگی شهری امروزه به مدل های جدید و گوناگونی رسیده 
است. امروزه تقریبا هر خانواده شهر نشین دارای خودرو و 
انبوه  تعداد  وجود  که  مشکالتی  از  فارغ  است.  نقلیه  وسیله 
وغیره  هوا،ترافیک  آلودگی  قبیل  از  آورد  می  بوجود  خودرو 
در  سدمعبر  گاهی  و  خودرو  پارک  جای  معضل  به  توان  می 
خیابان های باریک پرداخت. با در نظر گرفتن اینکه به طور 
باشد  خودرو  عدد  یک  دارای  شهری  خانواده  هر  میانگین 
واحد  تعداد  به  مسکونی  ومنازل  ها  آپارتمان  باید  طبیعتا 
اما  بگیرند  نظر  در  آپارتمان  پارکینگ  در  پارک  جای  ها، 
گاهی دیده می شود تعداد واحد های برخی آپارتمان ها از 
است.  برخوردار  خودرو  پارکینگ  برای  محدودی  گنجایش 
ندارند در  ونتیجتا خودرو هایی که درپارکینگ منازل جای 
حاشیه کوچه ها وخیابان ها پارک شده که سبب سد معبر و 

صعب  العبور شدن سایر خوردو ها می گردد.
واحدهای  که  گفت  راحتی  به  ت��وان  می  مقدمه  این  با   
از  که  دارند  وظیفه  مسکونی  منازل  وساز  ساخت  بر  نظارت 
ساخت وساز این گونه آپارتمان ها جلوگیری کرده و از صدور 
گونه  این  چگونه  دید  وباید  کنند.  خودداری  ساخت  پروانه 
صورت  به  اگر  و  کنند  می  پیدا  ساخت  اجازه  ها  ساختمان 
غیرمجاز ساخته می شوند، راهکار های مقابله وجلوگیری از 
البته گاهی هم دیده می شود که طبقه همکف  آن چیست؟ 
بعضی آپارتمان ها، به طور مستقل یک واحد مسکونی اند و 

عمال آپارتمان از پارکینگ برخوردار نیست.
ناخوشایند تبعات 

از شهروندانی که در چنین ساختمانی سکونت دارد  یکی 
در  وما  است  واقع  باریک  کوچه  یک  در  ما  منزل  گوید:  می 
این  بودن  واحدی  چهار  وجود  با  اما  هستیم  مستاجر  آن 
موجود  پارکینگ  در  خودرو  دو  گنجایش  تنها  آپارتمان، 
منع  پارکینگ  در  کردن  پارک  از  را  ما  خانه  وصاحب  است. 
حاشیه  در  را  مان  خودروهای  مجبوریم  وما  است  ک��رده 
باعث می شود گاهی  ازطرفی  این مساله  کوچه پارک کنیم. 
اتومبیل هایی که از اینجا می گذرند به خودرو های ما آسیب 
برسانند. همچنین ازجهتی بیرون ماندن خودرو کار را برای 

برای سارقان خودرو تسهیل می کند.
این شهروند در ادامه گفت: متعجبم از اینکه سازمان نظام 
گنجایش  که  محدودی  زیربنای  چنین  به  چگونه  مهندسی 
دو خودرو بیشتر ندارد، مجوز چهارواحد می دهد؟!. از نظر 
دقت  رابطه  این  در  باید  شهری  مسئولین  که  است  بهتر  من 
بیشتری کنند. و اگر این گونه آپارتمان ها به صورت غیرمجاز 
ها  آن  متولیان  با  تری  جدی  برخورد  باید  شوند  می  ساخته 
معماران  و  مهندسان  معتقدم  بنده  همچنین  و  شود.  انجام 
ها  بعد  چراکه  کنند.  دقت  نکته  این  به  خود  باید  ساختمانی 

مشکالتی با تبعات خاص برای ساکنین بوجود می آید.
خدمات  شماره469   دفتر  پیشخوان  آبادی؛  جالل  خانم 
مهندسی شهرسازی شهرداری مشهد در این رابطه توضیح 
اجازه  هایی  پالک  به  ساخت،  پروانه  صدور  در  معموال  داد: 
پارکینگ  برای  ها  آن  زیربنای  که  دهیم  می  تراکم  افزایش 
هایی  ساختمان  شهر  سطح  در  واگر  باشد.  نداشته  مشکلی 
با کسری گنجایش پارکینگ مواجه هستند عمدتا به صورت 

می  داده  ارجاع  کمیسیون  به  و  اند  شده  ساخته  مجاز  غیر 
شوند. اگر کمیسیون رای به جریمه کسری پارکینگ بدهد، 
این  غیر  ودر  کند  می  دریافت  جریمه  مالک  از  شهرداری 
صورت، کمیسیون رای به تخریب تیغه ها می دهد و مالک 

باید واحد های اضافی خود را تخریب کند. 
ساخت  چنین  از  جلوگیری  های  راهکار  با  رابطه  در  وی 
که  جایی  تا  است  بهتر  جلوگیری  برای   : گفت  هایی  وساز 
انجام  ساخت  پروانه  صدور  در  بیشتری  دقت  دارد،  امکان 
پارکینگ  برای  الزم  گنجایش  که  هایی  آپارتمان  به  و  شده 
ندارند مجوز اعطا نشود. وبه نظرم کمیسیون نباید به چنین 
رای  شوند؛  می  بنا  مجاز  غیر  صورت  به  که  هایی  ساختمان 
اما  کند.  به تخریب صادر  رای  بهتر است  و  بدهد  به جریمه 
معموال کمیسسون بعد از تجدید نظر وپیگیری های مالک، 

رای به جریمه صادر می کند.
و  ها  آپارتمان  با  رابطه  در  شهرسازی  کارشناس  این 
ساختمان هایی که به طور کلی دارای پارکینگ نبوده وطبقه 
همکف آن ها نیز یک واحد مسکونی است؛ گفت: بعضی از 
همکف  طبقه  و  است  هفتگانه  های  معافیت  جزو  ها  پالک 
آنها پیلوت جهت افزایش فضای باز بوده و پارکینگ نیست. 
این  دارد.  را  خود  خاص  شرایط  ها  ساختمان  مدل  این  که 
طور  به  که  هستند  هایی  کوچه  در  عمدتا  ها  آپارتمان  گونه 
کلی قابلیت ورود و خروج خودرو ندارد. وما طبق واحد های 

مجاز آن ها مجوز صادر می کنیم.
نژاد؛ معاون شهرسازی معماری  دکتر محمد رضا حسین 
شهرداری مشهد در این رابطه اظهار کرد: اساس کار بر این 
باید  اول  ساخت،  های  پروانه  کلیه  صدور  روند  در  که  است 
پارکینگ  جانمایی  ونقشه  شود.  تامین  پارکینگ  جانمایی 

اگر  کند.  می  کنترل  مهندسی  نظام  سازمان  و  شهرداری  را 
آپارتمان هایی مشاهده می شود که ظرفیت  در سطح شهر 
کافی برای پارکینگ ندارند، شامل تخلفاتی است که مالکان 
و  دهد  می  رخ  ونادر  خاص  شرایط  در  که  شوند  می  مرتکب 

سرانجام جریمه می شوند.
احداث پارکینگ عمومی

ماده  کمیسیون  به  ها  پرونده  این  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
تقاضای  کمیسیون،  از  وشهرداری  شده  داده  ارجاع   100
قلع واحد اضافی را در خواست می کن د. اما در کمیسیون 
رای  و  ب��وده  رای  حق  ب��دون  شاکی  شهرداری  م��اده100، 
کمیسیون مستقل است. در چندساله اخیر، عموما رویکرد 
است.  بوده  پارکینگ  تامین  سمت  این  به  ها،  کمیسیون 
حال اگر در برخی پروژه های خاص امکان قلع واحد وجود 
تایید  از  مشخص،پس  شعاع  یک  در  باید  باشد،  نداشته 
عمومی  پارکینگ  نزدیکی  آن  در  ماده5،  کمیسیون  توسط 

احداث می شود که جبران کننده این نقیصه باشد. 
با  رابطه  در  مشهد  شهرداری  معماری  شهرسازی  معاون 
جلوگیری،  برای  راه  بهترین  گفت:  مسئله  این  های  راهکار 
ساختمانی  اگر  که  اس��ت.  رسانی  واط��الع  س��ازی  فرهنگ 
باعث  پارکینگ احداث شود،  برای  تامین فضای الزم  بدون 
برای  ناامنی  همچنین  و  ساکنین  برای  مزاحمت  سدمعبر، 
صاحبان واحد ها می شود. واگر این ها فرهنگ سازی شود، 
از  جلوگیری  برای  شوند  می  شهردای  بال  یک  هم  مردم 
از  جلوگیری  برای  شهرداری  های  برنامه  کنار  در  تخلفات. 
اگر خود مردم هم این رغبت را  این چنین ساخت وسازها، 
داشته باشند که جلوی تخلفات را بگیرند و مرتکب نشوند، 

میتواند ما را به سمت انضباط شهری شوق دهد.

برای  را  سختی  سال  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار 
در  مردم  جویی  صرفه  با  تنها  و  داریم  رو  پیش  آب  تامین 
بخشهای مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می 

توان این سال را بدون مشکل سپری کرد.

علیرضا رشیدیان، جمعه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه 
خین عرب مشهد در جمع خبرنگاران افزود: علی رغم اینکه 
در 2 هفته اخیر بارش های خوبی در خراسان رضوی صورت 
مشابه  دوره  به  نسبت  کسری  درص��د   44 هنوز  اما  گرفت 
سدهای  پشت  آبهای  و  آبها  روان  بارش،  میزان  در  پارسال 

استان وجود دارد.

وی اظهار کرد: اقداماتی برای مدیریت منابع آبی موجود 
جمله  از  که  گرفته  انجام  استان  در  آب  وری  بهره  افزایش  و 
خانه  تصفیه  ارتقای  ها،  خانه  تصفیه  ایجاد  اقدامات  این 
برای فعالیت  از پسابی است که  های موجود و بهره برداری 
های صنعتی، کشاورزی و آبیاری فضای سبز شهری تصفیه 

می شود.
های  شبکه  ایجاد  بر  تاکید  با  رضوی  خراسان  استاندار 
و  صنعتی  مناطق  و  مزارع  به  ها  پساب  ارسال  برای  انتقال 
کمبود  مشکل  با  پروژه  این  انجام  گفت:  شهری  سبز  فضای 
زیادی  زمان  مدت  اینکه  به  توجه  با  و  شده  مواجه  اعتبار 
انتقال  شبکه  ایجاد  است  ضروری  نمانده،  باقی  تابستان  تا 
مذکور شتاب گیرد و هر چه سریعتر با تامین اعتبار الزم آن 

را اجرا کرد.
منابع  تامین  موضوع  دیگر  سوی  از  کرد:  اظهار  رشیدیان 
تامین آب شرب مردم جزو مسائل  بینی  یا پیش  جدید آب 
بسیار مهم و اساسی خراسان رضوی است که در این زمینه 
در  حال  این  با  گرفته،  انجام  الزم  اقدامات  و  ها  هماهنگی 
مساله بازچرخانی آب و بهره وری آن تا مردم کمک نکنند و 
صرفه جویی را مدنظر قرار ندهند، نمی توان سال سخت و 

خشک آبی کنونی را به خوبی پشت سر گذاشت.
مرتبط  این حال مسئوالن در سازمان های  با  افزود:  وی 
به  را  خود  همت  همه  تابعه  بخشهای  و  فاضالب  و  آب  با 

مردم  برای  مشکلی  امسال  تابستان  تا  بست  خواهند  کار 
خراسان رضوی و زائران امام رضا )ع( به وجود نیاید.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح نجات کشف رود 
است  ریال  میلیارد   600 و  هزار  طرح  این  اعتبارات  گفت: 
اخیر  سالهای  در  اما  شده  تامین  آن  از  بخشی  تاکنون  که 

اعتبارات این پروژه به سختی به استان تخصیص یافت.
رشیدیان اظهار کرد: با این حال اجرای طرح مزبور بسیار 
این  اجرای  مشابه  نیز  دنیا  جای  هیچ  در  که  است  پرهزینه 
همت  با  اما  نیست،  انجام  قابل  سهولت  و  سرعت  به  پروژه 
اجرا  پروژه  این  از  بخشی  مختلف  های  سازمان  و  همکاران 

شد.
از پروژه نجات کشف رود باعث  افزود: اجرای بخشی  وی 
شد که سیالب و پساب جاری شده ناشی از بارش های اخیر 
به جای رفتن به سمت خانه های مردم، به کشف رود ریخته 
عوامل  توسط  رود  این  از  بخشی  تخلیه  نتیجه  این  و  شود 

اجرایی پروژه بود.
استاندار خراسان رضوی گفت: با تخلیه ای که در بخشی 
از کشف رود صورت گرفته بود، حجم زیادی از این پساب در 
پهنه مربوط به کشف رود هدایت شد و مردم مشکل کمتری 
هایشان  خانه  سمت  به  ها  سیالب  شدن  جاری  به  نسبت 

داشتند.

طرح  اج��رای  از  معلولین  امور  در  مشهد  شهردار  مشاور 
نهضت مناسبسازی شهر برای معلولین خبر داد.

فرشته تنهایی درنشست هم اندیشی تشکلهای غیردولتی و 
افراد دارای معلولیت با مشاور شهردار مشهد در امور معلولین 
نهضت  طرح  اظهارکرد:  شد،  برگزار  مرکز  شهرداری  در  که 
شده  انجام  آن  نامههای  وتفاهم  نوشتهایم  را  سازی  مناسب 
کمیتههای  طرح  این  در  میشود.  اجرایی  بهزودی  و  است 

مختلف پژوهشی، هنری و...ایجاد میشود.
اندیشی مناسب سازی  ازاین هم  اینکه »هدف  بیان  با  وی 

موضوعات  تا  اطالعات  ازهرنظرازفناوری  جامعه  شرایط 
فرصتها  تابتوانیم  میکنیم  تالش  داد:  ادام��ه  دیگراست«، 
هم  معلول  وشهروندان  برابربکنیم  شهروندان  همه  برای  را 
عرصهها  ودرهمه  بکنند  استفاده  شهر  ازامکانات  بتوانند 
شرایط  س��ازی  مناسب  باشند.  وموثرداشته  حضورفعال 
که درواقع  برای معلولین درنظرگرفته شده است  بهترجامعه 

احترام به شان وآزادی شهروندان معلول است. 
مشاور شهردار مشهد در امور معلولین خاطر نشان کرد: در 
کردهایم  صحبت  آموزشیمان  واحدهای  با  آموزش  خصوص 
رانندههای  جمله  از  میدهند  خدمات  ما  به  که  دوستانی  تا 
برگزار  ویژهای  آموزشهای  آنها  برای  که  واتوبوسها  تاکسیها 
کنیم. آموزش مهارتهای ارتباطی  از جمله این آموزشهاست 
که یک مورد آن آشنایی با معلولیتها وشناخت نیازهای افراد 

معلول بامعلولیتهای جسمی حرکتی است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ونهایی که در حال حاضر 
درآن جاسازی  ویلچر  ویک  ویلچراست  استفاده میشود تک 
می  خریداری  که  بعدی  ونهای  دادهایم  پیشنهاد  شود.  می 
افرادی  کنیم حداقل 3 ویلچردرآن قرار بگیرد و بیشتر برای 
که درحاشیه شهرهستند وتمکن مالی ندارند و به سرویسهای 

خاص نیازدارند مورد استفاده قرار بگیرند.
مهارتهای  آموزش  دادهایم  پیشنهاد  کرد:  بیان  تنهایی 
افرادمعلول  برای  میشود  برگزار  فرهنگسراها  در  که  زندگی 
وخانواده آنها باتخفیف یا حتی رایگان انجام شود. همچنین 
معلولیت  دارای  افراد  برای  وخوب  بزرگ  فرهنگسرای  یک 
و  کنند  رفتآمد  بهراحتی  بتوانند  آنها  تا  شود  گرفته  نظر  در 
معنی  به  موضوع  این  دهند.  انجام  آنجا  را  خود  فعالیتهای 
است  مستقل  پایگاه  یک  داشتن  بلکه  نیست  جداسازی 

تاگروهها راحت درکنار یکدیگرباشند.
اینکه  به  اشاره  با  معلولین  امور  در  مشهد  شهردار  مشاور 
اجرا  رایگان  شارژ  با  معلوالن  ویژه  منکارت  صدور  »طرح 
سامانهای  طریق  از  طرح  این  در  کرد:  تصریح  شد«،  خواهد 
من کارت برای معلولین صادر میشود و بر روی آنها عکس و 

کد ملی افراد هم درج شده است. 
تنهایی اضافه کرد: برای افراد نابینا هم پیشنهاد دادهایم 
بشوند  مجهز  نگار  وبرجسته  رایانه  به  شهرما  تافروشگاههای 
فردمعلول  یک  محالت  اجتماعی  درهرشورای  .همچنین 
گیری  درتصمیم  تا  باشد  حضورداشته  حتما  محله  ازآن 

مشارکت کنند.

استاندار خراسان رضوی:

استان سال سختی برای تامین آب پیش رو دارد

صبح امروز از پدیده ای جالب در ساخت وساز خبر می دهد؛

خانه هایی با پارکینگ خیابانی

مشاور شهردار مشهد در امور معلولین:

طرح نهضت مناسب سازی مشهد اجرا می شود

اخبار کوتاه

طرح بی آر تی ادامه می یابد
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
ادامه  در  الزم  زیرساختهای  انجام  از  بعد  به  را  تی  آر  بی   3 خط  طرح  ادامه 

کرد. مسیر، موکول 
بی  موضوع  زمینه  در  جلساتی  دوباره  برگزاری  به  اشاره  با  بهاروند  مجتبی 
از قبل  بیآرتی  بیان کرد: طرح خط3  با کسبه خیابان توحید در گذشته،  آرتی 

همه مصوبات کشوری، استانی و شهرستان را کسب کرده است.
وی ادامه داد: به همین سبب بخشی از مسیر، یعنی از حرم تا میدان توحید، 
ایزوله شد. اما قرار شد اجرای باقیمانده مسیر بعد از تأمین زیرساختهای الزم 
مطرح  ترافیک  و  حملونقل  کمیسیون  در  آنچه  نیز  اکنون  که  کند  پیدا  ادامه 

شده، همین است.
بهاروند اضافه کرد: این خبر که قرار است به زودی ایزولهسازی ادامه یابد به 
با درنظر گرفتن همه مالحظات  ما اعالم نشدهاست اما درنهایت خط3 بیآرتی 

و شرایط کسبه و تعامل با آنها انجام خواهد شد.
بیان  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
کسبه  برای  بارانداز  و  پارکینگ  تأمین  مانند  الزم  زیرساختهای  تأمین  کرد: 
در حال انجام است تا حداقِل آسیب در این طرح، متوجه کسبه اطراف باشد.

دهد،  اجازه  باید  تأمین  شورای  نردهگذاری  شروع  برای  اینکه  بیان  با  وی 
خبر  هم  اگر  نداریم،  را  مسیر  این  در  نردهگذاری  قصد  اکنون  بنابراین  گفت: 

جدیدی در اینباره باشد، من در جریان آن نیستم.

بهره برداری ساالنه از دو تصفیه خانه محلی برای آبیاری 
فضای سبز مشهد

از  کیلومتر   50 و  سبز  فضای  آب  انتقال  اصلی  خط  از  کیلومتر   30 حدود 
سال  سه  طی  سرمایهگذار،  جذب  با  شده  مقرر  دادهایم.  انجام  را  انشعابات 

آینده این شبکه انجام شود.
گفت:  مقدس  مشهد  شهرداری  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
از  آبیاری  برای  محلی  تصفیهخانه  دو  از  ساالنه  بهرهبرداری  برای  برنامهریزی 

فضای سبز شهر صورت گرفته است.
خلیل ا... کاظمی با اعالم این خبر اظهار کرد: دو اقدام ویژه در حال انجام 
داریم. یکی تخصیص 12 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دستور وزیر 
نیرو از تصفیهخانههای موجود مشهد برای آبیاری فضای سبز شهر است. این 
طرح افق روشنی پیش روی ما گشوده که بخش عمدهای از آبیاری فضای سبز 

شهر را در آینده تامین خواهد کرد.
وی افزود: البته فعال تنها از تصفیهخانه خین عرب امکان دریافت و استفاده 
پساب را داریم و پساب سایر تصفیهخانههای شهر مشهد امکان استفاده برای 

آبیاری فضای سبز شهر را ندارد.
اساس  بر  هم  را  دیگر  مکعب  متر  میلیون   12 کرد:  نشان  خاطر  کاظمی 
که  پساب،  خرید  تعهد  با  تصفیهخانه  احداث  برای  خصوصی  بخش  با  قرارداد 
2 مورد از آنها در حال احداث بوده و در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری 
میرسد و در 13 مورد دیگر نیز زمینها برای آغاز کار تحویل شده است که مقرر 
شده ساالنه دو تصفیهخانه از این دست در شهر مشهد به بهرهبرداری برسد.

طی  که  داریم  خصوصی  بخش  و  طبیعی  منابع  با  قراردادی  داد:  ادامه  وی 
آن بالغ بر 600 هزار اصله درخت کم مصرف را در سال گذشته، امسال و سال 
در  نهاده  کم  پارک  اولین  امسال  کرد. همچنین  اضافه خواهند  به سرانه  آینده 

12 مشهد احداث میشود. منطقه 
عنوان  مقدس  مشهد  شهرداری  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
از  کیلومتر   50 و  سبز  فضای  آب  انتقال  اصلی  خط  از  کیلومتر   30 حدود  کرد: 
سال  سه  طی  سرمایهگذار،  جذب  با  شده  مقرر  دادهایم.  انجام  را  انشعابات 

آینده این شبکه انجام شود.
آب  جداسازی  اصلی  رینگ  هم  آینده  سال  سه  طی  کرد:  اظهار  کاظمی 
تا میدان  فرهنگسرای غدیر  از  انجام میشود. در حال حاضر  از آب خام  شرب 
به  را  خطوط  این  نیز  آینده  روز   10 تا  و  است  شده  انجام  کار  این  نمایشگاه 
با کامل شدن این رینگ، به صورت  ارتفاعات جنوب در الدن متصل میکنیم. 

صد در صد از آب شرب شهری برای آبیاری فضای سبز بینیاز خواهیم شد.
وی اذعان کرد: سیاست هایی را در چند پارک سطح شهر ترویج میکنیم که 

یکی از آنها استفاده از چمنهای کم نهاده است.

مشهد مقصد 21 درصد سفرها در طی یک سال اخیر
انجام  که  پژوهشی  طبق  گفت:  ایرانیان  گردشگری  ملی  پیمایش  مسئول 
گرفت در طی یکسال )از مهرماه 95 تا مهرماه 96( حدود 17 میلیون مسافر به 

مشهد آمدند و مشهد مقصد حدود 21 درصد سفرها بود.
حامد بخشی در دومین سمینار زیارت نوروزی که در پژوهشکده گردشگری 
گردشگری  پژوهشکده  ک��رد:  اظهار  شد،  برگزار  استان  جهاددانشگاهی 
و  نگرشها  ارزشها،  ملی  پیمایش   96 سال  مهرماه  در  استان  جهاددانشگاهی 
رفتارشناسی گردشگری ایران را در کل کشور با 5 هزار نمونه آماری انجام داد.
وی افزود: برخالف سایر پیمایشها که در مقصد انجام میگیرد، این پیمایش 
سازمان  حمایت  با  کشور  کل  روستاهای  و  استانها  مراکز  تمام  در  و  مبدا  در 
پرجمعیت،  مناطق  و  شهرها  در  و  گرفت  انجام  کشور  برنامهریزی  و  مدیریت 

حجم دادهها و نمونه آماری از میزان باالتری برخوردار بود.
بخشی گفت: بر اساس آمار اخذ شده، در طی یک سال مشهد مقصد حدود 
از  که  آمدند  مشهد  به  نفر  میلیون   17 و  است  بوده  ایرانیان  سفر  درصد   21
مسافران  تعداد  و  داشتند  مشهد  به  سفر  تکرر  نفر  میلیون   2 حدود  تعداد  این 
نوروزی که در اسفند و فروردین سال 96 به مشهد سفر کردند حدود 2 تا 2.5 

نفرند. میلیون 
جهاددانشگاهی  گردشگری  پژوهشکده  گردشگری  جامعهشناسی  گروه  مدیر 
سنی  وضعیت  گفت:  ایرانیان،  ن��وروزی  سفر  ویژگیهای  م��ورد  در  استان 
منطبق  ایران  در  گردشگران  سنی  وضعیت  با  آمدند  مشهد  به  که  مسافرانی 

است و بیشتر مسافران در رده سنی 25 تا 34 سال هستند.
وی ادامه داد: 70 درصد افرادی که به مشهد آمدند هیچ تجربه سفر خارجی 
اعم از زیارتی و غیرزیارتی را نداشتهاند و حدود 30 درصد تجربه سفر خارجی 
داشتند که البته میزان این افراد از میانگین سفر خارجی مردم ایران در سال 

96 حدود 25 درصد بیشتر بود.
این  درص��د   50 ک��رد:  عنوان  ایرانیان  گردشگری  ملی  پیمایش  مسئول 
است،  بوده   96 سال  در  سفرشان  آخرین  مشهد  به  سفر  ن��ورزوی،  مسافران 
یعنی در تابستان سفر دیگری نداشتهاند و نیمی دیگر از مسافران در تابستان 
بوده  کشور  شمال  به  سفرها  این  بیشتر  که  کردهاند  تجربه  نیز  را  دیگری  سفر 

است.
وی درباره انگیزه سفر مسافران، خاطر نشان کرد: 76 درصد با هدف زیارت، 
و  است  بوده  تفریح  باهدف  درصد   7.9 و  آشنایان  و  اقوام  دیدار  درصد   12.3
مسافران  سفر  وسیله  درباره  کردند.  ذکر  را  دیگری  انگیزههای  مسافران  سایر 
و  اتوبوس  با  درصد   18.6 شخصی،  خودروی  با  درصد   60 که  کرد  اشاره  باید 

بیش از 20 درصد آنها با هواپیما و قطار به مشهد آمدند.
مسافران  چهارم  یک  حدود  گفت:  مسافران،  اقامت  محل  درباره  بخشی 
اقامتگاههای  که  اجارهای  خانه  در  درصد   17.5 آشنایان،  و  اقوام  خانه  در 
مسافرتی،  چادر  در  درصد   3.5 همچنین  یافتند؛  اسکان  هستند  غیررسمی 
16.7 درصد در هتلها، 18 درصد در هتل آپارتمانها و سایر مسافران در اماکن 

کردند. اقامت  دیگر 
این  در  قدس  آستان  نقش  خصوص  در  حاضران  از  یکی  پرسش  درباره  وی 
از بخش  نیم پیش  نهاد، گفت: یک سال و  این  با توجه شعب استانی  پیمایش 
این  در  تا  کردیم  درخواست  رضوی  قدس  آستان  پژوهش  و  توسعه  مدیریت 
کند  ارائه  پیمایش  این  برای  را  سواالتی  میتوانند  حتی  و  کند  همکاری  زمینه 
و با وجود استقبال آنها به علت بروکراسی اداری، این پرسشها ارائه نشد و در 

نهایت زمانی پرسشها را ارائه کردند که دیر شده بود.
جهاددانشگاهی  گردشگری  پژوهشکده  گردشگری  جامعهشناسی  گروه  مدیر 
استان در پاسخ پرسشی دیگر درباره اختالف آمارهای ارائه شده منابع رسمی 
با منابع پژوهشی گفت: در واقع به صورت مشخص در مورد میزان گردشگران 
آمار دقیقی در دست نیست و داوری در مورد میزان مسافران را باید به زمانی 

انجام شود. واگذار کنیم که آمارگیری دقیقی 

شنبه 1  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره 189 Vol.1،No.188  Apr.21،2018  Vol.1،No.189  Apr.21،2018  189 شنبه 1  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره

خبر

برف بهاری کشاورزان تربت حیدریه 
را نقره داغ کرد

حیدریه  تربت  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شب  سه  در  برف  بارش  و  هوا  برودت  پی  در  گفت: 
به  ری��ال  میلیارد   203 ح��دود  خسارتی  گذشته 

کشاورزان این شهرستان وارد شد.
محمد رضا عباسپور با بیان اینکه رقم فوق تنها در 
 15 به  اساس  این  بر  افزود:  است،  اولیه  برآورد  حد 
و در مجموع  زراعی  و چهار محصول  باغی  محصول 
در سطح هشت هزار و 855 هکتار خساراتی بین 15 

تا 85 درصد وارد شد.
جو  و  گندم  به  خسارت  درصد  کمترین  گفت:  وی 
گردو،  آلوچه،  آلو،  های  باغ  به  خسارت  بیشترین  و 

سیب و گیالس وارد شده است.
گستره  در  حیدریه  تربت  کار  نیروی  درص��د   79
این  باغی  و  کشاورزی  زمینهای  هکتاری  هزار   90

شهرستان به کشاورزی اشتغال دارند.
نوع   37 تولید  با  حیدریه  تربت  کشاورزی  بخش 
ترتیب  به  باغی  محصول  نوع   31 و  زراعی  محصول 
خراسان  در  نظر  این  از  را  سوم  و  پنجم  های  رتبه 

رضوی دارد.
یکی از شاخص ترین محصوالت این شهرستان که 
اختصاص  خود  به  را  نخست  رتبه  جهان  و  ایران  در 
سطح  در  آن  کشت  که  باشد  می  زعفران  است  داده 
هشت هزار هکتار با تولید ساالنه 34 تن صورت می 

گیرد.

نیشابور  در  جدید  جانوری  18گونه 
ثبت شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گفت: 
محیط  توسط  پارسال  طی  جانوری  جدید  گونه   18
شهرستان  این  طبیعت  در  گردان  طبیعت  و  بانان 

مشاهده و ثبت شده است.
'کاراکال،  را  ها  گونه  این  نوربخش  محمدمهدی 
سبز،  نوک  یلوه  سفید،  پیشانی  غاز  سنگی،  سمور 
خاکستری،  درن��ای  سبز،  سهره  سیاه،  لک  لک 
پلیکان خاکستری، دال ودال سیاه، مرگوس سفید، 
اردک مرمری، غاز خاکستری، اردک ارده ای، اگرس 
سیاه، کرکس مصری، سنقر خاکستری، سنقر سفید 
و گیالر و کفتار راه راه' ذکر و بیان کرد: پنج دوربین 
تله ای برای ثبت گونه های جدید در مناطق حفاظت 

شده نیشابور نصب شد.
پرونده   19 مدت  این  طی  گفت:  همچنین  وی 
تخلف شکار و صید تشکیل و در این ارتباط 24 نفر 
شده  معرفی  قضایی  مرجع  به  و  شناسایی  متخلف 
اند. در این چارچوب هفت قبضه اسلحه و 45 عدد 
شامل  شکار  ادوات  تعدادی  همراه  به  فشنگ  انواع 
پرنده گیری، دوربین چشمی و چاقوی شکاری  تور 

کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور افزود: 
و  تماس  مورد   45 همچنین  اخیر  سال  یک  ظرف 
از سوی شهروندان برای  40 مورد مراجعه حضوری 
با  خطر  معرض  در  یا  دیده  آسیب  حیوانات  تحویل 

این اداره برقرار شد. 
وی بیشترین گونه هایی را که از سوی شهروندان 
به اداره حفاظت محیط زیست نیشابور تحویل شده 
صحرائی،  عقاب  سارگپه،  دلیجه  طالئی،  'عقاب  اند 
پشت'  والک  شاخدار  جغد  بوف،  شاه  دشتی،  عقاب 
حیوان  گونه   45 چارچوب  این  در  کرد:  بیان  و  ذکر 
طبیعت  در  کامل  بهبود  از  پس  گونه   25 تیمار، 
طرقبه  تیمارگاه  تحویل  نیز  گونه   20 و  رهاسازی 

شاندیز شدند.

امالک علوی بطور رایگان در خواف و 
رشتخوار واگذار شد

رهبر  فرمایشات  راستای  در  زمین  هکتار   103  
انقالب اسالمی عصر پنجشنبه طی مراسمی  معظم 
با حضور رئیس بنیاد مستضعفان و ائمه جمعه شیعه 
به  رایگان  به صورت  و رشتخوار  اهل سنت خواف  و 
رضوی  خراسان  جنوبی  شهرستانهای  این  مردم 

واگذار شد.
ریال  میلیارد   215 ارزش  به  زمینها  این  واگذاری 
فقره  هزار  دو  قالب  در  تجاری  و  مسکونی  کاربری  با 

اسناد امالک علوی صورت گرفت. 
آنها  مالکیت  سند  که  است  امالکی  علوی  اراضی 
پهلوی  محمدرضا  به  سپس  و  بوده  رضاخان  نام  به 
واگذار و در نهایت به بنیاد پهلوی منتقل شده بود. 
بنیاد  اختیار  در  اسالمی  انقالب  از  پس  امالک  این 
علوی قرار گرفت. تا پایان سال 1396 تعداد 60 هزار 
و 107 قطعه از این امالک در استانهای مختلف کشور 
به مردم واگذار شده اند. سهم خراسان رضوی از این 

تعداد 10 هزار قطعه بوده است.
محل  در  مراسم  این  در  رضوی  خراسان  استاندار 
مسجدجامع روستای سده شهرستان خواف توسعه 
عادالنه امکانات در حوزه های عمران، آب، برق و گاز 
از رویکردها و خدمات  را  و مناطق محروم  روستاها 
واگذاری  کرد:  بیان  و  ذکر  اسالمی  جمهوری  نظام 
فرمایشات  راستای  در  نیز  علوی  زمینهای  و  امالک 
رهبر معظم انقالب اسالمی به محرومان از جمله این 

خدمات محسوب می شود.
علیرضا رشیدیان افزود: 500 میلیارد ریال امسال 
روستاهای  در  اشتغالزایی  طرحهای  اجرای  برای 
شود  می  پرداخت  الحسنه  قرض  صورت  به  استان 
در  بقیه  و  شده  محقق  آن  ری��ال  میلیارد   360 که 
 56 این  از  پیش  داد:  ادامه  وی  است.  اقدام  دست 
شبکه  مزایای  از  رضوی  خراسان  روستاهای  درصد 
به  امسال  میزان  این  اما  بودند  برخوردار  گازرسانی 

90 درصد روستاهای استان افزایش یافت.
به  اش��اره  با  مراسم  این  در  نیز  خ��واف  فرماندار 
بهترین  وجود  جمله  از  شهرستان  این  ظرفیتهای 
تونل بادی خواستار سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان 
در  گذاری  سرمایه  توسعه  همچنین  و  بخش  این  در 

زمینه اشتغالزایی شد.
وجود  به  توجه  با  افزود:  نژاد  پهلوان  محمدرضا 
بحران آب در خواف 50 کیلومتر لوله گذاری و بیش 
این شهرستان  در  آبیاری تحت فشار  از هزار هکتار 
بنیاد  گ��ذاری  سرمایه  و  همراهی  و  ش��ده  انجام 

مستضعفان در این زمینه مهم است.

رشته  در  کشور  قهرمانی  رقابت های  دوره  یازدهمین 
کانوپولو بانوان روز پنجشنبه به میزبانی مشهد آغاز شد. 
این مسابقات با حضور 6 تیم به میزبانی استان خراسان 
رضوی برگزار شد و تیم های خراسان رضوی، اصفهان، 
مازندران، زنجان، یزد و مرکزی در این دوره از رقابت ها 
حضور داشتند. 6 تیم حاضر در مسابقات در دور نخست 
آن  از  پس  و  می کنند  رقابت  هم  با  دوره ای  صورت  به 
رقابت های نیمه نهایی و فینال برگزار می شود. در پایان 
دوره نخست، در نیمه نهایی تیم اول به مصاف تیم چهارم 
می رود و تیم های دوم و سوم جدول با هم رقابت می کنند.

استان یزد برای اولین بار در این مسابقات شرکت می کند 
از  رض��وی  خراسان  و  م��ازن��دران  اصفهان،  تیم های  و 
تیم های قوی شرکت کننده این دوره مسابقات  هستند. 
با توجه به کسب مقام و رنکینگ مدال در سطح بین الملل 
بانوان، امسال استان های کمتری در  این رشته در بین 
شرکت  و  حاضرین  قول  به  و  کردند  شرکت  مسابقه  این 
کنندگان  در این مسابقه هزینه های باال، کمبود امکانات 
این  پخش  عدم  مالی،  حامی  نداشتن  وسایل،  تهیه  و 
مسابقات از رسانه های گروهی عواملی هست که باعث شد 
تیم های کمتری حضور بهم برسانند و در سال های قبل تا 
18 تیم در این رشته ورزشی شرکت می کردند که امسال 

تنها 6 استان شرکت کردند.
به  کشور  کانوپولو  مسابقات  دوره  یازدهمین  پایان  در 
میزبانی استان خراسان رضوی، تیم اصفهان با پیروزی 
مسابقات  قهرمانی  عنوان  به  رض��وی  خراسان  مقابل 

قهرمانی کشور کانوپولو بانوان دست پیدا کرد.
 در دور نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور کانوپولو بانوان 
که به میزبانی هیئت قایقرانی خراسان رضوی در مشهد 
برگزار شد، تیم اصفهان ۳ بر ۱ مرکزی را برد و به فینال 
راه یافت. در دیگر دیدار نیمه نهایی خراسان رضوی 4 
بر ۳ از سد مازندران گذشت و  راهی فینال شد، در دیدار 
رده بندی مازندران ۵ بر ۳ مرکزی را برد و عنوان سوم را 
بدست آورد. در رقابت فینال نیز اصفهان ۲ بر ۱ در مقابل 
عنوان  و صاحب  یافت  برتری دست  به  خراسان رضوی 

قهرمانی شد. 
نسرین نوبهار نائب رئیس هیئت قایقرانی خراسان رضوی 
خبرنگار  به  مسابقات  این  اختتامیه  آیین  حاشیه  در 
خوبی  سطح  در  رقابتها  این  گفت:  امروز  صبح  روزنامه 
برگزار شد و تیم کانوپولوی بانوان خراسان رضوی، با تمام 
خوبی  عملکرد  رقابتها  این  در  ها  ومحدودیت  کمبودها 
داشت. وی گفت: 90 درصد ورزشکاران تیم ما اردونشین 
هستند و 2 نفر از آن ها جزء قهرمانان آسیائی قرار دارند. 
تیم استان از یک ماه قبل استخری برای تمرین نداشته 
است ولی باهمه این شرایط توانست مقام نائب قهرمانی 

را به دست آورد.
درب��اره  رض��وی  خراسان  قایقرانی  هیئت  رئیس  نائب 
با  گفت:  رضوی  خراسان  استان  تیم  آینده  برنامه های 
تیم  به  است  قرار  که  بازیکنانی  مسابقات  این  برگزاری 
ملی دعوت بشوند انتخاب خواهند شد و فردا مسابقات 
انتخابی اساللوم را  داریم که در کرج برگزار می شود، در 
این مسابقه یک ورزشکار و یک داور برای کسب سهمیه 
جاکارتا نماینده استان خراسان رضوی هستند. براساس 

استان  قهرمانی  نائب  براساس  و  بچه ها  بازی  کیفیت 
بچه های انتخابی تیم ملی کانوپولو معرفی و به اردوی تیم 

ملی اعزام خواهند شد.
بیان  مسابقات  دوره  این  جوایز  خصوص  در  نوبهاری 
داشت: مدال طال نفرات تیم اول همراه با کاپ قهرمانی 
یادبود داده  به رسم  از طرف هیئت  و همچنین کادویی 
می شود. برای نفرات تیم دوم ونائب قهرمان مدال نقره 
همراه با کاپ قهرمانی و هدیه ای به رسم یادبود به تیم دوم 
و همچنین وجه نقد از طرف رئیس هیئت خراسان رضوی 
به ورزشکاران اهدا خواهد شد. وی افزود: مدال برنز به 
نفرات سوم و همچنین کاپ قهرمانی و هدیه ای به رسم 

یادبود از طرف رئیس هیئت داده خواهد شد.
یازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی کاناپولو بانوان 30 و 31 

فروردین ماه در استخر شهید حججی مشهد برگزار شد. 
آشنایی با ورزش کانوپولو

ریشه رشته ورزشی کانوپولو را می توان در سایر رشته های 
قایقرانی یافت،کانوپولو یک ورزش گروهی با توپ است که 
روی آب و توسط دو تیم با 5 بازیکن » هریک روی یک 
قایق کانو« انجام می شود. هر تیم تالش می کند تا توپ 
پایان تیمی که تعداد گل  را وارد دروازه حریف کند، در 
بیشتری به ثمر رسانده است برنده خواهد بود. کانوپولو 
به  از نظر تاکتیکی  از واترپولو و قایقرانی است،  ترکیبی 
بسکتبال و واترپولو شباهت دارد. ورزشکاران این رشته 
و  داشته  قایق  کنترل  و  قایقرانی  در  زیادی  مهارت  باید 
به ویژه دست ها«  از سرعت عمل و قدرت بدنی باالیی » 

برخوردار باشند.
در سال 1371 هنگام برگزاری مسابقات قایقرانی آب های 
آرام آسیا در کشور ژاپن، اولین دوره مسابقات کانوپولوی 
آسیا در این کشور برگزار شد و نمایندگان ایران با دیدن این 
بازی با کانوپولو آشنا شدند.  برگزارکنندگان مسابقات یک 
قایق به گروه ایرانی اهدا کردند و قایقرانان ایران به محض 

بازگشت به ایران ،به توسعه این ورزش پرداختند. 
خراسان رضوی میزبان مسابقات

قایقرانی  هیئت  ن��ای��ب رئ��ی��س  ن��وب��ه��اری  ن��س��ری��ن 
دوره  یازدهمین  برگزاری  مسئول  و  خراسان رضوی 
مسابقات کشوری رشته کانوپولو گفت: با توجه به برگزاری 
مسابقات در سال های قبل، سطح این دوره از مسابقات 
خیلی باال است و بیشتر ورزشکاران اردونشین و قهرمانان 
از  خیلی  و  دارن��د  گفتن  ب��رای  حرفی  و  هستند  استان 

تیم های مطرح کشور در این دوره بازی می کنند.
نوبهاری در مورد میزبانی این مسابقات بیان داشت: هر 
استانی می تواند میزبانی این مسابقات را برعهده بگیرد و 
بستگی به سیاست رئیس هیئت آن استان دارد. استان 
خراسان رضوی با توجه به کمبودهایی که در زمینه استخر 
آورترین  مدال  و  مقام آورترین  ولی  دارد  وسایل  تهیه  و 
استان در سطح کشور قرار دارد و همین کار باعث شد به 
خودمان افتخار کنیم و میزبانی این مسابقات را برعهده 

بگیریم که امیدواریم میزبانان خوبی باشیم.
و  مسابقات  هزینه  درب��اره  قایقرانی  هیئت  رئیس  نائب 
متأسفانه  داشت:  اظهار  تیم ها  برای  الزم  بودجه  عدم 
بودجه زیادی به هیئت نمی دهند و سایرکارها براساس 
سیاست های آقای ارزانی رئیس هیئت قایقرانی خراسان 
رضوی است و گالیه ما همین است که باید به ورزشکاران 
و تیم های ما کمک کنند و به هرحال رشته ای هستیم که 
امکانات خیلی  و  نداریم  برای تمرین  جایگاه مخصوص 
با قایق های سوراخ بازی  ضعیفی است و ورزشکاران ما 
قایق پرآب می شود که بچه ها  بازی  می کنند و در حین 
به  اف��زود:  وی  کنند.  خالی  را  آن  آب  هستند  مجبور 
هرحال وسایلی الزم داریم واین رشته پرخرجی  است 
را  هزینه ها  این  می تواند  جایی  تا  هم  هیئت  رئیس  و 
متقبل شود و این وسایل پس از مدتی تخریب می شوند 
و نیاز به بازسازی دارند وکمک به این مسئله حامی مالی 

می خواهد و در نهایت به این رشته ظلم شده است. 
نوبهاری در ادامه بیان داشت: می خواهیم صدایمان به 
و ورزشکاران  برسد که رشته مدال آوری است  همه جا 
خوبی داریم که در سطح بین المللی افتخارآفرین هستند 
و در سطح تیم ملی مدال طال و نقره آسیا درسطح بانوان 
کسب کردیم و متاسفانه بودجه ای برای ما تعلق نمی گیرد 
و از اداره کل استان خراسان رضوی می خواهیم که مکان و 

زمانی از استخرها برای تمرین تیم های ما بگیرند.
مشکالت مالی و عدم امکانات

خراسان  استان  تیم  بازیکن  و  مربی  تحقیقی  الهام 
رضوی است و حدود 12 سال عضو تیم ملی و دارنده 5 
صبح  روزنامه  خبرنگار  به  وی  است.  آسیا  طالی  مدال 
امروز گفت: در حال حاضر در مسابقات قهرمانی کشور 
ورزشکار  و  مربی  به  عنوان  و  هستیم  مشهد  میزبانی  به 
سنین  در  استان  تیم  شناگر  گذشته  در  دارم.  فعالیت 
پایین بودم بعد از اینکه متوجه شدم قایقرانی در مشهد 

برگزار می شود، عالقمند شدم و پس از گذراندن دوره های 
آموزشی به اردوی تیم ملی دعوت شدم.

این مربی جوان در رابطه با استقبال بانوان از این رشته 
ورزشی گفت: خانم ها برای شرکت در این رشته خیلی 
پیگیری می کنند و استقبال خوبی تاکنون شده است ولی 
با توجه به مشکالتی که سد راه وجود دارد و نبود امکانات 
آبی مشکالتی در این راه وجود دارد. وی افزود: در اطراف 
مشهد سدهای خوبی را داریم ولی متأسفانه مجوز تمرین 

در آن مکان ها را به ما نمی دهند. 
تحقیقی در خصوص استعدادیابی در این رشته ورزشی 
فعالیت  رشته  این  در  خوبی  نیروهای  داش��ت:  اظهار 
از شناگران مستعد  یا 16  می کنند و االن هم حدود 15 
استان داریم و آموزش می دهیم که آینده رشته قایقرانی 
باشند و چون این رشته استقامت خیلی باالیی می خواهد 
و یک تمرین بدنسازی خوبی برای بچه ها است از این  کار 
هم استفاده می کنیم که این ها بتوانند برای مسابقات شنا 

رکودهایشان را در سطح کشور پایین بیاورند.
مربی تیم استان خراسان رضوی بیان داشت: االن هریک 
مسابقات  و  آسیایی  قهرمانی  مسابقات  میان  در  سال 
جهانی داریم که در 5 دوره شرکت کردم طالی آسیا کسب 
کنم و در سطح جهان آخرین رنکینگ ما ششم جهان بوده 
است. امسال خبر خوبی که شنیدیم این است که به طور 
آزمایشی این رشته وارد بازی های آسیایی شده است که 
اواخر شهریور ماه در جاکارتا کشور اندونزی بانوان حضور 
دارند. تحقیقی در رابطه با برگزاری مسابقات در سال 97 
بیان داشت:در سال 97 لیگ کشوری داریم و اردوهای 
تیم ملی داریم که به صورت متمرکز بچه ها در تیم ملی 
هستند و قهرمانی جهان مرداد ماه در کانادا هست و اگر 
آخر  در  جاکارتا  آسیایی  بازی های  نیاید  پیش  مشکلی 

شهریور ماه برگزار می شود. 
این  مسابقات  ب��رگ��زاری  سطح  خصوص  در  تحقیقی 
ولی  هست  خوب  امسال  مسابقات  سطح  گفت:  دوره 
روبه رو  مالی  کمبودهای  و  مشکالت  با  استان ها  چون 
هستند شاید این باعث می شود که برای تمرین بچه ها 
با مشکالتی روبه رو بشوند. اصفهان، مازنداران و مرکزی 
سال  هر  و  هستند  استان ها  بهترین  رضوی  خراسان  و 
مقام دوم یا سوم کسب کردیم. وی گفت: نگاه مسئولین 
بودجه  و  امکانات  که  باشد  این طور  باید  رشته  این  به 
بگذارند ویا استخری مخصوص این رشته قرار بدهند تا 
قهرمانان بهتری بتوانیم در این رشته تربیت کنیم و حتی 

ورزشکاران المپیکی را پرورش بدهیم.
امتیازی برای بانوان 

و  است  مسابقات  دوره  این  داوران  از  یکی  طوبی  مریم 
می کند،وی  داوری  ملی  سطح  در  سال   10 به  نزدیک 
مسابقات  تمامی  گفت:  کانوپولو  مسابقات  خصوص  در 
داوری  و  برگزاری  و  هستند  خانم ها  آن  کانوپولوکادر 
و  است  خوب  لحاظی  از  که  دهند  می  تشکیل  خانم ها 
نوعی امتیاز برای تیم بانوان محسوب می شود. وی افزود:  
امسال سطح مسابقات خوب برگزار شد و تقریبا همه تیم 
ها در یک رده قرار داشتند، سالهای قبل تیم های قوی 
ورزشکاران  و  کردند  می  شرکت  مسابقات  این  در  تری 
چون  رشته  این  االن  ولی  کردند  می  شرکت  بیشتری 
امکانتش محدودتر شده است تیمه های کمتری شرکت 
می کنند و خوشحال می شویم که هیئت ها و باشگاه ها 

عالقه بیشتری نسبت به این رشته ورزشی نشان بدهند.

کوتاه از ورزش استان

جمع  در  شنبه  پنج  ظهر  رضوی  خراسان  استاندار 
اظهار  رضوی  خراسان  صنعتی  و  اقتصادی  فعاالن 
مناسبی  وضعیت  استان  این  فوتبال   تیم  دو  کرد: 
ندارند و در این میان پدیده با این حمایت ها توانست 
بازی هفته قبل را در زمین حریف از آن خود کرده، با 
برد این بازی سه امتیاز آن را کسب کند و امید  برای 

ماندن این تیم در لیگ برتر بیشتر شد. 
تیم های  میان،  این  در  داد:  ادامه  علیرضا رشیدیان 
که  دارد  وجود  رضوی  خراسان  در  مختلفی  ورزشی 
از ظرفیت، توان و استعداد خوبی هم برخوردارند و 
ورزش  می تواند  آنان  از  معنوی  و  مالی  حمایت های 
در  خطه  این  جایگاه  و  تقویت  را  استانی  قهرمانی 

عرصه کشوری و بین المللی را ارتقا دهد.  
اقتصادی  فعاالن  افزود:   رضوی  خراسان  استاندار 
و  حمایت  ضمن  می توانند  استان  این  صنعتی  و 
قالب  در  تیم ها،  این  هزینه های  از  بخشی  تامین 
محیطی  تبلیغات  زمینه  از  مختلف  کنسرسیوم های 

تیم ها برای تبلیغ خود بهره گیرند. 
توسعه  و  تبدیل  ب��رای  ام��ر  ای��ن  اف��زود:  رشیدیان 

برندهای استانی و ملی هم بسیار مفید است.

بازی های بومی  رئیس فدراسیون ورزش روستایی و 
و محلی عصر پنج شنبه در حاشیه نخستین جشنواره 
بازی های بومی محلی شرق کشور که در شهر ششتمد 
از توابع شهرستان سبزوار در جمع خبرنگاران اظهار 
در  رشته   ۷۰۰ قالب  در  بازی  نوع   ۴۰۰ و  هزار  دو  کرد: 
سطح کشور شناسایی شده که باید از مباحث آموزشی 

و تربیتی این بازی ها استفاده شود.
فعالیت های  ع��م��ده  اف����زود:  جعفری  غ��الم��رض��ا 
فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 

برگزاری جشنواره ها و دوره های آموزشی است.
بازی های بومی  رئیس فدراسیون ورزش روستایی و 
و محلی بابیان اینکه نیروی انسانی محور برنامه های 
ترویج  و  گسترش  برای  داد:  ادامه  است،  توسعه ای 
و  ابزار  نیازمند  جامعه  در  محلی  و  بومی  بازی های 

سازوکارهای نرم افزاری و سخت افزاری هستیم.
جعفری بیان کرد: گسترش بازی های بومی و محلی 
وزارت  عالوه  و  است  بخشی  فرا  هم افزایی  نیازمند 
ورزش و جوانان تمامی نهادهای فرهنگی باید نسبت 

به ماندگاری بازی های بومی و محلی تالش کنند.
بازی های  و  ورزش ها  المعارف  دایره  تدوین  از  وی 
بومی و محلی در کشور خبر داد و تصریح کرد: ثبت 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  محلی  و  بومی  بازی  یک 
نیازمند استناد به منابع غنی است و بر اساس اعالم 
عهده  بر  بازی ها  ثبت  مقوله  یونسکو  سازمان جهانی 
گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  سازمان 

قرار دارد.
بازی های بومی  رئیس فدراسیون ورزش روستایی و 
و محلی بابیان اینکه در حال حاضر ثبت جهانی این 
بازی در دستور کار قرار دارد، گفت: بازی های بومی 
باید به نسل  و محلی در قالب آکادمی های تخصصی 
فرهنگی  ناملموس  میراث  به عنوان  جامعه  جوان 

آموزش داده شود.

۱۱ شناگر برای حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا 
دعوت  معلولین  و  جانبازان  ملی  تیم  اردوی  اولین  به 
شدند و از ۳۱فروردین وارد کمپ تیم های ملی شدند. 
در  حضور  برای  آماده سازی  منظور  به  شناگران  اردو 
ادامه  ماه  ادیبهشت   ۷ تا   ۲۰۱۸ پاراآسیایی  بازی های 
مازیار  اسماعیلی،  عرفان  ایزدیار،  شاهین  می یابد. 
از خراسان  تروال، محمدرضا رهبری  ماضی، مجتبی 

رضوی به این اردو دعوت شده اند.

سالمت

و  زندگی  سالمت  برای  توصیه  هفت 
زندگی سالمت 

۷ کاری که برای پیشگیری از ابتال به سرطان انجام 
می دهم: 

به  را  بی فایده  و  قندی  خوراکی های  از  استفاده   .۱
حداقل می رسانم!

بی فایده  خوراکی های  و  قندها  مصرف  در  زی��اده روی 
می تواند باعث تجمع چربی ها در کبد شود. این اتفاق نیز 
می تواند آسیب های کبدی به وجود بیاورد و خطر ابتال به 
سرطان کبد را بیشتر کند. توجه داشته باشید که بیماری 
کبد چرب غیرالکلی، از عوامل اصلی در ابتال به سرطان 
کبد است و میزان ابتال به این سرطان نیز در سال های 

اخیر همواره رو به  افزایش بوده است.
۲. استرس خودم را کنترل می کنم!

سیستم ایمنی بدن به شرایط مطلوب نیاز دارد تا بتواند 
سلول های سرطانی را پیدا کند و از بین ببرد. با این حال،  
داشتن سبک زندگی آرام و سالم، نقش مهمی در تقویت 
سیستم ایمنی بر عهده دارد. اگر بدن شما بیش از حد با 
اثرات جسمانی و روانی ناشی از مشکالت زندگی درگیر 
نباشد، سیستم ایمنی بدن بهتر می تواند بر روند التیام 
درونی و همچنین محافظت کامل از شما تمرکز کند. به 
همین دلیل است که مدیریت کردن استرس در زندگی،  
خصوصا استرس هایی که کنترل پذیری سختی دارند، از 

اهمیت باالیی برخوردار می شود.
۳. براساس رژیم غذایی مدیترانه ای تغذیه می کنم!

 ،Jama معتبر  مطالعات  جمله  از  متعددی،  مطالعات 
نشان داده اند که پیروی از رژیم مدیترانه ای با مصرف 
از  پیشگیری  به  می تواند  ف��راوان  فرابکر  زیتون  روغن 
ابتال به سرطان کمک کند. متخصصان تغذیه می گویند 
که رژیم غذایی مبتنی بر مواد غذایی گیاهی و کامل، 
باید شامل چنین محصوالتی باشد: بروکلی، زردچوبه و 
سیر. همچنین، میزان استفاده از قندهای تصفیه شده، 
کربوهیدرات های تصفیه شده و چربی های حیوانی اشباع 

نیز باید در این رژیم غذایی کنار گذاشته شود.
۴. معاینات منظم را جدی می گیرم!

جدی گرفتن نظارت های پیشگیرانه در زمینه سرطان 
افراد  از  برخوردار است،  ولی بعضی  از اهمیت خاصی 
واقعا این نظارت ها را جدی نمی گیرند. اگر سرطان ها 
شوند،  داده  تشخیص  اولیه  مراحل  در  یا  زودهنگام 
اکثرا درمان پذیر هستند یا به نتیجه بهتری می رسند. 
بنابراین،  افراد باید معاینات منظم پزشکی را طبق برنامه 
انجام بدهند و در خانه نیز معاینات شخصی را به درستی 
پیگیری کنند. اگر هم به چیزی مشکوک شدید، باید 

مساله را به پزشک بگویید.
۵. من واکسن می زنم!

بیشتر افراد نمی دانند که بعضی از ویروس ها می توانند 
که  درحالی  شوند،  سرطان  به  ابتال  باعث  درنهایت 
به  ابتال  از  پیشگیری  ب��رای  مخصوصی  واکسن های 
که  است  دلیل  همین  به  دارن��د.  وجود  سرطان ها  این 
متخصصان، واکسیناسیون hPv و همچنین هپاتیت B و 
c را به افراد مختلف توصیه می کنند. توجه داشته باشید 
که ابتال به hPv، حدود ۷۰ درصد از موارد ابتال به سرطان 

دهانه رحم را تشکیل می دهد.
6. وزنم را در محدوده سالم نگه می دارم!

چاقی و اضافه وزن با بسیاری از انواع سرطان ها مرتبط 
هستند. به همین دلیل است که حفظ وزن در محدوده 
برای  پیدا می کند.  اهمیت خاصی  استاندارد،  و  سالم 
اطمینان از حفظ وزن در محدوه سالم، باید این نکات را 
جدی بگیرید: ورزش منظم، خواب کافی، انتخاب مواد 
رسیدگی  میان  تعادل  برقراری  و  غیرسرطان زا  غذایی 
به خانواده و وظایف شغلی. کانال ورزش و تندرستی؛ 
به عالوه، بررسی کردن وزن در بازه های زمانی کوتاه نیز 
باید به درستی انجام شود. این نکات به اندازه ای مهم 
هستند که حتی متخصصان نیز باید آن ها را در زندگی 

شخصی شان جدی بگیرند.
۷. از کرم ضدآفتاب استفاده می کنم!

مقابل  در  بدن  دفاعی  خط  اولین  ضدآفتاب،  کرم 
راه  تنها  اما  است،  خورشید   Uv زیان بار  اشعه های 
از  باید  شما  نمی شود.  محسوب  محافظت  این  برای 
عینک های آفتابی ای استفاده کنید که توانایی باالیی 
در مقابله با اشعه های Uv داشته باشند و همچنین در 
آفتاب  مخصوص  کاله های  از  آفتابی  شدیدا  روزهای 

کمک بگیرید.

میوه هایی که قاتل چربی بدن هستند
۱- آووکادو:

آووکادو به دلیل دارا بودن مقادیر بسیار زیادی از اسید 
های چرب امگا ۹ سوخت و ساز بدن را باال می برد.

۲- سیب:
سیب سرشار از فیبر بوده و کالری بسیار کمی دارد به 
همین دلیل یک پیشنهاد عالی برای یک میان وعده سیر 

کننده است.
۳- گریپ فروت:

به گفته کارشناسان تناسب اندام کسانی که هر روز یک 
عدد گریپ فروت میل می کنند هیچ موقع تناسب اندام 

خود را از دست نمی دهند.
۴-  نارگیل:

و  نگه می دارد  را سیر  نارگیل شما  از  تکه کوچک  یک 
همچنین سوخت و ساز بدن تان را افزایش می دهد.

۵- انار:
انار سرشار از آنتی اکسیدان است و به سوزاندن چربی ها 
از  قبل  ان��ار  آب  لیوان  یک  کنید  سعی  می کند  کمک 

ناهارتان میل کنید.

ملی پوش خراسانی سنگ نوردی کشورمان روز گذشته 
مسکو  شهر  وارد  روسیه  ورل��دک��اپ  مسابقات  ب��رای 
اولین  این مسابقات  اینکه  بیان  با  کریمپور  پوریا  شد. 
کرد:  عنوان  است،  جاری  سال  در  سرعت  مسابقات 
سطح مسابقات با توجه به تعداد شرکت کنندگان بسیار 
این  شرکت کننده  نفر  هر 10  از  که  طوری  به  باالست، 
مسابقه هر کدام در کارنامه خود حداقل یک قهرمانی 

جهان در رده سنی بزرگساالن را داشته اند.
وی ادامه داد: در رده سنی بزرگساالن و در رده جهانی 
هر  که  جهانی  بازی های  در  داریم.  مسابقه  سطح  سه 
چهارسال یکبار برگزار می شود، رضا علیپور در آخرین 

دوره توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.
ملی پوش خراسانی سنگ نوری کشور با اشاره به اینکه 

نخستین حضورش در مسابقات بین المللی و در سطح 
جهانی را تجربه می کند، افزود: هدف اولیه ام از شرکت 
برتر  ورزشکار  جمع 16  به  ورود  جهانی،  مسابقات  در 
سنی  رده  در  فردی  برای  هدف  این  است.  مسابقات 
دارد،  فاصله  بزرگساالن  با  سنی  رده  دو  که  نوجوانان 

هدف پلند پروازانه ای است.
کریم پور در خصوص حمایت از ورزشکاران این مسابقه 
بازی های جهانی  تورنمنت  کرد: فقط دو  نشان  خاطر 
قرار  حمایت  مورد  فدراسیون  توسط  چمیون  ورلد  و 
توسط  برتر  اف��راد  ورلدکاپ  مسابقات  در  می گیرد. 
خود  تمایل،  صورت  در  و  شده  شناسایی  فدراسیون 
می تواند  مسابقات  این  در  شخصی  هزینه  با  ورزشکار 
از  دوره  این  در  شرکت کننده  نفر  پنج  از  کند.  شرکت 

رقابت  ها نیز رضا علیپور، مهدی علیپور، محمد احتشام 
نیا، احسان اسرار و من، تماما با هزینه شخصی و بعضا به 

کمک اسپانسر راهی مسابقات شده ایم.
وی ادامه داد: این مسابقات نسبت به مسابقات دیگر 
آزادتر از جهت نوع رفت و آمد بوده و با توجه به وضعیت 
تحصیلی ام روز 28 فروردین به شهر مسکو رسیده ام که تا 
روز مسابقه دو روز تمرین پرفشار در پیش خواهم داشت 

تا آمادگی مناسبی برای مسابقه کسب کنم.
ملی پوش خراسانی سنگنوری کشور با اشاره به اینکه 
کودکی  بدو  در  سنگنوردی  با  ابتدایی اش  آشنایی 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  بوده است،  پدرش  همراه  به 
سنگنوردی  و  کوهنوردی  پیشکسوتان  از  پدرم  اینکه 
استان است، از چهار سالگی برنامه های کوهنوردی و 

سنگنوردی را به همراه پدرم دنبال می کنم.
با  سالگی   9 سن  در  و   ۸۹ سال  در  اف��زود:  کریم پور 
سنگنوردی مصنوعی)سالنی( آشنا شدم و پس از سه 
را  سرطناب  رشته  در  کشور  سوم  مقام  توانستم  سال 

کسب کنم.
وی ادامه داد: در سال 93 سنگنوردی در رشته سرعت 
را شروع کرده و به دلیل حمایت های مربی  ام، کاووسی 
برتر  سنگنورد  شانزده  رنکینگ  وارد  سال  یک  از  پس 
کشور در جام فجر شدم و در نهایت توانستم به اردوهای 

تیم ملی راه پیدا کنم،
شروع  با  کرد:  تصریح  سنگنوری  خراسانی  پوش  ملی 
 B اردوهای تمرینی در سال ۹۵، در رده سنی نوجوانان
به عنوان عضو برتر به آسیایی نوجوانان و جوانان تهران 

راه پیدا کردم و توانستم مقام اول آسیا را کسب کنم.
 کریمپور در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری و با 
تکرار مقام قهرمانی کشور، به عنوان کوچک ترین عضو 
به تیم ملی بزرگساالن برای شرکت در مسابقات آسیایی 
بزرگسال )۲۰۱۷ تهران( دعوت شدم و با شرکت در اردو 
های انتخابی و تمرینی، به عنوان عضوی از تیم ملی پنج 
نفره سرعت کشور، موفق به حضور در مسابقات آسیایی 

و کسب مقام یازدهم بزرگساالن آسیا شدم.

کریم انصاری فرد ستاره ایرانی خط حمله المپیاکوس در 
یکی از فصل های پرفراز و نشیب خود در یونان همچنان 
مدافع  حمله  خط  چرای  و  چون  بی  ستاره  عنوان  به 
عنوان قهرمانی در حال درخشش است تا جایی که با 
گلزنی در این هفته از رقابت ها موفق شد با به ثمر رساندن 
پانزدهمین گل خود در کنار پروویچ مهاجم پائوک صدر 
جدول برترین گلزنان را به خود اختصاص و همچنان یکی 

از مدعیان اصلی آقای گلی یونان باشد.

انصاری فرد در حالی این فصل با چنین درخششی مرد 
اول خط حمله المپیاکوس معرفی شد که در هفته های 
ابتدایی به خاطر اختالف با مربی آلبانیایی وقت باشگاه 
سکونشین بود اما به محض ایجاد تغییرات روی نیمکت به 
مرد اول خط حمله تبدیل شد و با وجود جابه جایی های 
برای  اول  انتخاب  همچنان  رهبری  نیمکت  در  فراوان 
همین  تا  می شود  محسوب  اصلی  ترکیب  در  حضور 
درخشش در روزهای پایانی فصل شایعات پیرامون کوچ 

او به باشگاهی بزرگ تر در سایر لیگ های معتبر را داغ تر 
از همیشه کند.

فاصله  فرد  انصاری  کریم  یونان  اعالم رسانه های  به  بنا 
در  آلمانی  ب��زرگ  باشگاه  یک  به  پیوستن  با  چندانی 
بوندس لیگا ندارد به خصوص که در هفته های گذشته 
استعدادیاب های این باشگاه با حضور در یونان عملکرد 
این ستاره ایرانی که قرار است در جام جهانی 2018 روسیه 
نیز برای تیم ملی ایران مقابل رقبای سرسختی همچون 
مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان برود را زیر نظر گرفتند.

امروز بیشتر روزنامه های آتن با انتشار تصویر آقای گل 
ایرانی سوپرلیگ به جدایی او در تابستان از المپیاکوس 
اشاره و حتی از تعیین قیمت برای این ستاره گلزن از 

سوی سران باشگاه فعلی نوشتند تا جایی که گفته می شود 
 10 برچسب  خود  ایرانی  مهاجم  فروش  برای  باشگاه 
میلیون یورویی چسبانده است که بعید به نظر می رسد 

مشتری آلمانی تا این اندازه برای کریم پرداخت کند.
آن چه محرز است این که آقای گلی در یونان می تواند 
سکوی پرتاب انصاری فرد به بوندس لیگا آلمان و حضور در 
باشگاهی به مراتب بزرگ تر از المپیاکوس برای این مهاجم 
گلزن قلمداد شود، عنوانی که در هفته های پایانی زمینه 
ساز جنگی دیدنی میان ستاره ایرانی با مهاجم صرب 
باشگاه پائوک باشد تا این دو تیم که برای نایب قهرمانی و 
سهمیه لیگ قهرمانان دوئل دیدنی دارند چشم امیدشان 

به مهاجمان و مدعیان اصلی آقای گلی دوخته شود.

برچسب 10 میلیون یورویی روی ستاره ایرانی

انصاری فرد در آستانه کوچ به بوندس لیگا

حضور سنگنورد خراسانی در مسابقات جهانی سنگنوردی روسیه

کریم پور: اهداف بزرگی برای رقابت های جهانی دارم

استاندار خراسان رضوی خبر داد

صنایع  تومانی  میلیون   800 کمک 
خراسان رضوی به تیم فوتبال پدیده

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
بومی و محلی:

و  بومی  بازی های  دایره المعارف 
محلی در کشور تدوین می شود

۵ خراسانی در تیم ملی شنا

رقابتهای قهرمانی کشور کاناپولو بانوان در مشهد به پایان رسید

نایب قهرمانی بانوان خراسانی 
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میز خبر

   هر جنگی شروع شود محو اسرائیل 
     را در پی دارد

سردار غالمی، جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
دس��ت ها روی ماش��ه و موشک ها آماده ش��لیک است، 
گفت: اگر دش��من بخواهد بر این سرزمین اراده شومی 
کند، موش��ک ها شلیک خواهد ش��د تا هر دشمنی را به 

خاک مذلت بنشاند./ ایسنا
   ظریف: واکنش بین المللی به خروج 

     از برجام، برای آمریکا بسیار 
     ناخوشایند خواهد بود

وزی��ر ام��ور خارج��ه ک��ه ب��ه منظ��ور حض��ور در اجالس 
بین المللی صلح پایدار س��ازمان ملل متحد به نیویورک 
س��فر ک��رده اس��ت، در ب��دو ورود در جم��ع خبرنگاران 
گفت: سیاس��ت های غلط آمری��کا می تواند منطقه ما را 

به سمت بسیار خطرناکی به ویژه در سوریه بکشاند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از ورود 
به نیویورک به منظور شرکت در اجالس عالی رتبه صلح 
پایدار و همچنین س��خنرانی در شورای روابط خارجی 
آمریکا در جمع خبرنگاران و در پاس��خ به این سؤال که 
اگ��ر آمری��کا از برجام خارج ش��ود اولین واکن��ش ایران 
چ��ه خواهد بود؟ تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران 
حتمًا براس��اس منافعش عمل می کند، ایران در برجام 
و بی��رون از برجام انتخاب های گس��ترده ای برای اقدام 
دارد و حتم��ًا اقدام��ی که ای��ران خواهد کرد و واکنش��ی 
که جامعه بین المللی به حرکت آمریکا خواهد داش��ت، 

برای آمریکایی ها بسیار ناخوشایند است./ ایسنا
   اجازه خروج ارز از کشور داده

      نخواهد شد
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با اش��اره ب��ه اینکه اجازه 
نخواهیم داد ارز از کش��ور خارج شود، گفت: به گونه ای 
سیاس��ت گذاری خواهیم کرد که واحدهای تولیدی ارز 

را به کشور وارد کنند.
مس��عود کرباسیان پنجش��نبه ش��ب در نشست شورای 
اداری رفسنجان افزود: برخی معتقد بودند که این نرخ 
باید ش��ناور باش��د، و کف قیمتی دیده می شد تا پس از 
آن ش��ناور بودن ارز انجام ش��ود. وی با تاکی��د بر اینکه 
س��امانه ارزی بحثی قطعی اس��ت، ادام��ه داد: التهاب 
ارزش ارز بای��د روی م��ی داد اما جهش رخ داده، قیمت 
واقع��ی نب��ود و قیمت حدود چه��ار ه��زار و 200 تومان 

است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه مقول��ه ارز صادرات��ی نی��ز گف��ت: ارز 
صادرات��ی لزوم��ًا از طری��ق بان��ک نبای��د بر می گش��ت و 

می توانست به وسیله صرافی ها نیز انجام شود./ ایرنا
   دستور وزیر کشور برای بررسی رفتار 

      مأمور گشت ارشاد با یک خانم
ب��ه دنب��ال انتش��ار فیلم��ی از نح��وه برخ��ورد نامتعارف 
مأمور نیروی انتظامی”گشت ارشاد” با یکی از بانوان که 
متظاه��ر به عدم رعایت قانون بود، وزیر کش��ور دس��تور 
بررس��ی جامع و ارائه گ��زارش آن تا روز ش��نبه را صادر 
کرد. الزم به توضیح اس��ت فیلمی در رس��انه ها منتش��ر 
شد که در آن دختر خانمی در مقابل تذکر مأمور نیروی 
انتظام��ی به رعای��ت قانون اقدام به فحاش��ی کرد، اما با 
برخ��ورد غیر س��ازمانی مأم��ور نیروی انتظامی )گش��ت 

ارشاد( مواجه شد./ایسنا
   توییت قابل تأمل یک عضو 

      شورای شهر
افش��ین حبیب زاده در تویت��ر خود با اش��اره به موضوع 

استعفای نجفی نوشت: مهم ترین ویژگی شهردار آینده 
ته��ران عدم ل��زوم تغییر او ت��ا پایان دوره اس��ت. تعداد 
واجدان ای��ن ویژگی بس��یار اندک اندمعتقدم مهم ترین 
ویژگی ش��هردار آینده تهران عدم ل��زوم تغییراوتا پایان 
دوره اس��ت. ب��دون تردید تع��داد واجدان ای��ن ویژگی 
بس��یار اندک اند. م��ا باید بتوانیم در این انتخاب نش��ان 
دهیم که منافع شهروندان را بر هر نوع منفعتی ازجمله 
مناف��ع حزبی ارج��ح میدانیم. اعتماد م��ردم مهم ترین 

پشتوانه شورای پنجم است.
   واکنش اصولگرایانه به گم شدن 

      سعید مرتضوی
ملکش��اهی ریاس��ت کمیس��یون حقوقی و قضایی ضمن 
این که این گم ش��دن ها را طبیعی می داند و حتی معتقد 
اس��ت این مسائل اعتماد مردم را به سیستم قضا خدشه 
دار نمی کن��د می گوید: »نمی دانم ایش��ان متواری ش��ده 
ی��ا خیر، ش��اید معذوریتی داش��ته باش��د. عل��ی ادیانی 
نماینده اصولگرای قائمشهر درباره گم شدن مرتضوی به 
خبرآنالین گفت: این پدیده بس��یار بدی اس��ت و اعتقاد 
دارم اگ��ر ای��ن موضوعات برای اف��رادی که یا محکومیت 
دارن��د و ی��ا می ت��وان برای س��وء رفتارش��ان پرون��ده ای 
تشکیل داد که منجر به محکومیت قضایی می شود تکرار 
شود و به همین راحتی بگویند گم شده اند یا مفقوداالثر 
ش��ده اند و نمی دانیم موقعیت مکانی ش��ان کجاس��ت به 
اعتقاد من در افکار عمومی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. 
»متهمان فراری مانند خاوری و محکومان فراری مانند 
مرتضوی قطعًا باید بر اساس قانون با آن ها برخورد شود 
و آنجایی که قانون تکلیف مجازات کرد مجازات ش��وند. 
حس��ن نوروزی سخنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی 
درب��اره گم ش��دن مرتض��وی گفت: اص��واًل طب��ق قانون 
قضای ایران وقتی کس��ی تفهیم اتهام می ش��ود باید از او 
قرار متناسب اخذ ش��ود لذا در رابطه با پرونده مرتضوی 
مس��ئولیت با قاضی اس��ت که ای��ن تفهیم اته��ام را کرده 
اس��ت و این ق��رار را اخذ کرده بالخره باید هر طور ش��ده 
او را پی��دا کنن��د. او ادامه داد: با توجه به حس��اس بودن 
پرونده مرتضوی حتمًا برای او قرار متناسبی صادر شده 
بدین معن��ا که وثیقه الزم باید گرفته ش��ده باش��د. بنده 
نی��ز به عن��وان یک قاض��ی نمی توانم بپذیرم ک��ه بگویند 
مرتضوی در دس��ترس نیس��ت. این چه معنای��ی دارد؟/

خبر آنالین
   نه محسن هاشمی تمایلی دارد 

      شهردار شود و نه اعضا موافقت 
      می کنند

محم��ود میرلوح��ی، عض��و ش��ورای ش��هر در واکنش به 
برخ��ی گمانه زنی ها مبنی بر رفتن محس��ن هاش��می به 
ش��هرداری، گفت: نه ایش��ان تمایل و خواس��ته ای برای 
حضور در این مس��ند دارد و نه دوستان ما چنین نظری 
دارن��د که با اس��تعفای اعض��ا موافقت کنن��د. گزینه های 
احتمالی، انش��اا... روز یکش��نبه معلوم می ش��ود؛ ما با 
توافق��ی که با دوس��تان در ش��ورا داش��تیم، یکش��نبه هر 
عضو شورا پنج نفر را که مدنظر دارد، ارائه می کند و یک 
لیست کلی به دست می آید، احتمااًل در همان جلسه ما 
ب��ه هفت نفری که اعض��ا به آن ها تمایل بیش��تری دارند 
خواهی��م رس��ید و آن هفت نف��ر هم که می آین��د گزارش 
می دهن��د و مثل دفعهٔ قبل در مع��رض دید و نظر مردم، 
برنامه هایش��ان را توضی��ح می دهن��د. وی در واکنش به 
گمانه زنی ه��ا درب��ارهٔ اف��راد مختلفی که امکان ش��هردار 
شدن دارند، گفت: نمی توان مصداقی آورد؛ چون هنوز 
ما وارد مصداق نشدیم و قرار است که روز یکشنبه هرنفر 

5 نفر را معرفی کند و االن هیچ کس نظرش روی یک نفر 
مس��تقر نیس��ت. در حال حاضر صالح نیس��ت و اعضای 
شورا هم بنا ندارند که بگویند نظر من این فرد یا آن فرد 
است؛ بنا است مسیری که پیش از این توضیح دادم را با 

هم طی کنیم./انصاف نیوز
   ۵ ساله شدن هنرستان ها و تحصیل 
      در دوره کاردانی پیوسته از سال 98

مدی��رکل دفت��ر آموزش ه��ای فن��ی و حرف��ه ای وزارت 
آموزش و پرورش از تش��کیل کمیس��یونی برای بررسی 
و ایج��اد دوره کاردانی پیوس��ته ب��رای هنرجویان دوره 
فنی و حرفه ای و پنج س��اله شدن تحصیل در این رشته 

خبر داد.
مدی��رکل دفت��ر آموزش ه��ای فن��ی و حرف��ه ای وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون کمیس��یون هایی 
ب��ا حضور نمایندگان وزارت عل��وم، آموزش و پرورش و 
دانش��گاه فنی و حرف��ه ای برای تدوین محتوا تش��کیل 
ش��ده و جلس��ات در حال برگ��زاری اس��ت گفت: تالش 
می شود از سال ۹۸ فارغ التحصیالن هنرستان ها بویژه 
دوره فن��ی و حرف��ه ای بتوانند بدون کنک��ور وارد مقطع 
کاردانی پیوس��ته ش��وند؛ مگر رش��ته هایی که متقاضی 
آن باالس��ت و ظرفیت دانش��گاه مربوطه به نسبت کمتر 

است./ ایسنا
   توضیح حمید رضا جالئی پور از نحوه 

      بازداشت پسرش
حزب  مرکزی  ش��ورای  عضو  جالیی پور  رضا  حمید 
پسرش  بازداشت  مورد  در  اسالمی  ایران  ملت  اتحاد 
از  بعد  شش  ساعت  گفت:  جالئی پور  محمدرضا 
دفتر  به  رضا  محمد   ۹۷/۱/۲۹ چهارشنبه  روز  ظهر 
باهنر  خیابان  در  خاتمی  محمد  ح��ج��ت االس��الم 
مراجعه می کند. پس از خروج از دفتر جناب خاتمی 
یاسر  راه  سه  در  سپاه  اط��الع��ات  ب���رادران  توسط 
ماموران  شب  یازده ونیم  ساعت  می شود.  دستگیر 
همراه  به  موتور(  دو  و  ماشین  دو  با  نفر  )ده  سپاه 
تفتیش  قصد  به  و  مراجعه  بنده  منزل  به  محمدرضا، 
بطوریکه  می شوند  اتاق ها  و  منزل  وارد  فشار  با  منزل 
خانواده و همسایه ها به وحشت می افتند. از مأمورین 
حکم بازرسی خواسته شد. در حکم دادسرای ناحیه 
اوین شعبه یک(  زندان  ۳۳ شهید مقدس )مستقر در 
در  واقع  محمدرضا،  مخفیگاه  به  بود:  شده  نوشته 
شهدای  منزل  و  جالئی پور  شهدای  کوچه  قلهک  ده 
یک  از  پس  کنید.  مراجعه  تفتیش  برای  جالئی پور 
کردن  نگران  و  قلبی(  سکته  مرز  )تا  ساعته  یک  تنش 
همه اعضای خانواده در نیمه شب، سپس ماموران به 
همراه محمدرضا به محل مسکونی اش )در مجموع با 
پنج ماشین( رفته و پس از تفتش منزل و اتاق مطالعه 
او در ساعت دو نیمه شب او را به زندان اوین می برند. 

ایران تایمز
   اگر دیرتر اقدام می کردیم قیمت دالر 

      به 10 هزار تومان می رسید
مش��ترک  نشس��ت  در  دی��روز  صب��ح  بهمن��ی  محم��ود 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی، فعاالن 
اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان برگزار 
ش��د گفت: ش��رایط ما بس��یار متفاوت اس��ت، بنابراین 
همه برنامه ها را باید براساس شرایط برنامه ریزی کنیم 
که طبق ش��رایط اقتصادی و منطقه ای باش��ند. رئیس 
کل س��ابق بانک مرکزی بیان کرد: اگ��ر دولت برای نرخ 
ارز زودتر تصمیم گیری نمی کرد، دالر به قیمت 10 هزار 

تومان می رسید./ایرنا

   دو احتمال عضو هیئت نظارت بر 
      رفتارنمایندگان درباره گوینده 

      دختر خوشگل
حجت االس��الم »علیرض��ا س��لیمی«، نماین��ده محالت 
در مجل��س که عض��و هیئت نظارت بر رفت��ار نمایندگان 
هم هس��ت، از دو احتمال در رابطه ب��ا »به ما این دختر 
خوش��گل ها رو نش��ون ب��ده« صحب��ت می کن��د. او ب��ه 
می گوی��د: »دو احتمال مطرح اس��ت؛ اول اینکه ممکن 
است صداگذاری شده باشد که هیئت نظارت به صورت 
ویژه قرار اس��ت پیگیری کند«. او در پاسخ به اینکه این 
صدا در پخش زنده رادیو ش��نیده ش��ده، چطور ممکن 
اس��ت صداگذاری شده باش��د، گفت: »از بحث هایی که 
با آقای »کیایی«، مدی��ر روابط عمومی مجلس و بعضی 
نماین��دگان و برخ��ی اعض��ای هیئت رئیس��ه داش��تیم، 
این بود که ممکن اس��ت صداگذاری ش��ده باش��د که در 
حال پیگیری هس��تند«. او افزود: اگر صداگذاری ش��ده 
باش��د، بای��د دی��د چه کس��انی ای��ن کار را کرده ان��د«. او 
درباره احتمال دوم هم گفت: »ممکن است که واقعیت 
داشته باش��د که در آن صورت در هیئت نظارت بررسی 

می کنیم که چه کسی بوده«./شرق
  کیهان: خاتمی، امیرانتظام را جاسوس 

     خوانده بود!
روزنام��ه کیه��ان در نق��دی ب��ر مصاحب��ه اخیر محس��ن 
میردامادی نوشت: سیدمحمد خاتمی مهرماه سال ۶۰ 
در کیهان خطاب به مهندس بازرگان نوشت: چه نقصی 
در کار شماس��ت که فردی چون امیرانتظام »جاس��وس 
و م��زدور آمری��کا« ت��ا س��طح معاون��ت نخس��ت وزیر و 

سخنگوی دولت موقت باال می آید؟
   جزئیاتی از جلسه چهار نفره منزل  

      روحانی
وزی��ر کش��ور دول��ت اصالحات جزئی��ات جلس��ه 4 نفره 
اص��الح طلب��ان در من��زل روحان��ی را بی��ان ک��رد. طی 
روزهای اخیر خبری مبنی بر جلس��ه چهار نفره حس��ن 
روحانی، ناطق نوری، رئیس دولت اصالحات و اسحاق 
جهانگی��ری آن ه��م ب��ه میزبان��ی حس��ن روحان��ی در 
رس��انه ها منتشر ش��د. عبدا... نوری وزیر کشور دولت 
اصالحات در مورد جزئیات این جسله 4 نفره می گوید: 
اصالح طلب��ان در جلس��ه ب��ا رئیس جمه��ور انتقادات��ی 
نس��بت ب��ه برنامه ری��زی و اقدام��ات اقتص��ادی دول��ت 
مطرح کردند و خواس��تار شفافیت و اس��تفاده بیشتر از 

ظرفیت های آقای جهانگیری شده بودند.
وی افزود: اینکه خروجی چه باش��د به آقای روحانی 
بس��تگی دارد ام��ا مش��خصًا حاضران و به وی��ژه رئیس 
ش��دن  عمل��ی  ب��ر  زی��ادی  تاکی��د  اصالح��ات  دول��ت 
ق��ول  ب��ه  بنابرای��ن  داش��تند.  انتخابات��ی  وعده ه��ای 
مع��روف االن ت��وپ در زمی��ن آقای روحانی اس��ت که 
انتظارات جامعه مدنی را پاس��خ مثب��ت بدهند. وزیر 
کش��ور در دول��ت اصالح��ات در ادام��ه با بی��ان اینکه 
س��ابقه جلس��ات چه��ار نف��ره رئیس جمه��ور ب��ا ناطق 
ن��وری، رئیس دولت اصالحات و اس��حاق جهانگیری 
ب��ه ایام قبل از انتخابات س��ال ۹۲ و پ��س از انتخابات 
برمی گردد، اظهار داش��ت: نخس��تین بار در آن دوره 
جلس��ه ای به میزبانی مرحوم آیت ا... هاشمی برگزار 
ش��د ک��ه همین اف��راد ه��م در آن حضور داش��تند و تا 
جای��ی ک��ه ب��ه خاط��ر دارم محور ای��ن جلس��ه ترکیب 
کابین��ه و س��اختار دولت بود ک��ه البت��ه توجهی به آن 

و نتیجه ای از آن جلس��ه حاصل نش��د.
ن��وری ادامه داد: بعد از آن چ��ه در زمان حیات مرحوم 

آیت ا... هاشمی و چه پس از آن جلسه ای برگزار نشد. 
این جلسه هم همان طور که اعالم شد به میزبانی آقای 
روحان��ی بود و جزئیات هم همانی اس��ت که گفته ش��د. 
این جلس��ه قرار بود چند ماه قبل از عید برگزار شود که 
بن��ا به دالیلی مانند مش��غله رئیس دول��ت اصالحات به 

فروردین ماه سال جاری موکول شد./مهر
   واکنش موالوردی به ویدیوی برخورد 

       گشت ارشاد با یک دختر
دس��تیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی به ویدیوی 
برخورد گش��ت ارش��اد با یک دختر واکنش نش��ان داد. 
ش��هیندخت موالوردی در صفحه توییتر خود نوش��ت: 
انتش��ار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله 
بدپوششی و شیوه ارشاد آن ها!، بیش از پیش ضرورت 
تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از »باید« به 
»باو�«، از »تبلیغ« به »تعمیق«، از »ظاهر« به »معنا« و از 
»فعالیت های محوری« به »اثربخشی« که از برنامه های 

فرهنگی دولت یازدهم بود./ایلنا
   ممنوع الخروجی همسر سیدامامی، 

      امنیتی است
یکی از وکالی خانوادهٔ سیدامامی ضمن ارائه توضیحاتی 
درب��ارهٔ پرون��دهٔ »کاووس س��یدامامی« ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
»همسر ایش��ان هنوز ممنوع الخروج است«، گفت: خانم 
»مریم ممبینی« در لیس��ت ممنوع الخروجی دادس��تانی 
کل کش��ور نبود و ممنوع الخروجی ش��ان امنیتی اس��ت. 
درفشان همچنین دربارهٔ آخرین وضعیت پروندهٔ کاووس 
س��یدامامی گفت: س��ه ش��نبه به دادس��رای امور جنایی 
مراجعه ک��ردم. با ما هفتهٔ قبل هماهنگ ک��رده بودند که 
این دادس��را یک س��ری کلیپ های بازجویی ک��ه مواجههٔ 
حض��وری آقای س��یدامامی اس��ت با برخی اش��خاص که 
مضنون هس��تند و همچنی��ن بدل پرون��دهٔ امنیت��ی را از 
دادسرای امنیت مطالبه کردند و به دادسرای امور جنایی 
ارسال شده است اما چهارشنبه که مجدداً مراجعه کردیم 
به دلیل شلوغی این شعبه چون آقای شهریاری سرپرست 
دادس��را هس��تند، قرار ش��د ما ش��نبه تم��اس بگیریم که 

هماهنگ کنیم./انصاف نیوز
   قاضی زاده: در مورد کاوه مدنی 

      پاسخگو باشید
سیدامیرحس��ین قاض��ی زاده هاش��می نماین��ده مردم 
مش��هد در مجلس ش��ورای اس��المی وی گف��ت: طبق 
قان��ون دس��تگهاهای مختلف وظیفه دارن��د تا درمورد 
درم��ورد  امنیت��ی  دس��تگاه های  از  حس��اس  مش��اغل 
اف��رادی که در این س��مت ها ب��ه کار گمارده می ش��وند 
اس��تعالم بگیرند. وی ادامه داد: ف��ردی همچون کاوه 
مدن��ی ک��ه س��طح ارتباط��ات خ��ارج از کش��ورش تا به 
این ح��د زیاد ب��وده و تابعیت چندگانه داش��ته و حتی 
به کش��ورهایی س��فر کرده ک��ه قانونا حق س��فر به آنجا 
را نداش��ته و ب��ا آن ها کار می ک��رده را در پرونده دارد و 
حت��ی در زم��ان انتصابش ب��ه عنوان معاونت س��ازمان 
محیط زیس��ت در خارج از کشور به سر می برده است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دستگاه های 
امنیت��ی م��ا ک��ه اج��ازه انتص��اب ای��ن قبی��ل اف��راد را 
می دهند، عملکردش��ان ج��ای س��ؤال دارد و امروز ما 
شاهد هس��تیم که یکی از مهره های درشت جاسوسی 
از کش��ور فرار کرده و دس��تگاه هایی که اج��ازه دادند تا 
کاوه مدنی از کش��ور خارج ش��وند باید پاسخگو باشند. 
در همی��ن راس��تا ه��م بای��د نظ��ام قضایی ما پاس��خگو 
باش��د که فردی که در لیس��ت مضنونین بوده و ممنوع 
الخروج بوده چگونه اجازه خروج به وی داده می ش��ود 

و همچنی��ن دس��تگاه هایی ک��ه مدن��ی را ب��رای اح��راز 
اینگونه س��مت ها تأیید کرده اند باید پاس��خگو باشند. 
قاضی زاده در پایان در پاس��خ به س��والی درمورد لزوم 
پاس��خگویی دول��ت درب��اره بکارگی��ری کاوه مدن��ی در 
س��مت معاونت س��ازمان محیط زیس��ت با این س��ابقه 
خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت که اف��راد زی��ادی را از قبیل 
کاوه مدن��ی به کار گرفته و حرجی به دولت در این باره 
نیست اما دس��تگاه های مسئول که باید رفتار دولت را 
کنت��رل می کردند چرا به وظیفه ش��ان عم��ل نکردند./

ف��ارس
   قالبی جدید برای نشست سران قوا

عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی از نشست 
س��ران سه قوه در عصر روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه 
در مجل��س ب��ا قالب جدید خبر داد. اس��دا... عباس��ی 
نماینده مردم رودس��ر از نشست سران سه قوه در عصر 
روز یکش��نبه دوم اردیبهش��ت ماه در مجلس خبر داد. 
وی با اش��اره به قالب جدید جلسات س��ران سه قوه آن 
هم با حضور نمایندگان مجلس و هیئت عالی دس��تگاه 
قض��ا و برخی از دولتمردان تاکید ک��رد: به هر حال این 
قالب جلس��ات در مجلس هش��تم هم یکبار انجام شده 
بود و اما در این نوبت مقداری پخته تر از گذش��ته برگزار 

خواهد شد./میزان
   پیش بین�ی حق ش�ناس از ش�هردار آینده 

تهران
محمدجواد حق ش��ناس، عضو ش��ورای ش��هر تهران در 
م��ورد ش��انس برخ��ی چهره ها ب��رای ورود به فهرس��ت 
نهایی انتخاب ش��هردار تهران، گفت: به نظر می رسد با 
توجه به اقبالی که اعضای ش��ورا ب��ه هفت نفری که قباًل 
معرفی ش��دند، نش��ان دادند این بار هم برخی از آن ها 
به لیس��ت هفت نفره نهایی برس��ند. برای آقای افشانی 
و بی طرف و خانم کوالیی شانس زیادی قائلم.«/اعتماد
   مخالفت امیدی ها با شهردار شدن عارف

مجل��س  امی��د  فراکس��یون  عض��و  علیجان��ی  محس��ن 
در واکن��ش ب��ه برخ��ی گمانه زنی ه��ا درم��ورد احتم��ال 
ش��هرداری رئیس فراکس��یون امید تصریح کرد: شخصًا 
مخالفم که آقای دکتر عارف از مجلس خارج ش��ده و به 
ش��هرداری تهران ب��رود؛ چرا که مجل��س در رأس امور 
است و باالی س��ر رئیس جمهوری، شهرداری و وزرای 
دول��ت اس��ت. وی افزود: کس��ی که در مجل��س حضور 
دارن��د، عم��اًل ق��ادر ب��ر مدیریت و نظ��ارت ب��ر عملکرد 
ش��وراهای شهر و ش��هرداری ها نیز است و این درحالی 
است که معتقدم ش��هرداری که بدون مجلس و شورای 

شهر حرکت کند، ضربه خواهد خورد.
از آن ج��ا  اف��زود:  ته��ران  نماین��دگان  دبی��ر مجم��ع   
ک��ه ع��ارف به عن��وان رئی��س ش��ورای ۵۱ نف��ره امید، 
و  ته��ران  نماین��دگان  مجم��ع  امی��د،  فراکس��یون 
ش��ورایعالی سیاس��ت گذاری اصالح طلب��ان ق��ادر ب��ه 
مدیریت و خط دهی به ش��هرداری و دیگر امور است، 
نباید راس��ًا در ش��هرداری تهران حاضر شود. در عین 
حال ای��ن مخالفت ش��امل آن تز قبلی مبن��ی بر لزوم 
ریاس��ت جمهوری  س��ودای  ک��ه  ش��هرداری  انتخ��اب 
ح��ال  عی��ن  در  او  می ش��ود.  نی��ز  باش��د  نداش��ته 
خاطرنش��ان کرد: کس��ی که می خواه��د رئیس جمهور 
ش��ود نی��ز الزم نیس��ت ک��ه ابتدا ش��هردار ش��ود؛  مگر 
آن که جمی��ع عقالی جریان اصالحات ب��ه این نتیجه 
برس��ند که مثاًل عارف باید برای خدمت در شهرداری 
اقدام کند ک��ه طبیعتًا در این ص��ورت اوضاع متفاوت 

خواه��د بود./ایلن��ا

   پنتاگون بازداشت یکی از متهمان 11 سپتامبر در سوریه را تأئید کرد
وزارت دف��اع آمری��کا بازداش��ت یکی از متهمان حادثه ۱۱ س��پتامبر را در ش��مال س��وریه م��ورد تأئید ق��رار داد. به گزارش 
خبرگ��زاری مه��ر به نقل از نیویورک ُپس��ت، وزارت دف��اع آمریکا »پنتاگون« در بیانیه ای بازداش��ت »محم��د حیدر زمار« به 
دس��ت نیروهای ُکرد مورد حمایت این کش��ور در س��وریه را تأئید کرد. پنتاگون در این باره اعالم کرد: می توانیم بازداش��ت 

»محمد حیدر زمار« آلمانی سوری تبار را مورد تأئید قرار دهیم. 
این در حالی اس��ت که خبرگزاری فرانس��ه چندی پیش اعالم کرده بود که یکی از متهمان حوادت ۱۱ س��پتامبر در شمال 
س��وریه دس��تگیر ش��ده اس��ت. بنا بر اعالم این خبرگزاری، نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در ش��مال س��وریه »محمد 
حیدر زمار« آلمانی س��وری تبار که متهم به ش��رکت در طراحی حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا است را دستگیر 

کردن��د.
زمار ۵۷ س��اله متهم به تأس��یس ش��بکه هامبورک و تجهیز گروهی از هواپیما ربایان انتحاری است که حمالتی را در آمریکا 
انجام دادند و القاعده مس��ئولیت آن ها را بر عهده گرفت. وی در دس��امبر س��ال ۲۰۰۱ در یک عملیات امنیتی در مغرب که 
نیروهایی از سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( نیز شرکت داشتند دستگیر و بعد از دو هفته به مقام های سوری تحویل 
شد. رسانه ها از زمار به عنوان یکی از عناصر کلیدی حوادث ۱۱ سپتامبر و فردی یاد کرده اند که احتمااًل آموزش ربایندگان 

هواپیما در اردوگاه های بن الدن در افغانستان را بر عهده داشته است.
    جان بولتون: ترامپ به احتمال زیاد از برجام  خارج می شود

مش��اور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد که ترامپ به احتمال زیاد از برجام خارج می ش��ود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
نیویورکر، »جان بولتون« مش��اور امنیت ملی آمریکا اعالم کرده است که به احتمال زیاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این 

کشور از توافق هسته ای با ایران خارج می شود.
 بر اس��اس اعالم این نش��ریه، مش��اور امنیت ملی آمریکا هفته گذش��ته به سران فرانس��ه و آلمان اعالم کرده است که انتظار 
نداش��ته باش��ند با س��فر به واش��نگتن بتوانند ترامپ را از لغو توافق هس��ته ای با ایران منصرف کنند. »جان بولتون« در این 
باره گفته است: احتمال بسیار زیاد رئیس جمهوری از توافق ایران خارج می شود ... اگر به من بود،  ۳ ماه قبل از آن خارج 

می شدم.
این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون قریب به ده بار در گزارش های جداگانه خود پایبندی ایران به 

توافق هسته اِی ۱۴ جوالی سال ۲۰۱۵ )۲۳ تیرماه ۱۳۹۴( موسوم به »برجام« را مورد تأئید قرار داده است.

امام علی )ع( فرمودند:
ثمره تفریط و كوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سالمت. هرانسانی مرگ را می چشد وهرگز مرگ انسان را نمی چشد وهضم نمی 

كند مرگ عصاره زندگی اس�ت كه چش�یده می شود تلخی وشیرینی آن 
در گرو كیفیت حیات آدمی اس�ت لذا راه بهتر زیستن است چنانچه مرگ 

برای مومن متعهد تحفه زیبای االهی می باشد.
چون کار دلم ز زلف او ماند گره سروش هدایت ج1ص276 

رب هر رگ جان صد آرزو ماند گره
امید ز گرهی بود، افسوس! افسوس!

کان هم شب وصل رد گلو ماند گره رودکی


