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وزیرراهوشهرسازیخبرداد:

زمین های حاشیه شهر به 
زودی سنددار می شوند

نمایشگاه یک نقاش از 
استخوان هایش

داشتنی«  دوست  استخوانی  »ساختارهای  نمایشگاه 
مجموعه آثار نقاشی فاروق محتاجی، این  هفته در گالری 
روند گشایش شد و در این مدت عالقه مندان و هنرمندان 
نقاش  این  کرده اند.  بازدید  نمایشگاه  این  از  بسیاری 
ساختار  از  گرفتن  الهام  و  فرد  به  منحصر  نگاهی  با  جوان 
استخوان های بدن، در طول پنج سال به مطالعه ساختار 

استخوان ها و خلق آثار مجموعه اش پرداخته است.
و  بازدید  برای  این هفته،  بهاری  از غروب های  در یکی 
دوست  استخوانی  »ساختارهای  نمایشگاه  از  خبر  تهیه 

داشتنی« به نگارخانه روند رفتم.

فرهنگ

گزارش ویژه

تحلیل روز
رئیساتحادیهمشاورینامالکمشهد:

فقط با قولنامه پرینتی 
معامله کنید

درنشستمشترکتوسعهروابطزیارتیوگردشگریمطرحشد:

نزدیکی به پاکستان با 
محوریت خراسان رضوی

بااجرایطرحتحولسالمتتالششدتاتوزیععادالنهسالمتمحققشود؛

روِی ماه سالمتی را ببوس!

هشداراروپابهامریکادربارهخروجازبرجام

)پنج( در  برابر ) یک(
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پاسخهایوزیرنفتبهکریمیقدوسی

ترس از خارجی ها 
برای چیست؟

زنگنه:چهاشکالیداردعدهایکهباشماهمفکرنیستنددرجاییبهدنبال
خدمتبهکشورباشندچراشمااینکههمفکرشمانیستندراگناهمیدانید

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، روز یکشنبه )۲ اردیبهشت( در حاشیه نشست وزرای امور خارجه 
کشورهای گروه جی7    متشکل از هفت کشور صنعتی جهان در تورنتو در باره خروج احتمالی آمریکا از 
برجام هشدار داد. وزیر امور خارجه آلمان در تأیید برجام گفت: »صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری 
ترامپ  پرزیدنت  با  برجام  آمریکا در  ماندن  با  ارتباط  به واشنگتن در  فرانسه می خواهند در سفرشان 

صحبت کنند.«

به مناسبت هفته سالمت و شعار سازمان بهداشت جهانی با عنوان »پوشش همگانی برای همه 
در هرکجا« نشست خبری در خصوص ارائه گزارشی از اقدامات متولیان سالمت استان خراسان 
و  دانش  شهرک  در  سالمت  هفته  دبیر  و  دارو  غذا   و  بهداشت  درمان  معاونین  حضور  با  رضوی 
سالمت برگزار شد. دبیر ستاد هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از ابتدای اجرای 

برنامه تحول نظام...
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 سرویس اقتصادی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
گفت: جذب زائر و گردشگر از کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان 
جزو  پاکستان  و  شده  ریزی  برنامه  رضوی  خراسان  در  وهندوستان 

کشورهای هدف خراسان رضوی برای جذب گردشگراست.
ابولفضل مکرمی فر روز سه شنبه در نشست مشترک توسعه روابط 
تفاهم  امضای  مقدمات  افزود:  پاکستان  و  ایران  گردشگری  و  زیارتی 
نامه گردشگری بین استان خراسان رضوی و سازمان توسعه گردشگری 
پاکستان فراهم شده است. پیش از این چند ماه قبل هیئتی از خراسان 
را  ای  نامه  تفاهم  نویس  و مذاکراتی پیش  رفته  آباد  به اسالم  رضوی 
تبادل گردشگر امضا کرده اند اکنون نیز هیئت پاکستاین به ایران آمده 
تا ضمن آشنایی بیشتر با ظرفیت های زیارتی و گردشگری خراسان 

رضوی و مشهد مذاکرات و تفاهم نامه را نهایی کنیم.
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
برنامه تبادل  نامه گفت:  رضوی درباره ویژگی های خاص این تفاهم 
گردشگران در 3 قالب هوایی، زمینی و دریایی انجام خواهد شد، در 
ریلی  درترددهای  چابهار،  به  بندرکراچی  از  تردد  دریایی  سفرهای 
از طریق قطارهای گردشگری وارد سیستان و بلوچستان و سفرهای 
هوایی از طریق پروازهای مستقیم به مشهد برنامه ریزی و تفاهم شده 

است.
از پیشنهادات ما این است که هزینه ها را در  وی تاکید کرد: یکی 
پاکستان  در  ایرانی  گردشگران  مقصد  درشهرهای  وهمچنین  مشهد 

کاهش دهیم تا تبادل زائرو گردشگر افزایش یابد.
بستههایفرهنگیواقتصادیبرایزائرینپاکستانی

مکرمی فر با بیان این که کاهش هزینه ها، تاثیر زیادی برجذب زائر 
هزینه  کاهش  بر  عالوه  کرد:  تصریح  دارد،  استان  برای  گردشگری  و 

اقامت، هم چنین کاهش هزینه های غذا نیز در دستور کار قرار دارد.
و  زائران  برای  اقتصادی  و  فرهنگی  های  بسته  که  این  بیان  با  وی 
گردشگران پاکستانی برنامه ریزی شده است، گفت: صنایع دستی بی 
نظیر خراسان رضوی به عنوان سوغات زائران و گردشگران پاکستانی 
به آن ها عرضه خواهد شد که در تحرک اقتصادی در حوزه هنرصنایع 

دستی و افزایش صادرات چمدانی نقش موثری دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
در این نشست ضمن خیر مقدم به عبدالغفورخان و هیئت همراه اظهار 
کرد: اشتراکات فرهنگی ، تاریخی و دینی ما را کنار هم جمع کرده تا در 

راستای توسعه گردشگری بین ایران و پاکستان مذاکره و تفاهم کنیم.
گردشگریمذهبی،محورگردشگریدر

خراسانرضویاست
کشف  رود  کشف  دهانه  در  که  فرهنگی  آثار  که  این  به  اشاره  با  وی 
تاکنون  کرد:  اضافه  دهد،  می  نشان  را  قدمت  هزارسال   800 شده، 
1600 اثر ازاستان خراسان رضوی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. قنات قصبه گناباد تنها اثر تاریخی ثبت در فهرست آثار 
جهانی است و 3 پرونده از خراسان رضوی برای ثبت جهانی به میراث 
فرهنگی کشور ارسال شده است که این نشان می دهد عالوه بر مضجع 
نورانی حضرت رضا )ع( که خورشید گردشگری استان و کشور است، 

ظرفیت های تاریخی و گردشگری فوق العاده ای دارد.
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
افزود:  استان  گردشگری  های  زیرساخت  برخی  به  اشاره  با  رضوی 
هزار   400 تا   300 از  بیش  روزان��ه  پذیرش  آمادگی  رضوی  خراسان 

گردشگر را دارد.
وی تاکید کرد: محور گردشگری خراسان رضوی، گردشگری مذهبی 
و  مشاهیر،  مفاخر،  گردشگری  های  ظرفیت  آن  کنار  در  اما  است 
طبیعت وجود دارد و توریست با هر ذائقه ای به خراسان رضوی بیاید 

خواهد توانست از این استان بازدید کند.
در  گردشگری  کارشناسان  بیشتر  نظریات  براساس  یادآورشد:  وی 
دنیا سه الزام شامل اقامت ، پرواز مستقیم و امنیت باید وجود داشت 
باشد که ما این سه مورد را در خراسان رضوی داریم  و پاکستان تنها 

کشوری است که با 4 نوع دریایی، هوایی ، راه آهن و زمینی می تواند به 
خراسان رضوی سفر کنند.

مکرمی فر مدل سفرهای ارزان برای زائران کشورپاکستان با همکاری 
گفت:  و  کرد  مطرح  را  غذا  و  اقامت  حوزه  در  ایران  خصوصی  بخش 

امیدوارم شاهد تورهای زیارتی و گردشگری بین دو کشور باشیم.
در ادامه این دیدار، مدیر امور فرهنگی زائران استانداری خراسان 
رضوی دراین نشست گفت: درطول سال حدود 250 هزار نفر پاکستانی 
به ایران سفر می کنند در حالی که این کشوربیش از 200 میلیون نفر 
جمعیت دارد وافرادی زیادی تمایل به سفر به ایران دارند وهم چنین 

جمعیت زیادی در ایران عالقه مند به سفرپاکستان هستند.
نفری  میلیون  که جمعیت 30  این  به  اشاره  با  سید حمید موسوی 

زائرینی که در طول سال به مشهد الرضا )ع( سفر می کنند، افزود: 
اولیه که پیش نویس آن را در پاکستان امضا کردیم قرار  در تفاهم 
شدکمیته هایی در دو کشور تشکیل شود که در استان خراسان رضوی 
این کمیته تشکیل شده  و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی  بسته های سفردوجانبه تهیه شده است و 

آمادگی داریم که این ارتباطات اجرایی شود.
تقاضایکمکازامامرضا)ع(برایوحدتدوکشور

در بخش دیگری از این دیدار، مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری 
پاکستان با قدردانی از این ارتباط و حضور ایرانی ها در پاکستان گفت: 
باید زودتر از این باید این ارتباطات برقرار می شد واکنون زمان این فرا 

رسیده که دوستی و برادری بین دو کشور جاری شود.
و  غیرت  با  و  شجاع  ایران  مردم  افزود:  عبدالغفورخان  چودهری 
دوستدار خداوند متعال هستند. تاریخ هیچ وقت فراموش نمی کند 
سخت  لحظات  است،اکنون  داده  آزادی  با  مبارزه  برای  که  قربانیانی 
را برای پرواز گذرانده ایم و اکنون نوبت پرواز و اوج گرفتن و دوستی 

تروریسم  قربانی  نیز  پاکستان  که  این  بیان  با  خان  عبدالغفور  است. 
بوده است تصریح کرد: سال های تلخ و سیاه در پاکستان تمام شده 
و به برکت خون شهدا ایران هم از امینت برخوردار است. اکنون ما نه 
تنها گردشگری را توسعه می دهیم بلکه با توسعه گردشگری امت دو 
اقبال برای اتحاد امت  کشوراسالمی را متحد می کنیم و شعر عالمه 

اسالمی تعبیر می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به جلسه اسالم آباد قرار بر این شد که کارگروه 
هایی تشکیل شود و همان طور که شما کار کردید ما نیز کارگروه ها  را 
فعال کردیم و در زمینه های توریسم سالمت ، توریسم علمی وتوریسم 
فرهنگی و از همه مهم تر که توریسم فرهنگی و زائربرنامه ریزی کردیم.
وی هم چنین با اشاره به زیارت حضرت رضا)ع( در این سفر اظهار 
کرد:  دیروز به حرم مطهر رفتم و زیارت فوق العاده ای داشتم  وقتی به 
کنار ضریح حضرت رفتم و از امام رضا)ع( خواستم که کمک ما کند  تا با 

این ارتباط وحدت امت اسالمی افزایش پیدا کند.
امضاینهاییتفاهمبعدازماهرمضاندرپاکستان

مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری پاکستان به متن نوشته شده 
برای تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: در متن تفاهم نامه ای را که در اسالم 
اباد نوشتیم، بندی را ندیدم که عملی نباشد، تمام بندهای تفاهم نامه 
کامال قابلیت اجرایی شدن را دارد، بعد از ماه رمضان هیئتی به اسالم 
آباد بیاید تا تفاهم نامه را عملیاتی کنیم. این تفاهم نامه هر چه زودتر 

باید اجرایی شود  و نباید این اقدام را به تاخیر بیندازیم.
عبدالغفورخان با اشاره به ظرفیت های گردشگری خراسان رضوی 
گفت: در مورد فضاهای توریستی و میراث فرهنگی خراسان رضوی 
و مشهد تحت تاثیرصحبت های مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
خراسان رضوی  قرار گرفتم. از این که برای اولین بار توفیق زیارت حرم 

مطهر حضرت رضا)ع( را داشتم بسیار خرسند شدم.
توسعه  سازمان  مدیرعامل  عبدالغفورخان  چودهری  چنین  هم 
گردشگری پاکستان در دیداری چداگانه که عصر سه شنبه پس از ورود 
از آرامگاه فردوسی  ابراز تمایل برای بازدید  به مشهد داشت ، ضمن 
از اهمیت و احترام خاصی برخوردار  گفت: زبان فارسی در پاکستان 

است و سرودملی ما به زبان فارسی است.

پاسخ های وزیر نفت به کریمی قدوسی

ترس از خارجی ها برای چیست؟
زنگنه:چهاشکالیداردعدهایکهباشماهمفکرنیستنددرجاییبهدنبالخدمتبهکشورباشندچراشمااینکههمفکرشمانیستندراگناهمیدانید

وزیر نفت گفت: ما برای عزت ایران کار می کنیم، 
وقتی تیم ملی فوتبال یا باشگاه استقالل و پرسپولیس 
مربی خارجی دارد، آیا ما نباید در بحث های دیگر از 
خارجی ها کمک بگیریم؟ این ترس از خارجی ها چه 
هست؟ ما باید با به کارگیری از آنها، تا کارها پیش برود 

و سرمایه بیشتر شود.
به گزارش خبرآنالین، بیژن نامدارزنگنه در نشست 
به سوال جواد  پاسخ  در  روز سه شنبه مجلس  علنی 
و  نقش البی های قدرت  کریمی قدوسی درخصوص 
ثروت در تصمیمات وزارت نفت از طریق باشگاه نفت و 
نیرو اظهار داشت: آقای کریمی قدوسی در متن سوال 
اثرگذاری  بر  مبنی  کند  می  مطرح  را  موضوعی  خود 
و  نفت  باشگاه  طریق  از  قدرت  و  ثروت  های  فامیل 
نیرو بر تصمیمات نفت و اظهار می کند که نقش البی 
مخفی نفت، گاز و پتروشیمی ها در تصمیم سازی ها 
چیست؟ افراد موثر آن چه کسی هستند؟ و چه آقازاده 

هایی در آن حضور دارند؟
به  خطاب  قدوسی  کریمی  آقای  افزود:  نفت  وزیر 
شخص  و  وزارتخانه  های  سیاست  که  گوید  می  بنده 
من با هدایت کلوپ سری مانع این شده است که نفت 
در مسیر درستی حرکت کند، بنابراین ایشان باید با 
مخفی  گروه  که  است  این  منظورش  بگوید  صراحت 
وجود دارد که علیه امنیت ملی و منافع ملی با مدیریت 
از  منظور  که  شود  مشخص  لطفا  کند؟  می  کار  بنده 

سّری و مخفی چیست؟
وزیر نفت ادامه داد: اینکه صنعت نفت می تواند در 
توسعه کشور نقش مهمی داشته باشد، شکی نیست، 
اما اینکه آقای کریمی قدوسی می گوید قبل از انقالب 
تا  است،  بوده  وزارتخانه  ترین  انگلیسی  نفت  وزارت 
آنجا که خبر داریم، وزارت نفت در سال 1358 بعد از 

انقالب تشکیل شد.
اعتراض  به نحوی  وی گفت: آقای کریمی قدوسی 
دارند که تولید و صادرات نفت چرا باال می رود؟ باید 
توجه شود که بنده مجری سیاست های نظام هستم و 
سیاستگذار نیستم. در سال 1379 مقام معظم رهبری 
در  کردند.  ابالغ  را  گاز  و  نفت  بخش  های  سیاست 

بخشی از این سیاست ها آمده است؛ افزایش ظرفیت 
موجود  ذخایر  با  متناسب  نفت  شده  صیانت  تولید 
و  سیاسی  اقتصادی،  قدرت  از  کشور  برخورداری  و 

امنیتی که نکته بسیار مهمی است.
برنده80درصدمناقصاتنفتیایراناست

این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: تقریبا 
80 درصد برنده مناقصات ایران است و کار به ایرانی 
و  مدیریت  بحث  در  ها  خارجی  و  شود  می  واگذار  ها 

فناوری کار می کنند.
از کشور  به خارج  نگاه  بنده  آیا  کرد:  زنگنه تصریح 
دارم؟ شرکت های مپنا، پتروپارس و تحول در صنعت 
پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی را چه کسی 
به  پتروشیمی  تولیدات  حاضر  حال  در  کرد؟  درست 
عمومی  شرایط  اگر  و  یافته  افزایش  دالر  20میلیارد 
صحیح باشد، تولیدات تا 40 میلیارد دالر رشد خواهد 

کرد.
وی ادامه داد: چه کسی حمایت کرد که تولید لوله 
های CRA در کشور انجام شود و قرارداد 560 میلیون 
شد  بسته  خارجی  و  ایرانی  شرکت  یک  بین  دالری 
که در داخل کشور لوله ها ساخته شود، همچنین به 

موضوع 10 قلم کاال توجه جدی شد.
وزیر نفت با اشاره به نقش گازرسانی به روستاها و 
تولید اشتغال یادآور شد: ما برای عزت ایران کار می 
و  استقالل  باشگاه  یا  فوتبال  ملی  تیم  وقتی  کنیم، 
پرسپولیس مربی خارجی دارد، آیا ما نباید در بحث 
از  ترس  این  بگیری؟  کمک  ها  خارجی  از  دیگر  های 
از آنها،  با به کارگیری  باید  خارجی ها چه هست؟ ما 

تا کارها پیش برود و سرمایه بیشتر شود.
گذشته  در  برندینگ  درباره  سوال  گفت:  نفت  وزیر 
اظهار  نمایندگان  از  تعدادی  که  بود  شده  مطرح  نیز 
توزیع  بحث  درباره  نیز  تعدادی  و  بودند  کرده  نگرانی 
سوخت نگرانی داشته اند که تالش می کنیم نگرانی 

ها مرتفع شود.
پاسخبهچندابهام

وی عنوان کرد: در بحث دیگر مبحث فامیل بازی 
نبردم،  اسمی  که  شد  مطرح  قدرت  های  فامیل  و 

طرحی  ما   90 سال  در  که  ورزان  اندیشه  موسسه 
که  حالی  در  کنیم  درست  فکری  اتاق  یک  که  دادیم 
من در آن موقع وزیر نبودم سال 91 این ثبت شد و در 
سال 93 فعال شد و من نیز عضوی ساده در این اتاق 
نمی  پول  دولت  از  نیز  ریال  یک  حتی  و  هستم  فکر 
گیرم و تنها با حق عضویت هزینه خود را تامین می 
کنم. این اتاق فکر ماهیانه یک جلسه می گذارد و یک 
جلسه هم کتابچه می کنند، سالی هم یک کنفرانس 
می گذارند، ما مورد مخفی نداریم حتی جلسات این 
اتاق فکر در یک مکان اجاره ای تشکیل می شود. هر 
در  کند  هماهنگ  تواند  می  است  مایل  که  هم  کسی 

این جلسات حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: آن هایی که می گویند من وقتم را 
برای آن ها  نفر می کنم و ساعت ها  صرف آن 200 
وقت گذاشته ام خالف است حتی من یک دقیقه هم 
که  سخنرانی  دو  جز  ام.  نگذاشته  وقت  ها  آن  برای 
برای آن ها در طول این 5 سال انجام داده ام؛ من 
حتی می خواستم شرکت های اکتشاف درست کنم 
که شما گفتید آن ها گرگ هستند می خواهید گرگ 
هایی  شرکت  همین  گفتید  شما  کنید،  درست  زاده 
های  شرکت  به  نیازی  کنید  حمایت  را  هستند  که 
سامان  اقتصادی  وضعیت  باید  منتها  نیست  دیگر 
یابد، باید منابع برای کشور درست کنیم. همه باید 

با هم همدل باشیم تا کارها جلو برود.
در  آبرومندی  با  عمر  یک  من  کرد:  تاکید  زنگنه 
من  به  خدا  که  هم  چیزی  تنها  کردم  کار  کشور  این 
و  ایستم  می  هم  آن  برای  و  است  آبرو  است  داده 
تو  بگوید  من  به  کسی  شود  نمی  کنم،  می  مقاومت 
امنیت ملی است  کارت خالف  و  کنی  کار سری می 
و  این خیانت است  وا...  این است  بر  نظرتان  اگر  و 
این جنایت در حق کشور است به نظر شما اگر کسی 
می خواهد کار خالف کند می رود موسسه تاسیس 
می کند، روش های آن معلوم است، بحث من این 
مجددا  خود  اعتماد  رأی  در  را  آن  حتی  و  است 
هم  از  اما  باشیم  مخالف  هم  با  ندارد  اشکال  گفتم، 
دهقان  آقای  با  است  ممکن  حتی  و  نباشیم  متنفر 

نگاه  از  من  ولی  باشیم  داشته  زی��ادی  اختالفات 
متنفر  من  از  که  رسم  نمی  نتیجه  این  به  ایشان 
باشند و من هم همین طور، ایشان به من مشورت 
و حتی  کنم  استقبال می  آن  از  نیز  و من  می دهند 
دوستان دیگر نیز همین طور، چرا باید انقدر نسبت 
به بنده سوءظن وجود داشته باشد، شما چرا به این 
کار  گویید  می  و  دارید  سوءظن  خود  وزیر  به  میزان 
انجام  قانونی  سری  کار  اگر  دهی،  می  انجام  سری 
منظورتان  اگر  ولی  ندارد  اشکالی  این  که  دهم  می 
و  هستم  جانی  و  خیانتکار  رسما  است  غیرقانونی 
نیست  اینگونه  هم  اگر  و  بمانم  مسند  این  در  نباید 
دیگر  نماینده   290 به  نمی شود  توهین  من  به  تنها 
نیز توهین می شود و آن نمایندگانی که آن را تائید 
کردند نیز توهین صورت می گیرد به خاطر اینکه آن 
به  کنم  خیانت  اگر  من  و  اند  کرده  اعتماد  من  به  ها 
ملت خیانت کرده ام، به رأی این نمایندگان که من 

را انتخاب کرده اند خیانت کرده ام.
وی ادامه داد: چه اشکالی دارد عده ای که با شما 
کشور  به  خدمت  دنبال  به  جایی  در  نیستند  همفکر 
گناه  را  نیستند  شما  همفکر  که  این  شما  چرا  باشند 
می دانید. اگر خالف می کنند دستگاه های امنیتی 
هستند و نظارت دارند، به طور صریح بگویید مشکل 
های  فامیل  و  ب��ازی  فامیل  نفس  فقط  و  کجاست 
است  قرار  اگر  و  نکنید  مطرح  را  ها  آقازاده  و  قدرت 
کاری صورت بگیرد این باشگاه متشکل از 200 مدیر 

ارشد نفتی است.
که  خ��دوم  اف��راد  به  باید  ما  ک��رد:  تصریح  زنگنه 
بگذاریم  احترام  اند،  کرده  فعالیت  و  تالش  ها  سال 
و  اند  داده  تشکیل  غیردولتی  نهاد  یک  افراد  این  و 
به  باید  بنابراین  است،  کشور  به  خدمت  قصدشان 
افرادی که سال ها تالش و فعالیت کرده اند احترام 

بگذاریم.
وی ادامه داد: ما باید با دوستی و بدون سوءظن با 
یکدیگر کار کنیم، و اگر در موضوعی اطمینان حاصل 
به  موضوع  باید  است،  گرفته  صورت  خالفی  که  شد 

قوه قضائیه ارجاع شود.

مجلس بانمجلس بان

گرمابی بیان کرد:

شفافیت در قانون و دولت الکترونیک 
راهکار مبارزه با فساد اداری

تصریح  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ساالری  شایسته  اداری،  نظام  در  که  مادامی  کرد: 
حاکم نباشد و قانون را با شدت و جدیت و شفافیت 
اعمال نکنیم و دولت الکترونیک را گسترش ندهیم، 

فسادهای اداری همچنان وجود خواهند داشت.
موانع  موضوع  با  وگو  گفت  رادیو  »رویداد«  برنامه 
بروکراتیک و مفساد اداری و با حضور حمید گرمابی 
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 

اسالمی روانه آنتن شد.
همیشه  اینکه  به  اشاره  با  آغاز  در  گرمابی  حمید 
داشته  منفی  نگاه  یک  اداری  بروکراتیک  مسئله  به 
بدی  اقدام  باشد،  درست  بروکراسی  اگر  گفت:  ایم، 
ابزار  تنها  بروکراسی  حقیقت  در  یعنی  بود  نخواهد 
قانونمند و کارآمد جوامع امروزی است و به عبارتی 

حاکمیت قانون محسوب می شود.
نظام  همیشه  ما  ک��رد:  بیان  ح��ال  عین  در  وی 
حتی  و  کردیم  استفاده  معیوب  و  بد  را  بروکراتیک 
به  قاجار  دوران  از  نظام  این  گویند  می  افراد  بعضی 
و  خراج  اینکه  برای  شاهان  زیرا  است  رسیده  ارث 
مالیات بگیرند نیازمند نظام اداری بودند. اما امروز 
بازی  کاغذ  نظام  به  تدریج  به  را  بروکراتیک  نظام 
انظباط  و  نظم  و  قانون  جای  به  و  ایم  داده  تغییر 
را  معیوب  بازی  کاغذ  یک  ساالری،  شایسته  درباره 

جایگزین آن کردیم.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
دولت  بدنه  بودن  حجیم  به  اش��اره  ضمن  اسالمی 
های  استخدام  اخیر  س��ال  چند  در  ک��رد:  عنوان 
هر  گرفتند  تری  قانونمند  شکل  اداری،  و  رسمی 
و در  دارد  امتحان، یک مصاحبه وجود  از  بعد  چند 
بزرگ  دهد.  می  رخ  سلیقه  اعمال  ها  مصاحبه  این 
شده  زیادی  های  هزینه  ایجاد  باعث  دولت  بودن 
است و به همین دلیل دولت موظف است به تدریج 
نیز  مجلس  در  کند.  تر  کوچک  را  خ��ودش  حجم 
جدیدی  و  مورد  بی  های  استخدام  کنیم  می  تالش 

را به دولت تحمیل نکنیم.
وی با اشاره به فسادهای موجود در نظام اداری، 
شایسته  اداری،  نظام  در  که  مادامی  کرد:  تصریح 
قانون  که  تا زمانی  نباشد و همچنین  ساالری حاکم 
را با شدت و جدیت و شفافیت اعمال نکنیم و البته 
دهیم،  گسترش  را  الکترونیک  دولت  که  موقعی  تا 
داشت  خواهند  وجود  همچنان  اداری  فسادهای 
از  و  شود  می  شفافیت  باعث  الکترونیک  دولت  زیرا 
سوی دیگر ارتباط بین اشخاص را کاهش می دهد.
گرمابی درباره نظارت مجلس در این حوزه گفت: 
مرتبط  وزارت خانه های  بر  دائما  کمیسیون صنایع 
می  را  عملکرد  های  گزارش  آنها  از  و  دارد  نظارت 
خواهد. روز گذشته نیز رئیس مجلس پیشنهاد داد، 
تمام مجوزهایی که برای شروع یک تولید نیاز است 

را به یک وزارت خانه محول کنیم.

سبحانی فر:

دستگاه های اجرایی به پیام رسان های 
داخلی کوچ کنند، مردم هم به

 آن سمت می روند
عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با بیان اینکه 
استفاده می کنند،  آگاه شدن  برای  کانال ها  از  مردم 
کانال های  اجرایی  دستگاه های  اگر  کرد:  تصریح 
خود را به پیام رسان های داخلی منتقل کنند، مردم 
نیز برای مطلع شدن به شبکه های اجتماعی داخلی 

می پیوندند.
وزیر  صحبت های  تایید  با  فر  سبحانی  رمضانعلی 
شدن  برابر   10 مبنی  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
داخلی،  پیام رسان  های  از  برخی  به  مردم  گرایش 
آمار  است  بجا  و  درست  کامال  صحبت  این  گفت: 
از  اخیر  روزه��ای  در  م��ردم  اقبال  می دهد  نشان 

پیام رسان های داخلی زیاد شده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
افزود: مهاجرت مقامات از تلگرام به پیام رسان های 
زمانی  می شود؛  انحصار  رفتن  بین  از  باعث  داخلی 
به  را  خود  کانال  عضو  میلیون   3 با  سیما  صداو  که 
می تواند  مسلما  می دهد  انتقال  داخلی  پیام رسان 
داخلی  پیام رسان  از  استفاده  به  مردم  تشویق  در 

موثر باشد.
وی با بیان اینکه مردم از کانال ها برای آگاه شدن 
اجرایی  دستگاه های  که  زمانی  و  می کنند  استفاده 
منتقل  داخلی  پیام رسان های  به  را  خود  کانال های 
شبکه های  به  شدن  مطلع  ب��رای  نیز  م��ردم  کنند 
کرد:  خاطرنشان  می پیوندند،  داخلی  اجتماعی 
خوشبختانه دستگاه های مختلف و مقامات در حال 

کوچ از تلگرام به پیام رسان های داخلی هستند.
تاکید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
برای  مناسبی  ظرفیت  داخلی  پیام رسان های  کرد: 
این  روزه  هر  و  دارند  خود  کاربران  تعداد  افزایش 

ظرفیت افزایش می یابد.
با  پایان  در  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کمیته  عضو 
پیام رسان   5 مجازی  فضای  ملی  مرکز  اینکه  بیان 
پیام رسان های  افزود:  است،  کرده  تایید  را  داخلی 
و  پالس  بیسفون  گپ،  گپ،  آی  ویسپی،  داخلی 

سروش مورد تایید قرار گرفته است.

نماینده گناباد در مجلس مطرح کرد:

شفاف سازی در سرمایه گذاری
 یک میلیارد دالری دولت در مسکن 

ش��ورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  نماینده 
اسالمی گفت: عملیاتی شدن پیشنهاد سرمایه گذاری 
از  استفاده  با  مسکن  در  دولت  دالری  یک میلیارد 
منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی موفق است که 
بررسی همه جانبه و شفاف سازی در آن لحاظ شود.

و  راه  وزی��ر  پیشنهاد  به  اش��اره  با  بنایی  حمید 
یک میلیارد  سرمایه گذاری  خصوص  در  شهرسازی 
با استفاده از منابع صندوق  دالری دولت در مسکن 
بررسی  نیازمند  پیشنهاد  این  افزود:  ملی،  توسعه 

جوانب کار و شفاف سازی سازوکارهای آن است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای 
از  برداشت  ب��رای  دول��ت  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز رهبری و مجلس 
این  باید  مذکور  پیشنهاد  بررسی  در  افزود:  است، 
موضوع مدنظر باشد که با برداشت این میزان پول از 
در  مردم  روی  پیش  مشکل  آیا  ملی  توسعه  صندوق 

اخذ تسهیالت مسکن مرتفع می شود؟
دولتهنوزطرحملیمسکنرابهمجلسارایه

نکردهاست
اینکه دولت هنوز بعد گذشت چند  بر  با تاکید  وی 
سال طرح ملی مسکن را به مجلس ارایه نکرده است، 
تصریح کرد: متاسفانه بخش مسکن بیش از هر بخش 

دیگری از بی برنامه گی در رنج است.
کمیسیون  وی��ژه  به  مجلس  اینکه  بیان  با  بنایی 
در  دول��ت  به  کمک  خصوص  در  بارها  آن  عمران 
است،  کرده  آمادگی  اعالم  مسکن  بازار  ساماندهی 
افزود: متاسفانه عدم ورود دولت در حوزه ساماندهی 
ایجاد  را  ای  عدیده  مشکالت  تاکنون  مسکن  بازار 
کرده که رشد حباب قیمت ها یکی از تبعات مشهود 

آن است.
بر  تاکید  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
فعالیت  خصوص  در  که  هایی  گزارش  وجود  با  اینکه 
به  وشهرسازی  راه  وزارت  سوی  از  شده  انجام  های 
مجلس ارسال می شود اما خروجی در بخش مسکن 
تولید  عدم  کرد:  تصریح  شود،  نمی  دیده  جامعه  در 
نیازهای  نتوانسته  متمرکز  و  انبوه  صورت  به  مسکن 

این بخش را مرتفع کند.
مجلسپیگیروضعیتمسکناست

باید  با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس  بنایی 
تولید واحدهای مسکونی در  با استخراج آمار دقیق 
طی سال از اقدامات انجام شده در این بخش مطلع 
دستگاه  از  باید  آمارها  این  استخراج  گفت:  شود، 
و  زمین  ملی  سازمان  و  شهرداری  همچون  هایی 
اینکه در چند  بر  تاکید  با  بگیرد. وی  مسکن صورت 
سال گذشته در حوزه مسکن رکود بی سابقه ای حاکم 
اینکه  به  توجه  با  حاضر  حال  در  افزود:  است،  بوده 
تولید مصالح  کارخانجات کشور در حوزه  از  بسیاری 
از این  با حداقل توان خود فعال هستند  ساختمانی 
ساخت  بحث  گرفتن  جدی  با  دولت  است  الزم  رو 
زیرا  کند  کمک  نیز  اقتصادی  رونق  به  مسکن  ساز  و 

بسیاری از حوزه ها تحت تاثیر مسکن هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
ملی  توسعه  صندوق  از  دالری  میلیارد  یک  برداشت 
برای کمک به حوزه تسهیالت مسکن در صورتی که 
شود  انجام  آن  خصوص  در  الزم  های  کاری  چکش 
می تواند مثمر ثمر باشد، گفت: دولت باید با ارجاع 
تخصصی  های  کمیسیون  به  پیشنهاداتی  چنین 

دولت و مجلس طرحی پخته را اجرایی کند.

گزارش فصلی بانک مرکزی تعداد کل شعب 
بانکی کشور را منتشر کرد:

 خراسان رضوی در رتبه سوم 
کل  تعداد  مرکزی،  بانک  فصلی  گزارش  اساس  بر 
ماه  پایان اسفند  بانکی در  شعب داخل کشور شبکه 
مقایسه  در  که  شعبه  رسید   ۲۰۷۲۳ به   ۱۳۹۶ سال 
درصد   ۰.۳ معادل  شعبه   ۵۲ سال،  همان  آذرماه  با 
بانک  این اساس تعداد شعب  بر  یافته است.  کاهش 
های  بانک  درص��د(،   ۴۲.۳(  ۸۷۶۵ دولتی  ه��ای 
های  بانک  و  درص��د(   ۳۱.4(  ۶۵۰۹ شده  خصوصی 
 ۲۶.۳( شعبه   ۵۴۴۹ اعتباری  موسسات  و  خصوصی 

درصد( است.
شبکه  ارزی   � ریالی  شعب  کل  تعداد  همچنین 
شعب  و   ۱۹۸۶۰ شهری  شعب  تعداد   ،۳۷۶۰ بانکی 

روستایی ۸۶۳ شعبه است.
تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی ۴۷ شعبه 
ماه  اسفند  پایان  در  کشور  بانکی  های  باجه  تعداد  و 
از مجموع کل شعب  استو  باجه    ۲۲۳۹ تعداد   ۱۳۹۶
شبکه بانکی کشور، ۲۱۵ شعبه در مناطق آزاد تجاری 
بانک  کشور  داخل  شعب  تعداد  بررسی  دارند.  قرار 
ها و موسسات اعتباری  به تفکیک استانی در پایان 
استان  که  دهد  می  نشان  نیز   ۱۳۹۶ ماه سال  اسفند 
با  ترتیب  به  تهران، اصفهان و خراسان رضوی  های 
بانکی را  ۱۳۳۴ شعبه بیشترین شعب  ۱۴۴۶و   ،۴۰۶۰

دارا می باشند.
گفتنی است گزارش فصلی »اطالعات تعداد شعب 
بانک ها  و موسسات اعتباری« توسط اداره اطالعات 
بانکی بانک مرکزی تهیه و در آن تعداد شعب  بانک 
ها و موسسات اعتباری به تفکیک گروه های بانکی و 

استانی اعالم می شود.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، روز یکشنبه 
امور  وزرای  نشست  حاشیه  در  اردیبهشت(   ۲(
هفت  از  متشکل  جی7     گروه  کشورهای  خارجه 
خروج  باره  در  تورنتو  در  جهان  صنعتی  کشور 

احتمالی آمریکا از برجام هشدار داد.
گفت:  برجام  تأیید  در  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
فرانسه  جمهوری  رئیس  و  آلمان  »صدراعظم 
با  ارتباط  در  واشنگتن  به  سفرشان  در  می خواهند 
ماندن آمریکا در برجام با پرزیدنت ترامپ صحبت 

کنند.«
هایکو ماس در ادامه با تاکید بر اهمیت برجام که در 
سال ۲۰۱۵ تصویب شده، هشدار داد که »در صورت 
شکست برجام یا خروج ایاالت متحده آمریکا از آن 

هیچ جایگزینی وجود نخواهد داشت«.
پیامدهای  با  ارتباط  در  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
از  آمریکا  متحده  ایاالت  خروج  یا  برجام  شکست 
آن گفت که شرایط موجود در چنین حالتی به طور 

قابل توجهی وخیم تر می شود.
هایکو ماس گفت که وزرای امور خارجه گروه جی7  
همکاران  »به  و  بودند  هم نظر  موضوع  این  باره  در 
آنها  تا  کردند«  ارائه  آمریکایی خود دالیل مختلفی 

بتوانند این موضوع را در واشنگتن مطرح کنند.
 دیدار و گفت وگوی ترامپ با مکرون و مرکل

به  فرانسه،  جمهوری  رئیس  مکرون،  امانوئل 
آلمان،  آنگال مرکل، صدراعظم  رفته است.  آمریکا 
در  می شود.  آمریکا  رهسپار  دیگر  روز  چند  نیز 
آلمان موضوع های  و  فرانسه  با سران  ترامپ  دیدار 

گوناگونی از جمله برجام مطرح خواهد شد.
ایران  با  اتمی  توافق  حفظ  پی  در  فرانسه  و  آلمان 
خواست های  به  چه  اگر  پاریس  و  برلین  هستند. 
علیه  تازه  تحریم های  وضع  مورد  در  ترامپ 
سوریه  در  تهران  نقش  خاطر  به  اسالمی  جمهوری 
که  می کنند  تأکید  حال  عین  در  اما  دارند،  توجه 
ایران تاکنون به تعهدات خود در قبال برجام عمل 

کرده است.
در  اردیبهشت(   ۲( یکشنبه  روز  آلمان  صدراعظم 
رژیم صهیونیستی  تلویزیونی  کانال  با یک  گفت وگو 
از توافق هسته ای با ایران دفاع کرد و گفت که »یک 

توافق ناقص بهتر از هیچ است«.
مشابه  نیز  مسئله  این  در  مکرون  امانوئل  مواضع 
روز  فرانسه  رئیس  جمهوری  است.  مرکل  مواضع 
از  »فاکس  نیوز«  شبکه  با  مصاحبه  در  یکشنبه 
ضرورت ماندن آمریکا در توافق اتمی با ایران دفاع 
کرد. او گفت: »این توافق ناکامل است، اما آیا شما 

گزینه ای بهتر از آن دارید؟«
در  کارشنی  برابر  در  چین  و  روسیه   : الوروف 

برجام می ایستند 
توافق  آمریکا،  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
اتمی با ایران را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده 
تا  توافق  این  »ایرادهای«  اگر  که  کرده  تهدید  و 
اردیبهشت(   ۲۲( جاری  سال  مه  ماه  دوازدهم 
شده  خارج  برجام  از  یک جانبه  نشود،  برطرف 
وضع  ایران  علیه  دوباره  را  سابق  تحریم های  و 
باره  این  در  باید  آمریکا  کنگره  نهایتا  کرد.  خواهد 

کند. تصمیم گیری 
 ،5+1 به  موسوم  گروه  اعضای  دیگر  آمریکا  جز  به 

فرانسه،  و  بریتانیا  آلمان،  چین،  روسیه،  شامل 
موافق پای بندی به برجام هستند.

آخرین تالش ها برای حفظ برجام
جهان  امسال  ماه  اردیبهشت  پایانی  روزهای  در 
یا  ماندن  مورد  در  آمریکا  گیری  تصمیم  منتظر 
خروج از برجام و واکنش ایران به این اقدام است. 
پاسخ  گذاشت؟!  خواهد  پا  زیر  را  برجام  آمریکا  آیا 
چه  آمریکا  سوی  از  برجام  رد  صورت  در  ایران 
جهان  ذهن  که  است  سواالتی  این  بود؟  خواهد 
این  در  است.  کرده  مشغول  خود  به  را  سیاست 
اظهارنظرهایی  و  نشست ها  و  مذاکرات  میان، 
سوال  این  جواب  به  را  ما  شاید  که  دارد  وجود 
چند  طی  ظریف  جواد  محمد  می کند.  نزدیک 
است  داشته  خارجی  رسانه های  با  که  مصاحبه 
قبال  در  اسالمی  جمهوری  مواضع  که  کرده  بیان 
برای  اتخاذ شده است.  آمریکا،  از سوی  برجام  رد 
برخوردار  کامل  ازآمادگی  اقدام  این  با  رویارویی 
یکی  که  است  کرده  مشخص  را  گزینه هایی  و  است 
هسته ای  فعالیت های  سرگیری  از  گزینه ها  این  از 
راستای  در  بود.  خواهد  گذشته  از  بیش  سرعتی  با 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  حضور 
نیویورک برای شرکت در یک اجالس ویژه سازمان 
و  یکشنبه  روزهای  کانادا  تورنتو  شهر  در  ملل، 
امورخارجه  وزیران   ) اردیبهشت  و3   2( دوشنبه 
کشورهای عضو گروه جی 7 همدیگر را مالقات می 
کنند. یکی از موضوع های محوری نشست جی 7، 
رسیدن  برای  مذاکراتی  ویژه  به  هسته ایی  مناقشه 
این  است.  برجام  دربارهی  همگانی  توافق  یک  به 
اعالم  آمریکا  که  میگیرد  شکل  زمانی  در  نشست 
تا  برجام  توافق  در  اصالحاتی  که  صورتی  در  کرده 
یک  شکل  به  آمریکا  نگیرد  صورت  اردیبهشت   22
علیه  بر  تحریم هایی  و  شده  خارج  برجام  از  جانبه 

ایران اعمال خواهد کرد.
را  نیویورک  در  خود  حضور  که  ظریف  جواد  محمد 
و  فکری  گروه های  با  گفتوگو  برای  خوبی  ی  بهانه 
رسانه  چند  با  مصاحب هایی  در  دانست  ها  رسانه 
محور  حول  اسالمی  جمهوری  مواضع  خارجی 

برجام توافق هسته ای اعالم کرد.
این  برای  که  کرد  بیان  مصاحبه ها  این  در  ظریف 
را  گزینه هایی  و  شده  اندیشیده  تدابیری  زمان 
در  پیش  یکشنبه  روز  وی  است.  کرده  انتخاب 
در  کرد:  مطرح  اس  بی  سی  با  اولیه اش  مصاحبه 
اسالمی  جمهوری  برجام،  از  آمریکا  خروج  صورت 
با  خود  هسته ای  فعالیت های  سرگیری  از  برای 

»شتابی بیشتر« آماده است.
وجود  با  حتی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
از  را  خود  هسته ایی  برنامه  جهان،  بقیه  مخالفت 
بقیه  که  است  بدیهی   : گفت  گرفت؟  خواهید  سر 
و  یکجانبه  طور  به  بخواهند  ما  از  نمی توانند  دنیا 
ادامه  شده  فسخ  معامله  یک  اجرای  به  طرفه  یک 
دهیم. البته تاکید کرد که در چنین صورتی باز هم 
اتمی  بمب  به  دستیابی  اسالمی  جمهوری  هدف 

نخواهد بود.
با  رابطه  در  کشورها  دیگر  به  ایران  خارجه  وزیر 
ظریف  داد.  هشدار  آمریکا  با  مشابه  توافق های 
در  تغییراتی  ایجاد  برای  آمریکا  خواست  گفت، 
وارد  واشنگتن  با  نباید  که  می دهد  نشان  برجام 
مذاکره شد. به گفته ظریف، تالش امانوئل مکرون 
ترامپ  مواضع  تعدیل  برای  نیز  مرکل  آنگال  و 

بی نتیجه است.
هشدارهای سه گانه ظریف

رسانهی  یک  با  که  دیگری  مصاحبه  در  ظریف 
جمهوری  مواضع  داشت  نیویورکر  نام  به  خارجی 
روشن  را  آمریکا  سوی  از  برجام  رد  از  بعد  اسالمی 
کرد و سه گزینه مشخص اتخاذ شده در قبال چنین 
اقدامی را اعالم کرد و گفت که اگر آن ها می خواهند 
توافق را نابود کنند و گزینه هایی آماده دارند، باید 

با پیامدهای ناخوشایند آن نیز مواجه شوند.
ایران  شود،  خارج  توافق  از  ترامپ  اگر  گفت:  وی 
کنار  را  توافق  می تواند  اینکه  اول  دارد،  گزینه  سه 
غنی سازی  و  بکشد  دست  پایبندی  از  بگذارد، 
را  آن  حتی  یا  و  بگیرد  سر  از  را  خود  اورانیوم 
افزایش دهد، گزینه دوم ایران این است که از ساز 
و کار موجود در توافق استفاده کند که به هر یک از 
طرف ها اجازه می دهد که تا یک شکایت رسمی در 
ایجاد  توافق  به نقض  برای رسیدگی  کمیسیونی که 
سوم  گزینه  ی  درباره  وی  کند.  مطرح  است،  شده 
معاهده  از  خروج  به  تصمیم  می تواند  ایران  گفت 
منع گسترش تسلیحات هسته ای بگیرد، اما تهران 
از  یک  کدام  باید  اینکه  درباره  تصمیمی  هنوز 

گزینه ها را انتخاب کند را نگرفته است.
خطرناک  بسیار  بودن  مغرور  داد:  ادامه  ظریف 
تا  ۱۵ ماه گذشته تالش کرد  است. ترامپ در طول 
با مانع تراشی در مسیر عادی سازی روابط تجاری 
با ایران این توافق را از بین ببرد. برای ایران بسیار 
بهره  توافق  این  اقتصادی  منافع  از  که  است  مهم 

ببرد.
آمریکا  با  توافق  برای  اروپا  تالش های  درباره  وی 

به  ایران  برای  بیشتر  محدودیت های  اعمال  برای 
منظور ماندن آمریکا در توافق هسته ای،  بیان کرد: 
آن  به  شود،  جدید  شروط  به  منجر  که  سازشی  هر 
اجرای  برای  که  نداریم  باور  و  بود  نخواهیم  پایبند 
است.  سازنده  یا  ثمربخش  مفید،  برجام  بهتر 
ما  که  سناریویی  تنها  می دانند.  را  ما  موضع  آنها 
می توانیم با آن کنار بیاییم این است که اروپایی ها 
با دولت ترامپ گفت وگو کنند تا آنها یک بار و برای 

همیشه، شروع به پایبندی به توافق کنند. 
تورونتوی  شهر  در  که  حالیست  در  سخنان  این 
و3   2( دوشنبه  و  یکشنبه  روزهای  در  کانادا 
کشورهای  خارجه  امور  وزیران  بین   ) اردیبهشت 
یکی  شد.  برگزار  نشستی   »۷ »جی  گروه  عضو 
اقدام  جامع  برنامه  دربارهی  بحث  محورهای  از 
از  اروپا  که  تمایل دارد  آمریکا  بوده است.  مشترک 
این توافق دست بکشد. از سویی ترامپ از متحدان 
اروپایی خود خواسته تا به اصالح نواقص موجود)از 

نظر او( در توافقنامه بپردازد.
چهار  مشخص  طور  به  آمریکا  رئیس جمهوری 

خواسته دارد:
اسالمی  جمهوری  موشکی  برنامه  کردن  محدود 

ایران
مقابله با رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه

تمامی  به  بین المللی  بازرسان  کامل  دسترسی 
سایت های هسته ای و نظامی ایران

غروب  »مقررات  نام  به  برجام  در  زمان بندی  تغییر 
خورشید« که به ایران اجازه می دهد پس از ۱۰ سال 
غنی سازی اورانیوم را بدون محدودیت از سر گیرد

سیاسی  معاون  عراقچی،  عباس  دیگر،  سوی  از 
به  برجام  سرنوشت  می گوید  ایران  خارجه  وزارت 
قرار  خطر  معرض  در  تاریخی  توافق  یک  عنوان 
نروژ  امور خارجه  با وزیر  او در حاشیه دیدار  دارد. 
امنیت خواند.  توافقی در حوزه  را  برجام  اسلو،  در 
نروژ  خارجه  وزیر  می نویسد،  ایسنا  خبرگزاری 
حفظ  از  کشورش  که  گفته  عراقچی  با  مالقات  طی 
بهتری  گزینه  زیرا  می کند  حمایت  برجام  اجرای  و 

از آن وجود ندارد.
در همان نشست تورنتو پیشبینی می شود که لحاظ 
هسته  توافق  با  ترامپ  دولت  های  مخالفت  کردن 
رسیدن  برای  اروپایی  کشورهای  های  تالش  ای 
خود  به  را  امریکا  نظر  بتوانند  که  است  توافقاتی  به 
جلب کنند زیرا طبق گزارشی که در نیویورکر آمده 
تنها  و  رسیده  نهایی  مراحل  به  مذاکرات  است 
وجود  نظرهایی  اختالف  »بندغروب«  ی  درباره 
تا  بگیرد  تضمین  آمریکا  از  خواهد  می  اروپا  دارد. 
نکند.  ایجاد  مانع  ایران  با  تجاری  مراودات  راه  در 
هوک  بریان  تیلرسون،  سیاسی  دفتر  مدیر  که 
رویکردهای  برای  را  اروپایی  شرکای  تا  کرد  تالش 
طبق  اما  برانگیزد  ایران  علیه  سخت گیرانه تر 
اولویت  نیویورکر  به  دیپلماتیک  منابع  صحبتهای 
اصلی امانوئل مکرون و آنگال مرکل، رهبران دولتی 
ترتیب  به هر  را  ترامپ  بوده که  آلمان آن  و  فرانسه 
حال  عین  در  دارند.  باز  مه  ماه  در  برجام  ترک  از 
کشور  سه  با  توافق  امکان  مورد  در  آمریکا  مقامات 
اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا بر سر برجام ابراز 
ماه  دوازدهم  روز  تا  گفت گوها  و  کرده   امیدواری 
تصمیم  زمان  که  اردیبهشت(   ۲۲( جاری  سال  مه 
تعلیق تحریم ها  برای تمدید  ترامپ،  مجدد دونالد 
خواهند  ادامه  فشرده  طور  به  است،  ایران  علیه 

داشت.

رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد:

فقط با قولنامه پرینتی معامله کنید

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح کرد:

غذا یکی از مزیت های گردشگری در مشهد
مراسم فارغ  التحصیلی اولین دوره آموزش دیدگان سرآشپزی در مشهد برگزار شد

اقتصاد  بخش های  مهم ترین  از  یکی  مسکن  بخش 
با  گسترده  ارتباط  داشتن  لحاظ  به  که  می باشد  ایران 
است؛  برخوردار  وی��ژه ای  موقعیت  از  بخش ها،  سایر 
ضمن اینکه سهم بخش مسکن از تشکیل سرمایه، یک 
چهارم، از اشتغال، یک دهم و از تسهیالت بانکی، یک 

پنجم می باشد.
 مسکن، گران ترین کاالیی است که خانوارها در طول 
زندگی خریداری می کنند  و بخش اصلی سرمایه زندگی 
که  حوزه  این  اما  می کند.  خورد  درگیر  را  خانواده  یک 
یکی از شاهرگ های اقتصاد کالن شهر مشهد محسوب 
میلیونی  نیم  و  سه  زندگی   بر  زیادی  تاثیر  و  می شود 
مشهدی دارد، همواره دچار مشکالتی بوده برخی در 
مشهد منحصر به فرد و برخی مشکالت در همه کشور 

فراگیر است.
و  مشهد  در  مسکن  ب��ازار  فعلی  وضعیت  بررسی 
مهم ترین چالش هایی که مخاطبین از ما پرسیده بودند، 
با علی م��رادزاده، رئیس  بهانه ای شد تا گفت و گویی 
اتحادیه صنف مشاورین امالک مشهد ترتیب دهیم که 

در ادامه آن را می خوانید.
پیش بینی شما برای بازار مسکن در سال جاری 

چیست؟
قطعا تا پایان تیرماه تغییری در بازار نخواهیم داشت 
اما از تیر تا شهریور بخاطر فصل جابجایی مستاجرها 
و  بها  اجاره  افزایش  درصد   10 تا  هشت  بین  احتماال 

قیمت فروش مسکن خواهیم داشت.
نظر شما به عنوان یک فعال حوزه مسکن در خصوص 

طرح اخذ مالیات از خانه های خالی چیست؟
طرح مالیات گرفتن از خانه های خالی شاید طرح بدی 
نباشد اما در شیوه های اجرا دچار مشکل خواهیم شد 
چرا که ابزاری برای شناسایی خانه های خالی نداریم. 

این موضوع ممکن است طرح را به انحراف بکشد و باید 
از قبل برای آن راه حلی اندیشید.

نوسانات اخیر بازار ارز چه تاثیری بر بازار مسکن 
داشته است؟

تحوالت بازار ارز در کوتاه مدت نرخ مسکن را کاهش 
داد چرا که پول های سرگردان به سمت طال و ارز میل 
پیدا کرد اما این دوره موقتی است و دوباره این پول ها در 
دیگر بخش ها تقسیم خواهد شد که یکی از این بخش ها 

می تواند حوزه مسکن باشد.
تصمیم دولت مبنی بر افزایش وام مسکن تا سقف 

200 میلیون تومان آیا به رونق بازار می انجامد؟
انگیزه  در  چندانی  تاثیر  معموال  وام  قیمت  افزایش 
خرید و فروش مسکن نداشته است اما اگر امسال طبق 
قول های داده شده مبلغ وام را باال ببرند، اقساط طوالنی 
مدت شود و بهره کم شود، میتواند تاثیر مثبتی در بازار 
داشته باشد. اگر صحبت های وزیر مبنی بر کاهش سود 
شود  عملی  اقساط  شدن  طوالنی  و  درصد   6 تا  وام ها 

می تواند بر نقاط خاصی از شهر اثر داشته باشد.
زمانی وام می تواند اثر گذار باشد که مبلغ آن بیش از 
را فراهم کند، پس وام 200  دو سوم کل مبلغ مسکن 
موثر  الهیه  چون  مناطقی  در  می تواند  تومانی  میلیون 
باشد و رونق ایجاد کند چرا که در این مناطق هم متراژ 
و هم قیمت واحدها در حدود این وام هستند. اما وقتی 

وام 45 میلیون تومان باشد تنها یک پنجم قیمت واحد 
را تامین می کند که نمی تواند رغبت چندانی در کسی 

ایجاد کند.
 قطعا اگر ارائه وام به شکلی نباشد که تقاضا را از عرضه 
ساختمان بیشتر کند، شرایط کنونی می تواند فرصت 

خوبی برای خرید مسکن باشد.
چه نکاتی در هنگام عقد قرارداد های مسکن باید 

مورد توجه شهروندان قرار بگیرد؟
از مناطق مشهد امالک  به این که بسیار ی  با توجه 
سند دار نیستند باید فرد قولنامه های خریداران قبلی را 
ببیند و بعد اقدام به خرید کند. خریداران توجه کنند که 
حتما از بنگاه قرارداد پرینتی بخواهند که در این  قرارداد 
کمک  فروشنده  و  خریدار  به  که  دارد  وجود  نکته  دو 
می کند و باید درج شده باشد. اول کد پستی است که 
حتی بدون سند هم محل دقیق ملک و مالکیت آن را 
مشخص می کند و مسئله دوم بررسی دقیق مدارک ملک 

و طرفین است.
من از شهروندان خواهش می کنم که اول اصالت دفتر 
مشاور امالک را با پروانه کسب و دیدن محل مشخص 
شده برای کار فرد اهراز کنند و سپس برای معامله حتما 
قرارداد  این  داشتن  بدون  و  بخواهند  پرینتی  داد  قرار 
هیچ وجهی رد و بدل نکنند. البته به این موضوع نیز 
آگاه باشند که برخی افراد به بهانه عدم پرداخت مالیات 

قبولی  قابل  دلیل  که  نمی کنند  صادر  پرینتی  ق��رارداد 
نیست چرا که تنها سند رسمی معامله قرارداد پرینتی 
است. ما حتی در اتحادیه برای کسانی که سنتی هستند 
نظر  در  را  شیوه ای  کارکنند   کامپیوتر  با  نمی توانند  و 
گرفتیم که به صورت تلفنی اطالعات طرفین را گرفته، 

قرارداد را تنظیم و با پست برای فرد ارسال می کنند.
دلیل رونق گرفتن برخی مناطق شهر مشهد مثل 
مشاورین  توسط  مردم  ترغیب  آیا  چیست؟  الهیه 

امالک دلیل این موضوع است؟
صنف مشاورین امالک بخاطر برخوردهای زیادی که با 
سرمایه و سرمایه گذار داشتند بهتر از هرکسی می توانند 
بهترین جهت برای سرمایه گذاری را تشخیص دهند. 
دلیل این که الهیه رشد سریعی داشت و سرمایه ها به 
آن سمت هدایت شد، وجود زیرساخت های الزم بود. 
همچنین باز بودن فضای محیطی و نورگیر بودن خانه ها 

نیز افراد را به زندگی در این منطقه ترغیب کرده است. 
ضمن این که سند دار بودن واحدهای منطقه الهیه 
مزیت بسیار خوبی در مشهد به خصوص برای بانک ها 
مشهد  شهری   6 تا  دو  مناطق  در  می شود.  محسوب 
عمده منازل سند ندارد، یعنی می توان گفت تقریبا یک 
سوم امالک شهر مشهد سند ندارد. این مشکل افراد را د 
گرفتن وام و خرید و فروش دچار مشکل می کند و باعث 

می شود قیمت امالک کاهش پیدا کند.

آیا بنگاه های امالک اجازه ورود در ساخت وساز 
ساختمان ها را دارند؟

سرمایه گذاری بنگاه ها در ساخت وسازها امری است 
که افراد به عنوان شخص سرمایه گذار و یک شخصیت 
حقیق انجام می دهند و این موضوع ربطی به مجوز کار 

آن ها ندارد. 
در واقع به عنوان مشاور امالک واحدهای رسمی ما 

تنها مشاور هستند و مجوز آن ها اعتبار دیگری ندارد.
مخاطبین ما سوال پرسیدند که چگونه می توانند 
اطالعات قراردادهای خود را بعد از جابجایی یک 

بنگاه به دست آورند؟
تغییر  امالک مکلف هستند  بنگاه های مشاوره  همه 
مکان خود را به اتحادیه اعالم کنند تا مشتریان بتوانند 
از طریق اتحادیه به آن ها دسترسی داشته باشند. اما اگر 
این افراد بخواهند از این صنف خارج شوند، طبق قانون 

ا باید تا 5 سال همه قولنامه ها  ر
ن��زد خ��ود نگه دارن��د 

بتواند  اتحادیه  ت��ا 
ل��زوم  ص����ورت  در 
به  را  م��راج��ع��ی��ن 
آخرین آدرس آن ها 

ارج������اع 
دهد.

زیارت،  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
این  در  نیز  مشهد  شهر  شورای  رسانه  و  گردشگری 
می توانند  که  تاثیرگذاری  مولفه های  گفت:  مراسم 
شوند  شهر  یک  به  گردشگر  و  مسافر  جذب  موجب 
مشهد  شهر  در  دارد.  شهر  آن  که  است  مزیت هایی 
زائران  حضور  و   رضوی  مطهر  حرم  وجود  خاطر  به 
مختلف،  نذورات  ادای  البته  و  سال  مختلف  ایام  در 
آشپزی سابقه دیرینه ای پیدا کرده و آشپزهای خبره 

بسیاری در این شهر پرورش یافتند.
م��راس��م  در   شنبه  س��ه  روز  اص��ول��ی  اح��س��ان 
فارغ التحصیلی اولین دوره آموزش دیدگان سرآشپزی 
اتحادیه صنف رستوران داران، چلوکباب، آشپزخانه، 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مشهد  حلیم پزان  و  کباب 
»صبح امروز« افزود: از طرفی معنویت این شهر و مقید 
تا  شد  موجب  نحو  بهترین  به  نذورات  ادای  به  بودن 
درطبخ غذاها بهترین مواد اولیه و بیشترین دقت در 
با گسترش شهر مشهد  به کار گیری شود.  پز  پخت و 
و حضور زائران بیشتر در طول سالیان متمادی باعث 
جزو  و  شوند  برند  یک  به  تبدیل  مشهد  غذاهای  شد 
اگر  داد:  ادام��ه  اصولی  گیرند.  قرار  شهر  مزیت های 
بتوانیم در کنار غذاهای متنوع نام مشهد و برند غذای 
مشهد را قرار دهیم و در کنار آن رویدادهایی تعریف 
و  کند  جلوه  مشهد  غذای  کیفیت  آن ها  در  که  کنیم 

معرفی شود، می تواند موجب جذب گردشگر شود.
موجب  رستوران داران  اتحادیه  مسیر  تداوم 

جذب گردشگر می شود 
رستوران داران  اتحادیه  عملکرد  خصوص  در  وی 

صنف  ات��ح��ادی��ه  رئ��ی��س  ک���رد:  ت��ص��ری��ح  مشهد 
و  کباب  آشپزخانه،  چلوکباب،  رس��ت��وران داران، 
محوری،  آموزش  با  است  توانسته  مشهد  حلیم پزان 
و زیرساختی  به مباحث فنی  و توجه  ارتقای کیفیت 
در حوزه طبخ غذا، فضای رستوران های سطح مشهد 
که  مسیر  این  تداوم  برساند.  استاندارد  سطح  به  را 
موجب  که  مسیری  در  را  ما  می تواند  شده  پیموده 
جذب گردشگر شود قرار دهد. این عملکرد واقعا قابل 
آموزش دیدگان  اولین  فارغ التحصیلی  و  است  تقدیر 

این اتحادیه به خوبی گویای این موضوع است.
رئیس اتاق اصناف مشهد:

مشهد یک برند غذایی در کشور است
این  ادام���ه  در  نیز  مشهد  اص��ن��اف  ات��اق  رئیس 
وجود  بجز  مشهد  مزیت های  از  یکی   گفت:  مراسم 
که  چرا  است،  غذا  بحث  رض��ا)ع(،  امام  مطهر  حرم 
و  کمیت  کیفیت،  این  با  غذا  ای��ران  نقطه  هیچ  در 
برکت وجود آشپزها و  به  این  قیمت دیده نمی شود. 
رستوران دارانی است که از گذشته های بسیار دور در 
این شهر فعالیت می کردند و مشهد را تبدیل به یک 
برند در موضوع غذا کرده اند. محمود بنانژاد مشهدی 
در گفت وگو با خبرنگار صبح امروز افزود: این تولیدات 
با گذشت زمان هم نیاز به آموزش افراد جدید و انتقال 
تجربیات دارد و هم نیازمند این است که با پیشرفت 
نیز  محصوالت  این  کاری  شیوه های  صنعت  و  علم 

ارتقا پیدا کند و به روش های مدرن انجام شود. این 
آموزش هایی که امروز شاهد آن هستیم هم می تواند 
هم  و  بدهد  را  روز  علم  آم��وزش  عالقه مند  اف��راد  به 
آن ها را با وضیت بازار و انتظار مشتریان آشنا بکند. 
پذیرایی  نحوه  و  رستوران داری  غذا،  ارائه  همچنین 
نیز امر مهمی است که باید در آموزش ها حتما لحاظ 

شود.
جایگاه  باالترین  غذا،  بحث  در  مشهد  جایگاه 

کشور است
در  مشهد  غذای  طبخ  جایگاه  خصوص  در  بنانژاد 
کشور اظهار کرد: من به واسطه سفرهایی که در کشور 
در  مشهد  جایگاه  بگویم  جرات  به  می توانم  داشته ام  
بحث غذا، باالترین جایگاه کشور است. البته ممکن 
است غذاهای بومی یک شهر با شیوه طبخ مخصوص 
زمینه  در  اما  باشد  بهتر  خودشان  منطقه  در  آن ها 
با کیفیت و قیمت  نقطه کشور  غذاهای عمومی هیچ 

مشهد قابل مقایسه نیست.
سرفصل  را  داران  رستوران  اتحادیه  اقدامات 

سایر اتحادیه ها کردیم
صنف  اتحادیه  اتحادیه  عملکرد  خصوص  در  وی 
و  کباب  آشپزخانه،  چلوکباب،  رس��ت��وران داران، 
حلیم پزان مشهد تصریح کرد: اتحادیه رستوران داران 
از اتحادیه هایی است که در ارتباط با زیر مجموعه ها 
و آموزش سرمایه اجتماعی خود بسیار خوب و موفق 

عمل کرده است. این اتحادیه طبقه خاصی را با تمام 
آموزش در  برای  اتحادیه  این  امکانات در ساختمان 
و  است  شایسته ای  بسیار  اقدام  که  است  گرفته  نظر 
سایر  به  سرفصل  عنوان  به  را  شایسته  اقدام  این  ما 
اجرا  جاری  سال  در  که  کرده ایم  ابالغ  نیز  اتحادیه ها 

کنند.
رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد:

یکی از آرزوهای من معرفی انواع کباب به مردم 
است

چلوکباب،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رئیس 
این  در  نیز  مشهد  حلیم پزان  و  کباب  آشپزخانه، 
که  ب��وده  ای��ن  من  آرزوه���ای  از  یکی  گفت:  مراسم 
سنتی  غذای  یک  عنوان  به  را  کباب  ان��واع  بتوانیم 
است در اختیار مردم قرار دهیم که بسیار مفیدتر از 
فست فودها است و اگر ما این دست اقدامات را قبال 
مردم  اعتماد  سالم  کباب  ارائه  با  و  می دادیم  انجام 
حجم  این  امروز  می کردیم،  جلب  غذاها  این  به  را 
جامعه  در  آن  از  ناشی  بیماری های  و  فست فود ها 
وجود نداشت. حسن امیریان در گفت وگو با خبرنگار 
یک  اتحادیه  خرید  از  پس  ما  افزود:  امروز«  »صبح 
در  سرآشپزی  و  آشپزی  آموزشگاه  عنوان  به  طبقه 
سرآشپزی  دوره ی  اولین  این  کردیم.  ایجاد  اتحادیه 
بوده که 112 نوع کباب را به 25 نفر آموزش دادیم که 

امروز در واقع جشن فارغ التحصیلی آن ها است.

ثبت نام دوره دوم از چهارشنبه آغاز می شود
امیریان ادامه داد: از چهارشنبه ثبت نام های دوره 
بعدی کالس ها آغاز می شود و از شنبه دوره دوم این 
کباب  نوع   112 این  آن  در  که  می شود  آغاز  کالس ها 
طی 45 روز به افراد جدید آموزش داده می شود. در 
این دوره ها هم از اساتید خبره اتحادیه هم از اساتید 
عنوان  به  می شود.  استفاده  حرفه ای  فنی و  خوب 
مثال استاد دوره ای که گذشت هم واحد صنفی دارد، 
هم سرآشپز واحدهای صنفی دیگر است و هم استاد 
آشپزی فنی وحرفه ای است. وی در خصوص وجود 
به  بازار  خوشبختانه  گفت:  افراد  این  برای  کار  بازار 
شدت از این افراد استقبال کرده  است و اکنون 800 
نفر دیگر خواستار آموزش در این دوره هستند. البته 
و  از طرف فنی  افراد داده می شود  این  به  مدرکی که 
نیز  خارجی  کشورهای  برخی  در  که  است  حرفه ای 
محترم  رئیس  با  صحبت  طی  نیز  امروز  دارد.  اعتبار 
که  شد  این  بر  ق��رار  رض��وی  خراسان  زی��ارت  و  حج 
توسط  زیارتی  ک��اروان ه��ای  در  اعزامی  آشپزهای 

اتحادیه تامین شود.
اتحادیه  را  زیارت  و  حج  آشپزهای  امسال 

معرفی می کند
چلوکباب،  رستوران داران،  صنف  اتحادیه  رئیس 
کرد:  تصریح  مشهد  حلیم پزان  و  کباب  آشپزخانه، 
دوره  در  ما  صنفی  واحدهای  درصد   50 متاسفانه 
می خورند  مشکل  به  می شوند  اعزام  آشپزها  که  حج 
معرفی  کاروان ها  این  به  اتحادیه  طریق  از  وقتی  اما 
آموزش  افراد  این  نمی دهد.  رخ  مشکل  این  شوند 
آزمون  آن ها  از  حتی  و  شده اند  حرفه ای  کامال  دیده 
پخت کباب در تعداد باال و زمان کم گرفته شده است 
و من این اطمینان رامی دهم که هیچ رابطه ای در این 

آموزش ها تاثیر نداشته است.

    رضا شجاع
RezA.sh410@gmAil.Com

در نشست مشترک توسعه روابط زیارتی و گردشگری مطرح شد:

نزدیکی به پاکستان با محوریت خراسان رضوی
#پیگیری-خبر

موضع شما چیست؟
و عفاف تخلف با برخورد در نباید پژمانفر:

حجاباغماضشود
و  معروف  به  امر  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
و گفت: مسئوالن  دانست  واجبات  از  را  منکر  از  نهی 

در خصوص شرعیات اظهارنظر نکنند.
 4 شنبه،  )سه  علنی  نشست  در  پژمانفر  نصرا... 
تذکر  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  م��اه(  اردیبهشت 
شفاهی خود با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر 
از واجبات بوده و مستحب نیست، گفت: لطفا در این 
به مسائل  را  اظهارنظرهای خود  و  ندهید  فتوا  زمینه 

سیاسی معطوف کنید و شرعیات را زیر سوال نبرید.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
که  ناجا  مامور  اقدام  اینکه  بیان  با  ادامه  در  اسالمی 
است،  پیگیری  و  بررسی  قابل  شده  تخطی  دچ��ار 
عنوان کرد: با این حال تخلف عفاف و حجاب صریح و 

روشن بوده و نباید نسبت به آن اغماض شود.
کار منکر نهیاز و معروف امربه آرینمنش:

گشتارشادنیست
دبیر حزب موتلفه اسالمی در خراسان رضوی گفت: 
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است که آحاد 
مردم بر دوش دارند، این یک وظیفه و رسالت همگانی 
است و برای اینکه مردم در این امر مشارکت کنند باید 
ایسنا- با  گفت وگو  در  آرین منش  جواد  شوند.  متقاعد 

گشت  اخیر  برخورد  خصوص  در  خراسان،   منطقه 
ارشاد با یک دختر جوان در تهران، اظهار کرد: راهکار 
اولیه و اصلی  در ارتباط با ناهنجاری های اجتماعی و 
و  فرهنگی  امور  در  راهکار  نیست.  برخورد  فرهنگی، 

روش های فرهنگی- آموزشی است.
وی با بیان اینکه با هنجارشکنانی که تعمدی در کار 
دارند در اثر برخورد جدی تر مانعی ندارد، عنوان کرد: 
جایی  تا  جوان  نسل  خصوص  به  و  مردم  عموم  برای 
و  تربیتی  نرم،  روش های  از  باید  است  امکان پذیر  که 
فرهنگی استفاده کنیم، روش های قهریه قطعا جواب 
نخواهد داد، به خصوص اینکه ممکن است در فضا و 
شبکه های اجتماعی نیز تمام واقعیت ها انعکاس پیدا 
نکند بلکه بخشی از واقعیت ها انعکاس یافته و نسبت به 

مسئوالن و پلیس ذهنیت های منفی ایجاد شود.
جامعه ای  هر  در  ما  که  مورد  این  در  داد:  ادامه  وی 
نیازمند برقراری نظم و امنیت هستیم و پلیس باید در 
جهت حاکمیت نظم وجود داشته باشد، هیچ تردیدی 
نیست اما کارهای فرهنگی و تربیتی کار پلیس نیست. 
کار فرهنگی کار نظام های فرهنگی، تربیتی و آموزشی 
است. آموزش وپرورش، حوزه های علمیه، روحانیت، 
فرهنگ سازی  رسالت  تربیتی،  مراکز  و  دانشگاه ها 
هنجارشکنی های  با  برخورد  پلیس  کار  و  دارن��د  را 
نظام یافته و سازمان یافته است. خشونت نمی تواند در 
رفتار افراد تغییرایجاد کند.  دبیر حزب موتلفه اسالمی 
در خراسان رضوی  در خصوص تاثیر عملکرد نامناسب 
به  کار  این  گفت:  نظام،  به  مردم  نگاه  در  ارشاد  گشت 
خصوص زمانی که مطلب به صورت ناقص در رسانه های 
اجتماعی انعکاس پیدا کند، باعث ایجاد بدبینی مردم 
اخیر  اغتشاشات  در  پلیس  می شود.  پلیس  به  نسبت 
برخی موارد  اما در  داده  نشان  را  خویشتن داری خود 
نیز عصبانیت، عدم خویشتن داری و برخوردهایی که 
صورت می گیرد، به سرعت در فضای اجتماعی انتشار 
پیدا می کند که نتیجه آن ایجاد ذهنیت منفی نسبت به 

نظام، حاکمیت و پلیس است.
نامناسبگشتارشاد عفتشریعتی:عملکرد

نگاهمردمبهنظامرادچارخدشهنمیکند
شورای  مجلس  در  مشهد  م��ردم  پیشین  نماینده 
اسالمی گفت: عملکرد نامناسب گشت ارشاد نگاه مردم 
به نظام را دچار خدشه نمی کند. زمانی نگرانی ایجاد 
می شود که یک بعدی به قضیه نگاه شود. اگر بخواهیم 
را  اثربخشی  وارد شویم، کمتر  از منظر سلبی  همواره 

مشاهده می کنیم. 
عفت شریعتی در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان،با 
با  که  است  انقالبی  کشوری  ما  کشور  اینکه  به  اشاره 
امام  رهنمودهای  و  بزرگ  شهیدان  خون  دست مایه 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری همراه بوده، اظهار کرد: 
و  اخالق  آیینه  خود  جامعه  در  باید  ما  امروز  بنابراین 
معنویت باشیم، این اقتضا می کند که در نظام جمهوری 
اسالمی ایران اخالق حسنه نمود پررنگی داشته باشد.  
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده  این 
اینکه مسائلی چون رعایت حجاب و موازین اخالقی در 
جامعه از جایگاه قابل توجهی برخوردار است، عنوان 
اخالق  رعایت  که  دارند  را  انتظار  این  نیز  مردم  کرد: 
امنیت فکری، روانی و معنوی ایجاد کند. برای اجرایی 
شدن موازین اخالقی به راهکارهای متنوع و متعددی 
نیاز داریم که یکی از این راهکارها  آموزش و پرورش 
را در  از دوران دبستان موازین اخالقی  باید  است. ما 
برنامه های تعلیم و تربیتی دانش آموزان قرار دهیم تا 

اثر آن در جامعه مشهود باشد. 
رعایت  نمی توانیم  ما  اینکه  به  اش��اره  با  شریعتی 
کنیم،  واگذار  مجموعه  یک  به  تنها  را  اخالقی  مسائل 
تصریح کرد: همه در این مسئله دخیل و دانشگاه ها، 
حوزه ها و ائمه جمعه و جماعات همیشه تعیین کننده 
یک  عفاف  و  حجاب  مسئله  رعایت  بنابراین  هستند، 
این  بخواهیم  ما  اگر  و  است  عمومی  و  جمعی  وظیفه 
وظیفه جمعی و عمومی را که عزم ملی می طلبد به یک 
مجموعه واگذار کنیم نتیجه  موردنظر را ندارد. مسئله 

گشت ارشاد نیز همین گونه است.
وی افزود: بهتر است موازین اخالقی و معرفتی را در 
جایگاه های بنیانی و اصیل آن در جامعه تبیین کنیم که 
این می تواند اثربخش باشد. اگر ما این مورد را رعایت 
کنیم، نیروهای انتظامی و اجرایی نیز که در این زمینه 
ماموریت دارند به سهولت می توانند در تحقق اهداف 

اخالقی در جامعه تاثیرگذار باشند.

هشدار اروپا  به امریکا درباره خروج از برجام

)پنج( در  برابر ) یک(
 علی روغنگران
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بهداشت  سازمان  شعار  و  سالمت  هفته  به مناسبت 
جهانی با عنوان »پوشش همگانی برای همه در هرکجا« 
اقدامات  از  گزارشی  ارائ��ه  خصوص  در  خبری  نشست 
متولیان سالمت استان خراسان رضوی با حضور معاونین 
درمان بهداشت و غذا  دارو و دبیر هفته سالمت در شهرک 

دانش و سالمت برگزار شد.
طرح تحول سالمت

دبیر ستاد هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تا  سالمت  نظام  تحول  برنامه  اج��رای  ابتدای  از  گفت: 
اسفندماه سال ۹۶ حدود ۱۵۷میلیون ویزیت در بخش 

دولتی صورت گرفته است.
در  سالمت  هفته  خبری  نشست  در  خوبان  حسین 
سازمان  شعار  داش��ت:  اظهار  سالمت  و  دانش  شهرک 
جهانی بهداشت شعاری عدالت گرایانه است، که به سالمت 
برای همه، در همه جا و همه مکان ها تاکید و به دنبال 

برخورداری همه افراد از نعمت سالمت می باشد. 
طرح  گفت:  سالمت  تحول  ط��رح  با  رابطه  در  وی 
تحول سالمت با شعارهای چندگانه و گام های متعددی 
برنامه ریزی شد، که افزایش دسترسی مردم به خدمات، 
کاهش پرداخت از جیب مردم از ۳۷ درصد به پنج الی ۱۰ 
درصد، واقعی شدن تعرفه ها و خدمات مناسب مالی بیمار 

و پزشک از جمله این موارد می باشد.
دبیر ستاد هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: 
گسترش اورژانس ها، افزایش نیروی انسانی، الکترونیکی 
شدن اطالعات افراد در حوزه سالمت، افزایش تعداد اقالم 
دارویی، تأمین ملزومات مورد نیاز بیمار، آموزش وسیع و 
ترویج زایمان طبیعی از دیگر موارد مهمی بود که در این 

برنامه مد نظر قرار گرفت.
وی بیان کرد: بر اساس بررسی که در سطح کالن کشوری 
صورت گرفت و طی سئواالتی که از تعداد بسیاری از مردم 
پرسیده شد، حدود ۴/۷۷درصد جمعیت کشور از خدمات 
می  استفاده  خود  سالمتی  پوشش  برای  دولتی  بخش 
کنند. در طرح تحول سالمت ۱۵۷ میلیون ویزیت از ابتدای 
اجرای برنامه تا اسفندماه سال ۹۶ در بخش دولتی صورت 
گرفته است، که سابق بر این تعداد بسیاری از این ویزیت ها 

در بخش خصوصی انجام می شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 
برنامه های هفته سالمت اشاره کرد و اظهار کرد: معاونت 
بهداشتی در سطح وسیع و گسترده برای تمامی دانش 
آموزان پایه اول دبیرستان مسابقه نقاشی بر اساس شعار 
سال سازمان بهداشت جهانی با جوایز نفیس در نظر گرفته 

است.
 وی افزود: بر اساس اهمیت پرونده الکترونیک سالمت 
ثبت  دانشگاه،  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  سینا، 
اطالعات ۲۷ هزار پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با خانواده در این سامانه خواستار شد. برگزاری  همراه 
نمایشگاه محصوالت آرایشی و بهداشتی و داروهای مکمل 
غیر مجاز در واحدهای بهداشتی برای عموم  مردم، پیاده 
روی نمادین در شهرک دانش و سالمت در روز پنج شنبه 
ششم اردیبهشت ماه جاری و برپایی غرفه های تن سنجی 
و آزمایشات فشار خون و قند خون در پارک های مشهد از 

دیگر برنامه های این هفته به شمار می رود.
در پایان دبیر ستاد هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد تصریح کرد: ریاست دانشگاه به عنوان سخنران 
پیش از خطبه در نماز جمعه هفتم اردیبهشت ماه در 

مشهد حضور خواهد داشت.
کاهشمرگومیردربیماریهایقلبیوعروقی

حمید بهرامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد از اجرای طرح خطر سنجی بیماری های قلبی و 
عروقی در مراکز زیر پوشش دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: 
با اجرای این طرح تا 5 سال آینده می توان میزان امید به 

زندگی را 4 تا 5 سال افزایش داد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه 
با  اجرای طرح خطر سنجی بیماری های قلبی و عروقی 
بیان کرد: این طرح از سال گذشته در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه برای گروه هدف افراد باالی ۳۰ سال به اجرا در 
آمده است خاطر نشان کرد: تا کنون ۱۲ درصد جمعیت 
هدف زیر پوشش قرار گرفته اند و اگر  این میزان به ۶۰ درصد 
جمعیت هدف برسد می توان انتظار داشت که بیماری های 
قلبی و عروقی دیگر به عنوان اولین عامل مرگ و میر به 

شمار نرود.
 وی خاطر نشان کرد: در این طرح وضعیت چربی، فشار 
خون، قند خون ،وجود خون در مدفوع به صورت رایگان 
مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تحلیل نتایج می توان 
پیش بینی ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را تا ده سال 

آینده برای فرد داشت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اقدامات 
انجام شده در حوزه گسترش خدمات بهداشت در سطح 
استان پرداخت و خاطر نشان کرد: در طول ۴۰ سال گذشته 

اقدامات موثری در راستای ارتقاء شاخص های بهداشتی 
درکشور انجام شده است به طوری که میزان مرگ مادران 
باردار از ۲۴۵ در صد هزار به ۱۸.۱، مرگ نوزادان از ۴۰ در 
هزار به ۹.۵، کودکان زیر یک سال از ۱۱۱در هزار به ۱۳.۸ 
و  کودکان زیر 5 سال از ۲۷۸ در صد هزار به ۱۵.۶ رسیده 

است.
حمید رضا بهرامی با بیان اینکه در چهار سال اخیر 
اقدامات موثری در حوزه بهداشت صورت گرفت خاطر 
مرکز  بهداشتی، ۴۲  پایگاه  مدت ۱۱  این  در  کرد:  نشان 
خدمات جامع سالمت در مناطق زیر پوشش دانشگاه 
بهداشتی  نیروهای  به مجموع  نیز  نیرو  و ۲ هزار  ایجاد 
الکترونیک  پرونده  اجرای  به  وی  شد.  افزوده  دانشگاه 
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره کرد و اظهار 
داشت: این برنامه با نام پرونده الکترونیک سالمت سینا 
به همت متخصصان دانشگاهی طراحی و اجرا شده است 
و در قالب این برنامه عالوه بر بررسی سالمت جمعیت زیر 
پوشش عملکرد کارشناسان در ارائه خدمات نیز به صورت 

مستمر پایش می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انعقاد 
تفاهم نامه سه جانبه با وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی، استانداری و دانشگاه به منظور اجرای ۴۰۵ پروژه 
بهداشتی اشاره کرد و گفت: از این تعداد تا کنون ۱۵۰ پروژه 
به اجرا در آمده است و دیگر پروژه ها نیز به دلیل کمبود 
زمین هنوز به اجرا در نیامده است. وی با اشاره به اینکه ۱۷۰ 
پروژه بهداشتی در قالب این تفاهم نامه به مشهد اختصاص 
دارد خاطر نشان کرد: برای تحقق این برنامه همکاری 
تمامی ارگان های موثر را می طلبد تا بتوانیم خدمات را در 

واحدهای دولتی به جمعیت زیر پوشش ارائه دهیم.
پوششخدماتبرایهمهوهمهجا

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  بدیعی  شاپور 
مشهد با اشاره به توسعه تخت های بیمارستانی و ارتقاء 
خدمات درمانی در سال های اخیر در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه اظهارکرد: این معاونت در راستای تحقق  پوشش 

همگانی خدمات برای همه و همه جا،گام بر می دارد.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه 
در سال گذشته شش بیمارستان شامل امام رضا)ع( شماره 
۲، فوق تخصصی کودکان اکبر، علوی، در مشهد و حضرت 
زهرا)س( در فریمان، خاتم االنبیاء)ص( خلیل آباد و یک 
بیمارستان در رشتخوار با یک هزار و ۲۰۰ تخت به بهره 
برداری رسید خاطر نشان کرد: این طرح ها نقش موثری 

در گسترش ارائه خدمات به مجاوران، زائران بارگاه ملکوتی 
به  اتباع کشورهای خارجی داشته است. وی  و  رضوی 
راه اندازی مرکز پایش مراقبت های درمانی  mCmC در 
دانشگاه از سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: با اجرای این 
پروژه تمام بیمارستان ها در سطح استان به یکدیگر متصل 
شده و مدیریت تخت های بیمارستانی برای اعزام بیماران 
از شهرستان ها به دیگر مراکز از مزایای آن به شمار می رود.

شاپور بدیعی خاطر نشان کرد: نوسازی بافت فرسوده 
در  مهم  اقدامات  دیگر  از  پوشش  زیر  های  بیمارستان 
راستای ارتقاء کیفی و کمی خدمات به شمار می رود که 
نمونه بارز این اقدام مهم را می توان در ارتقاء هتلینگ 
بیمارستان قائم)عج( مشاهده نمود. وی اظهار داشت: 
بیمارستان قائم)عج( با عمری بیش از ۵۰ سال با مشکالت 
زیاد زیربنایی و تأسیساتی مواجه بود که با اجرای برنامه 
هتلینگ  خدمات  ارتقاءکیفیت  و  سالمت  نظام  تحول 
تحولی اساسی در این مرکز ایجاد شد و در این راستا ۱۸ 
هزار متر مربع در قالب ۱۵ بخش زیر پوشش این طرح 
بیماری در راهروهای  قرار گرفت. در حال حاضر دیگر 
کیفی  نمی شود و سطح  قائم)عج( بستری  بیمارستان 

خدمات نیز در این مرکز رشد یافته است. 

وی به گسترش خدمات به کودکان مبتال به سرطان 
اشاره کرد و اظهارکرد: تا پیش از راه اندازی بیمارستان فوق 
تخصصی کودکان اکبر زمان انتظار کودکان سرطانی برای 
شیمی درمانی یک تا دو ماه بود که با گسترش خدمات در 

حال حاضر به کمتر از یک روز رسیده است. 
بدیعی با بیان اینکه با حمایت وزارت بهداشت در سال 
گذشته ۷۲ پزشک متخصص به مناطق مختلف استان 
اعزام شدند خاطر نشان کرد: اجرای این برنامه گام موثری 
در راستای افزایش خدمات، افزایش دسترسی و کاهش 
اجرای  به  به شمار می رود. وی  به مرکز  بیماران  اعزام 
کدهای ۲۴۷ و ۷۲۴ در مراکز درمانی دانشگاه اشاره کرد و 
اظهار داشت: با اجرای این طرح، جان بیماران مبتال به 
سکته های قلبی و مغزی به گونه ای نجات داده شد که دیگر 

دچار عوارض سکته نشوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی 
اتاق عمل بیمارستان رشتخوار و انجام عمل های زنان را 
از دیگر اقدامات در راستای پوشش خدمات درمانی در 
همه جا برشمرد و اظهار داشت: این شهرستان در ردیف 
اندازی  راه  و  رود  می  شمار  به  محروم  های  شهرستان 
بیمارستان و حضور متخصصین در این مرکز گام موثری 
در  درمانی  های  شاخص  بهبود  و  خدمات  گسترش  در 
این شهرستان بوده است. وی در پایان از بهره برداری 
بیمارستان باخرز در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: 
این بیمارستان از چندی پیش با راه اندازی بخش های 
دیالیز فعال شده است و به زودی به صورت رسمی و کامل 

به بهره برداری خواهد رسید.

مردم  به  باید  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
و  کرده  زندگی  حادثه  با  چگونه  که  دهیم  آموزش 
و  شهر  هیچ  زی��را  دهند  کاهش  را  ح��وادث  هزینه 

روستایی از حوادث قهری طبیعت در امان نیست.
به گزارش ایرنا، علی اصغر پیوندی، سه شنبه در 
دفاتر  مسئوالن  گردهمایی  نهمین  گشایش  آیین 
کشور  احمر  هالل  جمعیت  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
دنیا  در  که  طبیعی  حادثه   44 از  افزود:  مشهد  در 
رخ می دهد 34 مورد آن در ایران اتفاق می افتد که 

اصلی ترین آنها زلزله است.
اتفاقی می افتد همه  در جایی  تا  کرد:  اظهار  وی 
دیگر  آیا  ولی  طلبند  می  کمک  به  را  احمر  هالل 
در  کس  هر  ندارند؟  وظیفه ای  نهادها  و  سازمانها 
هر رده، مستقیم و غیرمستقیم برای حل مشکالت 
باید  نیز  ما  و  دارد  وظیفه  شهروندان  آالم  کاهش  و 
جمعیت  این  دهیم.  افزایش  را  خود  گری  مطالبه 

نباید به تنهایی پاسخگوی همه مشکالت باشد.
فعالیت  از  بیش  مردم  منطقی  انتظار  گفت:  وی 
های کنونی است، باید گام های بلندتری برداریم و 
خواسته های  به  تا  کنیم  ایجاد  جدیدی  میانبرهای 
مردم زودتر جواب بدهیم. از اختالف نظرها چشم 
افزایش  را  خود  یکپارچگی  و  اتحاد  و  کرده  پوشی 

دهیم.
مشکل زیرساخت ها قدیمی است

ضعف  کرد:  اظهار  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
کمبود  است.  قدیمی  مزمن  مشکل  زیرساخت ها، 
هم  تجهیزات  و  توانمند  نیروهای  اع��ت��ب��ارات، 
برای رفع مشکالت  تمام وجود  با  باید  وجود دارد. 

عدیده ای که هست، تالش کنیم.
بیشتر  باید  آموزش  نقش  به  داد:  ادامه  پیوندی 
توجه کنیم که در مواقع بروز حادثه چه رفتاری باید 
از خود نشان بدهیم. ارتباط با مردم نیز باید بیشتر 
شود. جامعه باید مردمی بودن ما را بیشتر احساس 
اجتماعی  قدرتمند  کانون های  توان  از  باید  کند. 

برای نیل به اهداف هالل احمر استفاده کنیم.
رئیس  شخص  و  دولت  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
کردند،  بسیاری  کمک  احمر  هالل  به  جمهوری 
درصد   12 گذشته  به  نسبت  امسال  بودجه  افزود: 
افزایش یافت و باید به بهترین وجه در مسیر کاهش 

هزینه و افزایش خدمت و عملکرد گام برداریم.
رئیس جمعیت هالل احمر گفت: ایران در میان 
هالل  جمعیت  جهانی  فدراسیون  عضو  کشور   189
است  آن  حاکمه  هیئت  کشور   20 جمع  در  احمر، 
دبیرکل  و  سرخ  صلیب  المللی  بین  کمیته  رئیس  و 
تاثیرگذار  نقش  به  همگی  جهانی  فدراسیون 
عنصر  یک  عنوان  به  ای��ران  احمر  هالل  جمعیت 

توانمند باور دارند.
پیوندی با اشاره به برخی اقدامات جمعیت هالل 
پارسال حوادثی  کرد:  اظهار  در سال گذشته  احمر 
دیگر  در  هایی  لرزه  پس  و  کرمانشاه  زلزله  همچون 
هواپیمای  سقوط  همچنین  داد،  رخ  کشور  نقاط 
ترکیه و سقوط هواپیما در کوه های دنا اتفاق افتاد 
که تنها نهادی که هنوز در این کوه ها به دنبال یافتن 
قطعاتی از اجساد قربانیان و کاهش آالم مردم است 
حادثه  در  همچنین  است.  احمر  هالل  جمعیت 
تجهیزات  ارسال  در  میانمار  کشور  راخین  استان 
عنوان  به  نیز  حسینی  اربعین  مراسم  در  و  دارویی 
تنها نهادی که وظیفه بهداشت و درمان هموطنان 
رسانی  خدمت  داریم  برعهده  کشور  از  خارج  در  را 

های خوب و مناسبی انجام شد.
باید به محرومان سراسر جهان کمک کنیم

هالل  جمعیت  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
احمر نیز گفت: باید به محرومان و مظلومان سراسر 
عراق  و  افغانستان  یمن،  فلسطین،  مثل  جهان 

کمک کنیم و یار و یاور آن ها باشیم.
حجت االسالم عبدالحسین معزی افزود: فلسفه 
هالل  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  حضور 
احمر آن است که مردم اعتماد پیدا کنند و مطمئن 
باشند که از سوی رهبرشان نماینده ای حضور دارد 
وقتی  شود.  انجام  قوانین  و  چهارچوب  در  کارها  تا 
اعتماد حاصل شد مشارکت مردمی هم به دنبال آن 

می آید. 
مردم  با  ارتباط  های  راه  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
در  و  است  آنها  مشارکت  تسهیل  برای  برنامه ریزی 
نفوذ بسیاری  از قدرت  استفاده  با  این میان طالب 
احمر  هالل  سمت  به  را  مردم  توانند  می  دارند  که 
ما  و  کنند  جذب  را  مردمی  اعتبارات  و  دهند  سوق 
احمر  هالل  جمعیت  در  را  طالب  های  کانون  هم 

توسعه می دهیم. 
نهمین گردهمایی مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر کشور تا فردا در مشهد 

ادامه دارد.

انرژی  سازمان  دبیرستان  شعبه  دومین  بزودی 
اتمی ایران با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
محمد  سید  همچنین  و  ای��ران  ان��رژی  س��ازم��ان 

بطحایی، وزیر آموزش و پرورش افتتاح می شود.
اتمی،  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی،  اکبر  علی 
آزمون ورودی  مبنای  بر  را  این مدرسه  در  پذیرش 
بنیه  کم  اما  استعداد  با  جوانان  افزود:  و  کرد  اعالم 
مشهد  شهر  در  و  بوده  زیاد  کشور  در  مالی  نظر  از 
هیئت امنای این مدرسه باید برای جذب این افراد 
داشته  اقدام  خیرین  واسطه  به  آنان  از  حمایت  و 

باشند.
هدف ساخت این مدرسه تجارت نبوده بلکه برای 
و  آموزشی  نماد  یک  عنوان  به  تا  شده  ساخته  این 
و  رسانده  انجام  به  را  خود  مأموریت  بتواند  تربیتی 
در واقع این مدرسه هدیه ای از سازمان انرژی اتمی 

و مسئوالن به مردم شهر مشهد است.

خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
رضوی گفت: خبرنگار هتاک به ساحت امام رضا)ع( 

هنگام فرار به خارج از کشور دستگیر شد.
قاضی حسن حیدری افزود: با اقدامات و رصدهای 
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبرنگاری که به 
ساحت مقدس امام رضا)ع( در فضای مجازی هتاکی 
کرده بود امروز چهارم اردیبهشت حین خروج از کشور 

شناسایی و دستگیر شد. 
این  در  تحقیقات  گفت:  بشتر  توضیح  بدون  وی 
زمینه ادامه دارد.  فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
نیز بگفت: فردی به نام 'م' که در فضای مجازی به ائمه 
اطهار)ع( توهین کرده و تحت تعقیب پلیس قرار داشت 
هنگام فرار از کشور با هوشیاری پلیس امنیت عمومی 
این استان شناسایی و دستگیرشد.  سردار قادر کریمی 
دستورات  صدور  با  اف��زود:  بیشتر  توضیح  بدون  نیز 

مراجع قضایی تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. 
اقدام این فرد دیروز در قالب توئیتی درباره شهادت 
امام رضا)ع( منجر به جریحه دارشدن افکار عمومی و 

اعتراض گروهها و اقشار مختلف شد.

معاونآموزشمتوسطهوزیرآموزشوپرورش:

آموزش و پرورش تنوع استعداد ها 
را به رسمیت می شناسد

آم��وزش وپ��رورش  وزی��ر  متوسطه  آم��وزش  معاون 
گفت: آموزش وپرورش تنوع استعداد ها را به رسمیت 

می شناسد.
در  روزگذشته  زرافشان،  علی  ایسنا،  گ��زارش  به 
جشنواره کار آموزی دانش آموزی که در پردیس شهید 
اظهارکرد:  شد،  برگزار  فرهنگیان  دانشگاه  بهشتی 
بدنی  زیستی-  زمینه  در  دان��ش آم��وزان  از  بعضی  
که  توانمندی  جهت  به  می توانند  و  هستند  توانمند 
افتخار  ورزش��ی،  قهرمانان  جهان  سطح  در  دارن��د 
آفرین و نام آور شوند. در واقع برخی از بچه ها هوش 
موسیقایی و منطقی قوی دارند وآن ها هم می توانند 
هنرمند و هنر آفرین شوند و بتوانند در شرایط جامعه 
تاثیربگذارند و جامعه را از هنر خودشان بهره مند کنند، 
و تاثیرات عمیقی را بر فرهنگ جامعه، روحیات مردم 

و... بگذارند. 
دارای  دان���ش آم���وزان  همه  داد:  ادام����ه  وی 
متفاوت  توانمندی ها  این  هستندکه  توانمندی هایی 
است و اگر قبال می گفتیم یک دانش آموز، توانا است 
باید می گفتیم که درس و هوشش خوب است و مباحث 
علمی را خوب یاد می گیرد اما امروزه یک دانش آموز 
توانا صرفا دانش آموزی نیست که ممکن است هوش 
وزیر  متوسطه  آم��وزش  معاون  باشد.   داشته  خوب 
و  ثروتمندشدن  کرد:برای  تصریح  پرورش  و  آموزش 
ثروت آفرینی نیاز نیست که الزاما فرزند یک ثروتمند 
ذهن  باشیم،  کارآفرین  ف��رد  اس��ت  کافی  باشیم، 
کارآفرین داشته باشیم، فرد خالقی باشیم که بتوانم 
با خالقیت های خود ثروتمند شویم.  یکی از بزرگترین 
ثروتمندان دنیا ابتدای کار خود را با جمع آوری پیچ و 
مهره هایی که از ماشین ها در خیابان ها می ریخت آغاز 
کرد. با فروش این پیچ و مهره ها به تدریج سرمایه ای 
جمع کرد و به مدیر یکی از شرکت های تولیدکننده های 

خودروی آمریکا تبدیل شد.

 خوبان: طرح تحول سالمت با 
شعارهای چندگانه و گام های 
متعددی برنامه ریزی شد، که 

افزایش دسترسی مردم به 
خدمات، کاهش پرداخت از جیب 

مردم از ۳۷ درصد به پنج الی 
۱۰ درصد، واقعی شدن تعرفه ها 
و خدمات مناسب مالی بیمار و 
پزشک از جمله این موارد می 

باشد

بدیعی: نوسازی بافت فرسوده 
بیمارستان های زیر پوشش از 
دیگر اقدامات مهم در راستای 
ارتقاء کیفی و کمی خدمات به 

شمار می رود که نمونه بارز این 
اقدام مهم را می توان در ارتقاء 
هتلینگ بیمارستان قائم)عج( 

مشاهده نمود 

خبرخبر

رئیسجمعیتهاللاحمر:

مردم باید زندگی با حادثه را 
بیاموزند

باحضوروزیرآموزشوپرورشدرمشهدانجام
میشود؛

افتتاح شعبه دو دبیرستان سازمان 
انرژی اتمی ایران

خبرنگار هتاک به ساحت رضوی 
دستگیر شد

با اجرای طرح تحول سالمت تالش شد تا توزیع عادالنه سالمت محقق شود؛

روِی ماه سالمتی را ببوس!

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی از اجرای طرح 
نذر خون مهدوی در پایگاه های اهدای خون خراسان 

رضوی خبر داد.
سیدحمیدرضا اسالمی در این رابطه گفت: همزمان با 
ایام فرخنده دهه امامت و والیت طرح نذر خون مهدوی 
به مدت ۱۰ روز و در دو نوبت صبح و عصر و در 10 پایگاه  
این  از  اهدای خون خراسان رضوی اجرا می شود که 
تعداد 5 پایگاه آن در مشهد است که این پایگاه ها شامل 
پایگاه امام رضا)ع( واقع در میدان شریعتی، پایگاه امید 
واقع در طبقه منهای یک مجتمع تجاری و اقامتی امید 
نبش خیابان شیرازی ۳،در نوبت صبح و عصر و پایگاه 
شهید کریمی در قاسم آباد )شریعتی ۲۸(، پایگاه میالد 
بین استقالل ۲ و ۴ و پایگاه مهر نبش ابوطالب ۳۳  در 
نوبت صبح از ساعت از ساعت ۷:45 تا 12:45 و ۱۴:۳۰ تا 
18:45 بوده است و در این ایام پایگاه های امام رضا)ع( 

و امید در دو نوبت صبح و عصر و سایر پایگاه ها تنها 
خون  اهدای  داوطلبان  پذیرش  آماده  صبح  نوبت  در 

هستند.
ماه  پانزدهم  تا  ششم  روز  از  طرح  این  اف��زود:  وی 
شعبان المعظم )سوم تا دوازدهم اردیبهشت ماه( اجرا 
می شود و عالقه مندان به مشارکت در این طرح می توانند 
با در دست داشتن کارت ملی خود به پایگاه های اهدای 
خون سطح استان مراجعه کرده و در این ایام مبارک در 

این کار خیر و خداپسندانه شریک شوند.
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه 
در سال گذشته و در همین ایام تعداد 5205 داوطلب 
خراسان  خون  اه��دای  پایگاه های  به  خون  اه��دای 
 رضوی مراجعه کردند، خاطرنشان کرد: از این تعداد 
مراجعه کننده، از 4040 نفر )3805 نفر مرد و 235 نفر 
اهداکننده  آن ها  از  نفر  که 815   شد  خونگیری  زن( 

نفر  و 2074  سابقه  با  اهداکننده  نفر  اول، 1151   بار 
اهداکننده مستمر بودند .

اسالمی تصریح کرد: همه ساله در زمان اجرای طرح 
نذر خون مهدوی به ویژه در شب و روز نیمه شعبان 
جمع زیادی از مراجعه کنندگان به پایگاه های اهدای 
آن ها  از  عمده ای  بخش  که  می کنند  مراجعه  خون 
مشوقی برای حضور و مشارکت دیگران در این کار خیر و 

خداپسندانه هستند 
 ۳ جزو  ساله  همه  رضوی  خراسان  کرد:  تاکید  وی 
استان اول اهدای خون در کشور بوده و در سال ۹۶، پس 
از ۳۱۶ هزار و ۴۰۸ مورد خونگیری تهران و ۱۵۷ هزار ۸۱۷ 
مورد خونگیری فارس، ۱۴۱ و ۸۵۷ مورد خونگیری در 
خراسان رضوی داشتیم که از این میزان ۱۲ هزار و ۳۳۶ 
مورد آن در نخستین ماه سال بود و در فروردین ماه ۹۷ 

هم 10967  مورد خونگیری را در استان داشتیم.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی بیان کرد: نیاز به 
خون همیشگی بوده و محدود به زمان های خاص سال 
نیست، اما این زمان ها فرصتی مناسب جهت حضور 
اهداکنندگان بار اولی بوده که می خواهند مشارکت در 
این امر خیر و خداپسندانه در چنین روزهای مبارکی 

آغاز کنند.
اسالمی با بیان اینکه امسال در کنار همزمانی دهه 
مهدویت با هفته جوان، این ایام فرخنده با هفته های 
کارگر و معلم نیز همزمان شده است، گفت: به همین 
برترین  از  جمعی  حضور  با  درمراسمی  مناسب 
اهداکنندگان خون از ۳ گروه جوانان، کارگران و معلمان 
تقدیر به عمل خواهد می آید و ان شااله در این پویش 
نیز اهدای خون گروهی این ۳ قشر جامعه را خواهیم 

داشت.

مدیرکل انتقال خون خراسان  رضوی:

طرح نذر خون مهدوی در استان اجرا می شود

سرپرستدادسرایانقالبمشهدخبرداد
در  شیشه  تولیدکنندگان  مخفی گاه  پاک سازی 

مشهد
و  کشف  از  مشهد  انقالب  دادس��رای  سرپرست 
پاکسازی یک البراتوار تولید شیشه در مشهد خبر 

داد.
رصدهای  قبل  ساعتی  گفت:  خدابخشی  مهدی 
میدانی تیمی از ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر 
خراسان  رضوی، به کشف یک البراتوار تولید مخدر 
شیشه در بولوار میرزاکوچک خان مشهد منجر شد.

این  قضایی  ویژه  دستورات  صدور  با  افزود:  وی 
رئیس  صفدری،  سرهنگ  سرپرستی  به  عملیات 
ستاد مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی آغاز شد 
به  غافلگیرانه موفق  این عملیات  پی  در  ماموران  و 

دستگیری یک متهم شدند.
خدابخشی با اشاره به کشف 4200گرم هروئین و 
دو کیلو شیشه و 60 لیتر مواد پیش ساز شیشه از این 
البراتوار بیان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر 
شد که برای فرار از قانون پیشنهاد رشوه 30 میلیون 
نیز  رش��وه  میزان  این  که  داد  ماموران  به  تومانی 

ضمیمه پرونده شد.
داد:  ادام��ه  مشهد  انقالب  دادس��رای  سرپرست 
شناسایی  به  موفق  عملیات  این  ادامه  در  ماموران 
یک پاتوق دیگر شدند که افراد پس از بلع موادمخدر 
با حضور در این مکان اقدام به تخلیه مواد می کردند 

که از این مکان نیز مقادیری موادمخدر کشف کرد.
تولید  ادوات  جمع آوری  و  کشف  به  اشاره  با  وی 
مواد  قاچاقچیان  با  مبارزه  عملیات  گفت:  شیشه 
جایی  هیچ  و  دارد  ادامه  کماکان  مشهد  در  مخدر 

مشهد  در  قاچاقچیان  این  وجود  اظهار  برای  برای 
وجود ندارد.

153کیلوگرمحشیشدرمشهدکشفشد
 153 گفت:  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
مشهد  در  سواری  خودرو  یک  از  حشیش  کیلوگرم 

کشف شد.
سردار قادر کریمی افزود: ماموران مرکز عملیات 
اقدامی  استان در  با مواد مخدر  پلیس مبارزه  ویژه 
توزیع  و  تهیه  اصلی  عامالن  از  یکی  اطالعاتی 
حشیش در مشهد را شناسایی و تحت تعقیب قرار 

دادند.
کنترل  از  پس  انتظامی  ماموران  کرد:  بیان  وی 
در  را  نظر  م��ورد  متهم  گسترده،  های  مراقبت  و 
پارس در محدوده  پژو  با خودرو سواری  تردد  حال 

خیابان 'پروین' مشهد ردزنی، دستگیر و در بازرسی 
کردند.  کشف  حشیش  کیلوگرم  وی 153  خودرو  از 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

تصادفدرمشهد13مجروحبرجایگذاشت
دانشگاه  بحران  مدیریت  و  حوادث  اداره  رئیس 
علوم پزشکی مشهد گفت: برخورد دو اتوبوس حمل 
ونقل درون شهری در این شهر 13 مجروح بر جای 

گذاشت.
ظهر  از  پش  حادثه  این  افزود:  طاهرزاده  شهرام 
امروز در تقاطع بلوار فرامرز عباسی شهر مشهد رخ 

داد.
سه  حادثه  این  به  امدادرسانی  برای  گفت:  وی 
دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس اعزام شدند. مجروحان به بیمارستانهای 

منتقل  مشهد  ن��ژاد  هاشمی  و  طالقانی  ام��دادی، 
شدند.

پدروپسرسارقبهدامپلیسافتادند
سارق  پسر  و  پدر  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
که شبانه اقدام به سرقت وسایل داخل خودرو می 

کردند، در مشهد دستگیر شدند.
سرقتهای  پی  در  اف��زود:  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
سریالی وسایل داخل خودرو در بلوار توس موضوع 

در دستور کار قرار گرفت.
سرقتها  ای��ن  عامالن  از  نفر   2 ک��رد:  بیان  وی 
دستگیر  جوانش  پسر  و  ساله   64 پدر  و  شناسایی 
مقادیر  متهمان  مخفیگاه  از  بازرسی  در  شدند. 
زیادی وسایل سرقتی داخل خودروها کشف و ضبط 

شد. تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

رویداد فرهنگی

زایو
نویسنده: مصطفی رضایی کلورزی

ناشر: کتابستان معرفت
تعداد صفحات: ۲۹۲

را  جهان   »zi.o« ویروس  است،  میالدی   ۲۰۴۱ »سال 
فرا گرفته و هیچ راه درمانی برای آن وجود ندارد. نسل 
بشریت رو به انقراض است و انسان در برابر شیوع گسترده 

این ویروس تسلیم شده است اما ...«
موضوع انسان های آینده و جهان آن ها همواره برای 
انسان  جذاب و هیجان انگیز بوده است. تخیل و تصور 
در مورد آیندۀ  جهان و سرنوشت انسان مدرن، از سال ها 
پیش پایش را به دنیای قصه و داستان باز کرده است و به 
دلیل جذابیت این موضوع، نویسندگان بزرگی در آثارشان 

به آن پرداخته اند.
آینده و فرجام جهان از موضوعاتی است که در متون 
دین اسالم و به ویژه تعالیم مذهب شیعه دارای مطالب 
هنر،  دنیای  در  در  اما  است؛  مهمی  و  جدی  مباحث  و 
این غرب و به ویژه آمریکا است که همواره در آثار خود، 

لیبرالیسم را به عنوان منجی جهان معرفی می کند.
زایو رمانی است که وارد محدوده ای شده که پیش از این 
فقط غرب و هالیوود از آن سخن می گفتند. رمانی آینده 
نگرانه که از تحوالت بنیادی در مناسبات جهانی به ویژه در 
منطقه جنوب غرب آسیا )خاور میانه( و حتی نظام ایاالت 

متحده آمریکا سخن می گوید.
زایو چهره ایران و جهان در آینده ای نسبتًا دور را روایت 
دانشمند  یک  آن  اصلی  قهرمان  که  داستانی  می کند. 
ایرانی است؛ خیلی ها عقیده دارند ساخت و انتشار این 
ویروس مرگبار به عمد صورت گرفته است. آنها می گویند 
یک توطئه پشت قضیه است. می گویند از زمانی که جهان 
در آستانه انقالب بزرگ قرار گرفت، این ویروس مشکوک 

گسترش یافت.
اکنون در سال ۲۰۴۱ بیشتر کشورهای دنیا خطر را حس 
با  مبارزه  برای  بین المللی،  گروه های  تشکیل  با  و  کرده 
ویروس زایو در تالش اند. در این میان دولت ایران از یک 
ویروس شناس خبره به نام دکتر علی پارسا دعوت می کند 
تا در یک مأموریت ویژه، برای کشف نمونه و خنثی سازی 
ویروس به یک گروه ویژه بین المللی بپیوندد. او همراه 
این گروه به سر نخ و اطالعات شگفت انگیزی دست پیدا 
می کند؛ اما در این مسیر حوادث و اتفاقات مرگباری پیش 

روی آنهاست.

نمایشگاه »ساختارهای استخوانی دوست داشتنی« 
در  هفته  این   محتاجی،  فاروق  نقاشی  آثار  مجموعه 
مندان  عالقه  مدت  این  در  و  شد  گشایش  روند  گالری 
و هنرمندان بسیاری از این نمایشگاه بازدید کرده اند. 
این نقاش جوان با نگاهی منحصر به فرد و الهام گرفتن 
به  سال  پنج  طول  در  بدن،  های  استخوان  ساختار  از 
مجموعه اش  آثار  خلق  و  استخوان ها  ساختار  مطالعه 

پرداخته است.
در یکی از غروب های بهاری این هفته، برای بازدید و 
تهیه خبر از نمایشگاه »ساختارهای استخوانی دوست 
داشتنی« به نگارخانه روند رفتم. دیوارهای نمایشگاه 
است  آراسته شده  نقاشی  بزرگ  و  کوچک  قاب های  به 
و در بدو ورود، قاب استیتمنت خالق این نقاشی ها به 
درباره  خود  یادداشت  در  محتاجی  می خورد.  چشم 
مجموعه آثارش آورده است: همیشه به تشریح و نحوه 
کار کردن اندام ها به خصوص اندام های داخلی، عالقه 
زیست  زمینه  در  منابعی  با  آشنایی  از  بعد  و  بودم  مند 
بیشتر شد.  این موضوع  به  و پزشکی عالقه ام  شناسی 
فرم  به  و  رفته، جزئی تر شد  رفته  به تشریح،  این میل 
اندام می دیدم عالقه مند شدم. فرم  مجزایی که در هر 
استخوان ها و تصاویری که بعد از دیدن آن ها به ذهنم 
متبادر می شد مرا درگیر خود کرد. در ابتدا مشخصا فرم 
استخوان  ها را مورد مطالعه قرار دادم و به تدریج، سعی 
که در آن ها می بینم متمرکز شوم  کردم روی تصویری 
و  و تصرف می کردم  بزنم؛ جاهایی دخل  را طرح  و آن 
تاکیدم را بر آن تصویر انتزاعی می گذاشتم. انتزاعی که 
برآمده از واقعیت پیش چشمم بود. کم کم به استخوان 
می  که  غذایی  در  حتی   - می دیدم  برم  و  دور  که  هایی 
به  کردم  شروع  یافتم؛  گونه  وس��واس  میلی   - خ��وردم 
از آن ها طراحی و نقاشی  جمع آوری و نگه داریشان و 
روی  کار  حاصل  شما،  روی  پیش  مجموعه  می کردم. 
تصاویر  البته،  و  شده  آوری  جمع  استخوان های  این 
اثر  نمایشگاه،  موسیقی  است.  انسان  استخوان های 
و حال درونی مجموعه  به حس  توجه  با  پیلوار«  »پیام 
و جهان به نمایش درآمده در آثار، شکل گرفته است. 
فصل مشترک موسیقی و نقاشی ها، بافت صوتی در اثر 
پیام پیلوار و بافت آثار در مجموعه ی به نمایش درآمده 

است.
در ادامه، از مجموعه استخوان های دوست داشتنی 
محتاجی دیدن کردم. شمار آثار نمایشگاه به 26 قاب 
می رسد که با تکنیک مدادرنگی، رنگ روغن و اکرلیک، 
نقاشی شده  اند. پس از بازدید کارها، با این نقاش جوان 
به گفت و گو نشستم  باز نگارخانه  و هنرمند در فضای 
نقاشی  به  متفاوتش  نگاه  و  کارها  سابقه  درباره  او  از  و 

پرسیدم. فاروق محتاجی متولد 1362 و دانش آموخته 
تجربی  هنری  نقاشی  او،  گفته  به  است.  نقاشی  رشته 
ثمر  به  ممارست  و  کار  به  عشق  تمرین،  با  که  است 
می نشیند و هنرش را بدون حضور استاد پرورش داده  

و دنبال می کند.
ما  و گوی  از گفت  ادامه می خوانید، بخشی  آنچه در 

درباره اولین نمایشگاه انفرادی اوست:
انگیزهبهتصویرکشیدناستخوانهاچهزمانیدر

ذهنشماشکلگرفت؟
آناتومی  و  به تشریح  نوجوانی،  و  از دوره کودکی  من 
مطالعه  از  پروژه  این  گیری  شکل  دارم.  خاصی  عالقه 
کتاب های زیست شناسی و تشریح بدن جانوران شروع 
شد. من تصاویر این کتاب ها را می دیدم و گاهی آن ها 
طراحی می کردم. در تصاویر کتاب های زیست شناسی 
ابتدا  کنند؛  می  تشریح  الیه  الیه  را  بدن  آناتومی،  و 

همین  به  را،  عضالت  سپس  برمی دارند،  را  پوست 
و  استخوان ها  به  تا  شکافند  می  بیشتر  را  بدن  ترتیب 
استخوان های  به  من  بین،  این  در  می رسند.  اعصاب 
متفاوتی  و  خاص  حالت های  و  فرم ها  دلیل  به  بدن 
که  است  سالی  ده  حدودا  و  شدم  عالقه مند  دارند  که 
نقاشی  کار  شروع  پردازم.  می  آن ها  درباره  مطالعه  به 
استخوان ها، شش سال پیش شروع شد. من در تمام 
آنها می توانستم بیشتر از یک شکل و صورت را غیر از 
استخوان بودنشان ببینم؛ هر استخوان بسته به شکل و 
حالتش چیز متفاوتی را در ذهنم تداعی می کرد بعضی 
از آن ها شبیه یک ابزار بودند، بعضی شبیه فیگور یک 
شبیه  دیگر  بعضی  و  می دهد  انجام  را  کاری  که  انسان 

پرنده بودند و...
آیااینعالقهارتباطیبارشتهتحصیلیشمادارد؟

اما  هستم  نقاشی  رشته  دانش آموخته  من  خیر. 

همانطور که گفتم به آناتومی و پزشکی عالقه مند هستم. 
البته بعضی از اعضای خانواده، پزشک هستند و ممکن 
است به صورت ناخودآگاه حضور، کتاب ها و منابعی که 
ضمیر  و  فکر  روی  می چرخید  بینشان  دست  به  دست 
اما بخش اصلی این  تاثیر گذاشته باشد  ناخودآگاه من 
عالقه و اشتیاق، باطنی و خودانگیخته است و خودم از 
تا منابعشان را در اختیار  اعضای خانواده می خواستم 
نمایشگاهم  استیتمنت  در  که  همانطور  و  بگذارند  من 
آورده ام عالقه ام به استخوان ها حالتی وسواس گونه پیدا 
کرد و استخوان هایی که حتی در غذایم بودند توجهم را 
جلب می کردند، آن ها را می شستم، نگهداری می کردم 

و آن ها را طراحی و نقاشی می کردم.
مجموعهنمایشگاهساختارهایاستخوانیدوست

داشتنیچندمیننمایشگاهشمااست؟
است  من  انفرادی  نمایشگاه  اولین  مجموعه  این 

نگارخانه  نمایشگاه گروهی پیشین  این در  از  اما پیش 
نام داشت شرکت کردم و در آن سلف  روند که »جلوه« 
چند  از  آن ها  در  را  خودم  که  کردم  ارائه  را  پرتره هایی 

زاویه تشریح کرده بودم.
دربارهموسیقینمایشگاهوهمکاریباپیامپیلوار

برایساختنموسیقیآنبگویید.
و  ب��ود  اتفاقی  کامال  پیلوار  پیام  و  من  آشنایی 
اولین  در  باذوق  و  جوان  موزیسین  این  با  همکاری 
است.  من  خوشحالی  و  مباهات  باعث  نمایشگاهم 
ساختارهای  مجموعه  روی  کار  مشغول  که  اوقاتی 
را  بودم، موسیقی خاصی  داشتنی  استخوانی دوست 
گوش می کردم که با لحن شخصی و فضای فکر و نگاه 
من همراه بود. از همان موقع دوست داشتم مخاطبی 
که وارد نمایشگاهم می شود این سبک کارها را بشنود 
ذهنی  فضای  چه  در  را  نقاشی ها  این  من  که  بداند  و 
آنچه  از  شنیداری  و  بصری  تجربه ای  و  کرده ام  آماده 
که من در دوران تهیه این مجموعه تجربه کردم را از 
به طور  از مدتی  ببرد. پس  با خود  نمایشگاهم  اولین 
سبک  که  شدم  متوجه  و  شدم  آشنا  پیلوار  با  اتفاقی 
موزیک هایی  و  من  شخصی  سلیقه  به  او  موسیقی 
بسیار  می کردم  گوش  مجموعه  کردن  آماده  برای  که 
نزدیک است. اینگونه شد که از او برای دیدن کارهایم 
کرد  تالش  و  پسندید  را  مجموعه  او  ک��ردم،  دعوت 
برای  باشد  نزدیک  آثارم  حال  و  حس  به  که  کارهایی 

پخش شدن در نمایشگاه بسازد.
بهعنوانیکهنرمند،مطالعهکتاب،دیدنفیلم،
وضعیت از بودن آگاه و موسیقی به کردن گوش
فعلیهنروآثارهنرمندانراتاچهاندازهمایهالهام

وتاثیرگرفتنبرایخلقآثارخوبمیدانید؟
های  کتاب  مطالعه  من  برای  شخصا  زی��اد.  خیلی 
در  بخشی  الهام  و  مهم  بسیار  منبع  پزشکی  و  علمی 
فرهنگی  ابعاد  این  تاثیرگذاری  اما  بودند.  آثارم  خلق 
کلی  طور  به  و  نقاش  یک  روحیات  به  بسته  هنری،  و 
مثال  ب��رای  اس��ت.  متفاوت  و  نسبی  هنرمند  یک 
بود  که در ذهنم  به چیزی  برای رسیدن من  موسیقی 
با  را  نبود و سعی می کردم صرفا موسیقی  الهام بخش 
در  که  الهامی  و  تاثیر  بیشترین  و  کنم  همراه  خود  کار 
خلق آثارم گرفته ام از دیدن آثار نقاشی و مطالعه تاریخ 
عالقه  بیکن  فرانسیس  آثار  به  من  بوده است.  نقاشی 
خاصی دارم و به این دلیل، گاهی به طور ناخودآگاه از 
اما خودم آگاه هستم  الهام می گیرم  و  تاثیر  او  کارهای 
در  را  او  تمهیدات  از  سری  یک  که  می کنم  اعتراف  و 
در  پس زمینه ها  مثال  برای  می کنم  استفاده  کارهایم 
نقاشی تخت هستند و حرکت، در فرم های بین تصاویر 
با ضرب قلم و حجم رنگ اتفاق می افتد و این در کارم 
مشهود است و به آن اشاره کرده ام. امیدوارم مخاطبان 
کارها را ببینند و از نمایشگاه، تجربه ای خوب  همراه با 

لذت بصری در ذهنشان ثبت شود.

نمایشگاه یک نقاش از استخوان هایش

دی
عی

 س
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س: 

عک

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.
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و  اجتماعی  ام��ور  در  مشهد  دادس��ت��ان  معاون 
پیشگیری از جرم گفت: ما باید کاری کنیم که حتما 
باشند.  زیست محیطی  پیوست های  دارای  مصوبات 
داشتیم  تاکید  ما  رضوی  خراسان  استان  در  حداقل 
پیوست  اینکه  مگر  باشد  مصوبه ای  هیچ  نباید  که 

زیست محیطی داشته باشد.
»مساله  ه��م��ای��ش  در  بخشی محبی  محمد 
از  پس  دولت های  عملکرد   درآینه  محیط زیست 
طبیعی  منابع  دانشکده  تئاتر  آمفی  در  که  انقالب« 
برگزار شد، اظهار  و محیط زیست دانشگاه فردوسی 
کرد: اولین نقدی که در حوزه ی محیط زیست وجود 
دارد و باید پیگیری شود این است که چرا تشکل های 
طبق  داری��م؟.  کم  زیست  محیط  حوزه  در  مردمی 
شده  گفته  کیفری،  دادرس���ی  آیین   66 ق��ان��ون 
سازمان های مردم نهاد می توانند به وجود بیایند، در 
کنند  فعالیت  و دیگر حوزه ها  زمینه ی محیط زیست 
را  آنها  هم  ما  کنند،  شکایت  شاکی  یک  عنوان  به  و 
حضور  حق  و  اعتراض  حق  و  بدانیم  شاکی  به عنوان 
در جلسات ما را داشته باشند که در حال حاضرجای 
قانون  این  باید   ۹۴ سال  از  خالی ست.  موضوع  این 
در  مردم نهاد  سازمان های  هنوز  اما  می شد  عملی 

خراسان رضوی این اختیارات را ندارند.
که  داری���م  دوس��ت  داد:  ادام���ه  محبی  بخشی 
محیط زیست  زمینه   در  نهاد  م��ردم  سازمان های 
راحت تر و بهتر بتوانند به این مهم دست پیدا کنند 
که به عنوان یک مرجع رسمی از طریق وزارت کشور 

به قوه قضاییه مطرح شوند و ما هم بتوانیم از ظرفیت 
اصل  در  کنیم.  استفاده  بیشتر  و  بهتر  آن ها  قانونی 
قانون  از  و در اصول دیگری  اساسی  قانون   ۵۰ و   45
اما  می کند  بیان  را  موضوع  این  صراحت  به  اساسی 

متاسفانه ما کمتر به این موضوع توجه کرده ایم. 
و  اجتماعی  ام��ور  در  مشهد  دادس��ت��ان  معاون 
پیشگیری از جرم خاطر نشان کرد: به بحث اصلی ما 
هم نقد وارد است که دراصل، دولت به عنوان قوه ی 
ما  دارد.  را  اصلی  وظیفه ی  موضوع  این  در  مجریه 
معتقدیم که دستگاه های اجرائی در این ۴۰ سال بعد 

از انقالب چندان به وظیفه ی قانونی خودشان، بنا به 
است  دلیل  همین  به  نکرده اند.  عمل  شاید  مسائلی 
که می بینیم دریاچه ارومیه به این وضعیت می افتد، 
در  را  آب  مشکل  و  می بینیم  مشکل  با  را  زاینده رود 

کشور به عنوان بحران اصلی و جدی داریم.
در  خراسان  استان  دادستانی  کرد:  تصریح  وی 
سال های اخیر با حمایت ومطالبه گری مردم همه جا 
کند.  حل  را  مشکالت  کرده  سعی  و  کرده  پیدا  ورود 
دادستانی کل کشور هم به این موضوع تاکیید می کند 
که برای هر مرکز استان، دادستان های مرکز استان 

عامه  حقوق  موضوع  در  معاون  عنوان  به  را  نفر  یک 
معرفی کند، این کار در سال گذشته اتفاق افتاد. در 
تمام کشور معاونی را داریم در مرکز استان که وظیفه 
دارد تمام امور مرتبط با حقوق عامه  مردم در استان 

خود را احیا و پیگیری کند.
و  اجتماعی  ام��ور  در  مشهد  دادس��ت��ان  معاون 
بقیه ی  می خواهیم  کرد:   اظهار  جرم  از  پیشگیری 
همکاران ما هم در استان های دیگر به این امر مهم 
بپردازند و بیشتر مطالبه کنند تا آنها هم در این زمینه 
صحبت های  از  بسیاری  در  باشند.  داشته  اقداماتی 
ما دیدید و شنیدید که خط قرمز دادستانی، سالمت 
است،  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  حفظ  و  مردم 
چراکه معتقدیم، محیط زیست متعلق به ما نیست و 
ما نسبت به محیط زیست، منابع طبیعی و آن چیزی 
که خدا به ما داده یک امانت دار هستیم و باید آن را 
به عنوان یک امین و امانت دار به نسل بعدی تحویل 

دهیم. 
بخشی محبی با تاکیید بر اینکه »اتاق فکر دانشگاه 
فردوسی کمک شایانی به دادستانی می کند«، گفت: 
ما معموال هرکاری را که می خواهیم انجام بدهیم نظر 
حوزه هایی  در  که  هرکاری  می گیریم.  را  کارشناسان 
می خواهد  محیط زیست  م��وض��وع  در  مخصوصا 
دانشکده ها  و  دانشگاه  در  ما  دوستان  بیافتد،  اتفاق 
نظر  می کنند،  پیدا  ورود  مختلف  کارشناسان  با 
قضایی  دستور  طرح  و  می کنند  بررسی  و  می دهند 

صادر می شود.

معاون دادستان مشهد:

مصوبات خراسان رضوی پیوست زیست محیطی داشته باشند

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

زمین های حاشیه شهر به زودی سنددار می شوند
وزیر راه و شهرسازی از سند دارشدن زمین های 
فاقد سند در مناطق حاشیه نشین خبر داد و گفت: 
ماده  نام  به  را  مناسبی  بسیار  قانونی  ماده  مجلس 
زمین های  آن  براساس  که  است  کرده  تصویب   ۹
حاشیه نشین  مناطق  و  فرسوده  بافت  در  بی سند 
سنددار  ثبت  س��ازم��ان  توسط  و  قاضی  حکم  با 

می شوند. 
اعضای  ب��ا  جلسه  اول��ی��ن  در  آخ��ون��دی  عباس 
کمیسیون عمران مجلس در سال جاری افزود: این 
ماده تاکنون اجرا نشده بود اما اکنون با قوه قضاییه 
تعیین  قاضی  استان   ۳۰ هر  برای  و  شده  هماهنگ 

شده است و به زودی اجرایی می شود.
بافت های  بهسازی  در  دول��ت  تمرکز  گفت:  وی 
وقتی  و  اس��ت  شهرها  پایین  مناطق  ف��رس��وده، 
می گوییم بهسازی بافت فرسود منظور مناطق پایین 
شهر و جامعه هدف نیز افراد متوسط و زیر متوسط 

است. 
توجه  باید  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
داشت که محالت قدیمی به تدریج از درون فرسوده 
رها  را  بخش ها  این  نمی شود  کرد:  اضافه  شده اند، 

مرکز  به  محالت  این  کردن  رها  صورت  در  زیرا  کرد 
فساد و قاچاق تبدیل می شوند. 

آخوندی تصریح کرد: همچنین ساکنان محالت را 
هم نمی شود عوض کرد لذا باید سطح زندگی را ارتقا 

بافت زندگی کنند که جامعه  داد که مردم در همین 
هدف ما نیز همین بخش از مردم هستند.

فرسوده  بافت  بازسازی  برای  سیاست گذاری  وی 
کرد:  اظهار  و  برشمرد  اولویت های دولت  از دیگر  را 

فرسوده  بافت های  نوسازی  برای  تسهیالت  دریافت 
سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. 

نوسازی  جهت  تسهیالت  سود  افزود:  آخوندی 
همه  به  نسبت  که  است  درصدی   ۸ فرسوده  بافت 
به  بسیاری  بنابراین  است  ارزان تر  دیگر  تسهیالت 
سمت دریافت این تسهیالت متمایل می شوند و به 
این صورت دولت ابزاری را برای سیاست گذاری در 

بخش فرسوده نیز به دست آورده است.
اینکه کسانی که  به  اشاره  با  راه و شهرسازی  وزیر 
ساکن بافت فرسوده هستند نیز می توانند تسهیالت 
اضافه  کنند،  دری��اف��ت  ب��ازس��ازی  و  ساخت  وی��ژه 
 ۱۰۰۰ است  حاضر  دولت  گفته  جمهور  رئیس  کرد: 
کند  سپرده گذاری  مسکن  بانک  در  تومان  میلیارد 
برابر سپرده دولت  نیز وعده داده دو  بانک مسکن  و 
بخش  در  سازنده  به  را  ساخت  ساله  دو  تسهیالت 
اعتبار  و  پول  شورای  مصوب  قیمت  نصف  فرسوده 

پرداخت کند. 
وی تصریح کرد: اقساط ماهانه این تسهیالت اگر 
۱۰۰ میلیون تومان باشد با سود 6 درصد و در مدت ۱۲ 

سال، کمتر از ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد.

اخبار شهرستان ها

ش��هرداریهای  همی��اری  س��ازمان  مدیرعام��ل 
خراسان رضوی؛

توان  از  شهرداریها  گیری  بهره  لزوم 
مشاوره ای سازمان همیاری در زمینه 

های مختلف
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
بهره گیری  لزوم  بر  گناباد  با شهردار  رضوی در دیدار 
در  سازمان  ای  مشاوره  توان  از  استان  شهرداریهای 
زمینه مطالعه، تدوین و اجرا پروژه های اقتصادی در 

حوزه های مختلف تاکید کرد.
عالیی  عباس  با  خود  دی��دار  در  پناه  احمدیزدان 
شورای  عضور  آقایی  اکبر  علی  سید  و  گناباد  شهردار 
ترین رسالت  اصلی  از  این شهر، گفت: یکی  اسالمی 
شهرداریها،  پشتیبان  ع��ن��وان  ب��ه  س��ازم��ان  ه��ای 
همکاری، همفکری و همیاری با شهرداران و اعضای 
شورای شهر به عنوان مدیران شهری استان در زمینه 

های مختلف، می باشد.
همیاری  سازمان  توانمندیهای  تشریح  با  وی 
شهرداریها و بخش های وابسته به این نهاد، افزود: با 
توجه به حوزه های متنوع فعالیتی سازمان همیاری، 
اقتصادی، آمادگی الزم برای  بر مشارکت های  عالوه 
های  زمینه  در  تخصصی  فنی،  های  مشاوره  ارائ��ه 

مختلف حوزه سرمایه گذاری به شهرداریها را داریم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
این  فراوان  گردشگری  ظرفیتهای  به  اشاره  با  رضوی 
شهر تاریخی، عنوان کرد: موسسه توسعه گردشگری 
این حوزه،  به عنوان یک واحد تخصصی در  سازمان 
ظرفیتهای خوبی برای کمک و مشارکت با شهرداری 
طرحهای  اجرای  و  تدوین  مطالعه،  زمینه  در  گناباد 
جاذبه  و  فرصتها  از  بهینه  ب��رداری  بهره  و  اقتصادی 

های گردشگری و تاریخی این شهر دارد.
همکاری  بر  ع��الوه  موسسه  این  داد:  ادام��ه  وی 
برگزاری  و  گناباد  شهر  های  جاذبه  معرفی  حوزه  در 
بازدید  به  مندان  عالقه  ب��رای  گردشگری  تورهای 
مانند  شهر  ای��ن  زیبای  و  طبیعی  ه��ای  جاذبه  از 
محمدعابد  سلطان  زاده  امام  زیارتگاه  قصبه،  قنات 
روستای  گ��ردی  ب��وم  ه��ای  اقامتگاه  از  استفاده  و 
به  تخصصی  های  مشاوره  بخش  در  تواند  می  ریاب، 

شهرداری گناباد نیز کمک کند.
همیاری،  سازمان  کرد:  نشان  خاطر  پناه  یزدان 
این آمادگی را دارد تا عالوه بر مشارکت در طرح های 
اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداریها، مشاور خوبی 
نیز در حوزه های تخصصی مختلف و مرتبط با حوزه 
گیران  تصمیم  و  مدیران  و  شهرداران  برای  شهری 

حوزه شهری باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشمر:

و  پالستیک  تن   160 سالیانه  ورود 
ظروف یکبار مصرف به طبیعت در کاشمر
از ورود  اداره حفاظت محیط زیست کاشمر  رئیس 
به  یکبار مصرف  و ظروف  تن پالستیک  سالیانه 160 

طبیعت این شهرستان خبر داد.
منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  پور  جمعه  مهدی 
زیست  معضالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  خ��راس��ان،  
ایران  کشور  در  خصوص  به  دنیا  حاضر  حال  محیطی 
به  پالستیک ها  متاسفانه  اف��زود:  است،  پالستیک 
قرار  عموم  دسترس  در  ارزانی  به  و  راحتی خریداری 

می گیرند.
ناپذیر  تجزیه  پالستیک ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تا  می برد  زم��ان  س��ال  ه��زار   10 تا  بعضا  و  هستند 
مصرف  کار  راحتی  جهت  به  کرد:  بیان  شوند،  تجزیه 

پالستیک روز به روز بیشتر می شود.
با  کاشمر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
ماده  پالستیک ها  از  استفاده  هنگام  اینکه  اع��الم 
برای  بسیار  که  می شود  خارج  آن ها  از  سرطان زایی 
سالمتی خطرناک است، اظهار کرد: از سویی اگر این 
شوند  خورده  زن��ده ای  موجود  طرف  از  پالستیک ها 

موجب مرگ حیوان می شود.
قرار  خاک  بافت  در  پالستک  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
گیرد نه تنها موجب بستن منافذ خاک می شوند بافت 
را هم از بین برده و در طی چند سال غیر قابل کشت 
می شود، افزود: تنها برای راحتی کار هر روز مصرف 

ظروف یکبار مصرف در جامعه بیشتر می شود.
شهرستان  در  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  جمعه پور 
کاشمر بالغ بر 40 فروشگاه عرضه پالستیک و ظروف 
یکبار مصرف فعالیت دارند، عنوان کرد: در این تعداد 
ظروف  و  پالستیک  تن   160 حدود  سالیانه  فروشگاه 

یکبار مصرف به فروش می رسد.
پالستیک  حد  از  بیش  استفاده  اینکه  اعالم  با  وی 
به  نه  پ��اک  زمین  روز  امسال  شعار  ش��ده  موجب 
پالستیک باشد، افزود: اگر یک کیسه پارچه ای تهیه 
از سویی در  از آن استفاده کرد و  بارها می شود  کنیم 
بر هزار پالستیک صرفه جویی  بالغ  سال هر خانواده 

می کند.
بیان  با  کاشمر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
اختیار  در  ارزان  حد  این  تا  پالستیک ها  نباید  اینکه 
فقط  کاشمر سالیانه  در  تنها  گیرند، گفت:  قرار  مردم 
این  و  شوند  می  طبیعت  وارد  پالستیک  تن   160

معضل جدی است.
مدیریت  کارگروه  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
پسماند  و  پاک  زمین  خصوص  در  و  تشکیل  پسماند 
زباله ها  اکثر  کرد:  بیان  است،  داشته  خوبی  مصوبات 
گاه های روستایی تجمیع شده و زباله هایشان در زباله 

گاه کاشمر دفن می شود.
برنامه  تاکنون چندین  اینکه  به  اشاره  با  پور  جمعه 
گفت:  است،  شده  انجام  روستاها  در  معابر  پاکسازی 
با فرهنگ سازی باید مردم را نسبت به اهمیت زیست 

محیطی آگاه کرد.
کلیه  گذشته  سال  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
مدارس روستاهای بخش مرکزی آموزش داده شدند، 
گفت: بیش از 2000 دانش آموز مباحث آموزشی را در 

حوزه محیط زیست فرا گرفتند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشمر با اعالم 
اینکه اگر تنوع زیستی خوبی نداشته باشیم طبیعت 
موافقت  با  امیدواریم  افزود:  رفت،  خواهد  بین  از 
مدارس  آموزان  دانش  به  امسال  پرورش  و  آموزش 
داده  فرا  محیطی  زیست  های  آموزش  هم  شهری 

شود.

اخبار کوتاه

رئیس ش��ورای اسالمی شهر مش��هد در حاشیه 
نمایشگاه ازدواج، سنت نبوی؛

همه وظیفه داریم امکانات و شرایط 
ازدواج جوانان را فراهم کنیم

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: همه وظیفه 
داریم امکانات و شرایط ازدواج جوانان را فراهم کنیم.

نمایشگاه  افتتاحیه  محمدرضا حیدری در حاشیه 
ازدواج، سنت نبوی که در محل نمایشگاه بین المللی 
مشهد برگزار شد، گفت: ازدواج به عنوان یک سنت 
حسنه مورد سفارش پیامبر اکرم)ص( و تمامی ائمه 
در  داریم  وظیفه  همه  افزود:  وی  است.   اطهار)ع( 
برابر این سنت حسنه وظیفه خود را به درستی انجام 
دهیم و شرایط و امکانات را برای جوانان فراهم کنیم
خصوص  در  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
در  اینکه  کرد:  عنوان  ازدواج  نمایشگاه  برگزاری 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فعالیت های  مجموعه   یک 
همسرگزینی حضور داشته باشد و جوانان بتوانند با 

آن ارتباط برقرار کنند، بسیار مناسب است.
با  نمایشگاه  این  برگزاری  قطعا  گفت:  حیدری 
استقبال جوانان مواجه خواهد شد و از این ظرفیت 

استفاده می کنند.

رئیس مرک��ز لرزه نگاری دانش��گاه فردوس��ی 
مشهد خبرداد؛

و  مشهد  فردوسی  دانشگاه   همکاری 
فلوریدا آمریکا در حوزه زلزله

مشهد  فردوسی  دانشگاه  نگاری  لرزه  مرکز  رئیس 
فردوسی  دانشگاه  نگاری  لرزه  مرکز  بین  همکاری  از 
زمینه  در  آمریکا  جنوبی  فلوریدا  دانشگاه  و  مشهد 

زلزله پژوهی خبر داد.
اظهارکرد:  خبرنگاران  جمع  در  حسینی  کیوان 
نامه را در حوزه تحقیقات در  مفاد اصلی این تفاهم 
زمینه داده های زلزله و خصوصا زلزله های رخ داده 

در اطراف شهر مشهد عنوان کرد.
فلوریدای  پژوهی دانشگاه  زلزله  افزود: بخش  وی 
در  بین الملل  علمی  مراکز  ترین  پیشرفته  از  جنوبی 
حوزه زلزله است و امضا این تفاهم نامه می تواند به 
انجام پژوهش های معتبر مشترکی منجر شود. دکتر 
احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین المللی 
و امور دانشجویان غیر ایرانی، نیز راهبرد دانشگاه را 
ایجاد ارتباط با دانشگاه های تراز اول جهانی با هدف 
تاکید  وی  کرد.  معرفی  دانشگاه  علمی  سطح  ارتقا 
کرد: امضا این تفاهم نامه در حوزه زلزله پژوهی می 
با  علمی  همکاری های  سایر  برای  ای  مقدمه  تواند 

دانشگاه فلوریدای جنوبی باشد.

بین المل��ل  ام��ور  و  رواب��ط عموم��ی  مدی��ر کل 
شهرداری مشهدمقدس مطرح کرد؛

بهره مندی از ظرفیت های تبلیغی شهر 
برای ترویج فرهنگ نیکوکاری

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
به  شهر  تبلیغی  ظرفیت های  از  بهره مندی  بر  مشهد 
منظور معرفی و ترویج فرهنگ نیکوکاری تاکید کرد.

محمدرضا فرهادی نیا در نشست با مدیر کل کمیته 
دفتر  در  که  رضوی  خراسان  خمینی)ره(  امام  امداد 
کاری وی برگزار شد، ضمن اعالم آمادگی شهرداری 
منظور  به  شهر  تبلیغی  ظرفیت های  ارائه  در  مشهد 
ترویج فرهنگ نیکوکاری، گفت: به منظور بهره گیری 
زمینه  این  در  موجود  ظرفیت های  و  فرصت ها  از 
مبتکرانه  و  جدید  ایده های  و  طرح ها  دارد  ضرورت 

ارائه شود.
نیکوکاری  به منظور اشاعه فرهنگ  بیان کرد:  وی 
از  اع��م  شهر  تبلیغی  ظرفیت های  اح��س��ان،  و 
بیلبوردها  و  رول آپ ه���ا  شهری،  تلویزیون های 
این  از  می توان  جدید  ایده  و  طرح  با  و  دارد  وجود 
و  عمومی  روابط  کل  مدیر  کرد.  استفاده  ظرفیت ها 
شیوع  به  مشهدمقدس  شهرداری  بین الملل  امور 
پدیده تکدی گری در شهرها اشاره کرد و گفت: پدیده 
چهره  ش��دن  مخدوش  و  زش��ت  سبب  تکدی گری 
شهرها می شود. به ویژه در مشهد مقدس که ساالنه 
شمار زیادی گردشگر داخلی و خارجی از آن بازدید 
اساسی  چاره  آن  رفع  برای  دارد  ضرورت  و  می کنند 
رفع  برای  داد:  ادامه  فرهادی نیا  شود.  اندیشیده 
معضل تکدی گری خوب است از تجارب موفق برخی 

شهرها در این زمینه استفاده شود.
در  خیریه ای  متعدد  مراکز  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
شهر، بیان کرد: تبلیغات مراکز متعدد خیریه در شهر 
عرضه محور است تا تقاضا محور این در حالی است 
نیازمند  افراد  به  چگونه  کنند  انتخاب  باید  مردم  که 
امور  و  عمومی  روابط  کل  مدیر  کنند.  کمک رسانی 
به وجود  اشاره  با  بین الملل شهرداری مشهدمقدس 
مددجویان  ب��رای  کارآفرینی  متعدد  ظرفیت های 
گفت:  شهرداری،  در  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
ظرفیت های متعددی برای بکارگیری مددجویان در 
شب بازارها، روزبازارها و سایر بخش های مرتبط در 

حوزه خدمات شهری وجود دارد.
موفقی  افراد  مستند  اکران  به  اشاره  با  فرهادی نیا 
گفت:  بودند،  امداد  کمیته  پوشش  تحت  زمانی  که 
مستندسازی حرفه ای با لحن و بیان جدید می تواند 

موثر باشد و مورد اقبال عموم قرار گیرد.

زائران پیاده عراقی وارد مشهد شدند
وارد  شنبه  سه  ظهر  عراقی  پیاده  زائ��ران  ک��اروان 

مشهد شده و به زیارت بارگاه منور رضوی شتافتند.
کاروان  این  قبل  روز   43 گفت:  کاروان  این  مدیر 
و  عصمت  بیت  اهل  عاشقان  از  نفر   100 بر  مشتمل 
طهارت )ع( با پای پیاده از عراق رهسپار مشهد شد.

شامل  گروه  این  کرد:  اظهار  موسوی  سیدحسین 
به عشق  که  از 10 شهرستان عراق است  زائران مرد 
این  قالب  در  خود  نذر  ادای  و  هشتم  امام  زی��ارت 
کاروان که به نام حضرت رضا )ع( مزین شده، راهی 
از عید  بیان کرد: هر ساله قبل  اند. وی  مشهد شده 
نوروز کاروان پیاده امام رضا )ع( از عراق راهی مشهد 
برای  شیفتگان  از  ای  عده  دوره  هر  در  و  شود  می 

حضور در این کاروان ثبت نام می کنند.
گفت:  )ع(  رضا  ام��ام  پیاده  زائ��ران  ک��اروان  مدیر 
اقامت دارد و  این کاروان به مدت سه روز در مشهد 

مهمان حضرت رضا )ع( خواهد بود.

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: قوانین و ضوابط 
حوزه سیما، منظر و نماهای شهری الزام آور نبوده 

و ضمانت اجرایی الزم را ندارد.
تشریح  جهت  در  مهدی نیا  م��ح��م��ده��ادی 
منظر  و  سیما  حوزه  گرفته  صورت  فعالیت های 
شهری و نظم بخشی به نمای ساختمان ها، اظهار 
مواجه  اساسی  چالش  دو  با  حوزه  این  در  کرد: 
ضوابط  و  قوانین  الزام آوری  عدم  یکی  که  هستیم 
است  شهری  نماهای  و  منظر  سیما،  ح��وزه  در 
یعنی قوانین خوبی در این حوزه داریم اما ضمانت 

اجرایی برای رعایت آنها وجود ندارد.
و  قوانین  به  مربوط  دوم  چالش  اف��زود:  وی 
هستند  اجرایی  ضمانت  دارای  که  است  ضوابطی 
حوزه  در  یکپارچگی  شهری،  مدیریت  درون  اما 
از  بخشی  ندارد.  وجود  موضوع  این  ساختارهای 
معاونت  در  بخشی  میادین،  سازمان  در  وظایف 
سازمان  در  دیگر  بخشی  معماری،  و  شهرسازی 
پارک ها و بخشی دیگر را نیز سایر حوزه ها عهده دار 

هستند.
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد مقدس با تاکید بر لزوم ایجاد 
انسجام در حوزه اجرایی سیما و منظر شهری در 
مصوبه  با  کرده ایم  تالش  داد:  ادامه  شهرداری، 
استفاده از فضاهای عمومی برای کسبه و استفاده 
از فضاهای رها شده در حاشیه خیابان ها که قبال 
با  معبر  سد  عنوان  به  و  شده  اشغال  کسبه  توسط 
آنها برخورد می شد تا حدود زیادی سرزندگی را به 
محیط شهری بازگردانده و باعث آذین بندی معابر 
زیباسازی شهر کمک  به  این طرح خود  که  شویم 

خواهد کرد.
ایجاد انسجام مدیریتی در حوزه سیما، منظر و 

نماهای شهری شهرداری مشهد در سال 97
پوشاندن  مصوبه  ک���رد:  اذع���ان  مهدی نیا 
ساختمان های گروه »ج« و »د« توسط بیلبوردهای 
اغتشاشات  رفع  به  شایانی  کمک  نیز  تبلیغاتی 
بصری ایجاد شده توسط ساختمان های نیمه تمام 

و در حال ساخت خواهد نمود که سال ها به صورت 
را  و منظر شهری  و سیما  نیمه تمام رها می شوند 

بهم می ریزند.
سال  در  گفت:  نیز  آینده  اقدامات  مورد  در  وی 
97 ابتدا به دنبال انسجام مدیریتی در حوزه سیما 
و منظر و نماهای شهری هستیم که اقدامات الزم را 

در این راستا انجام خواهیم داد.
نمای  هماهنگی  طرح  ارائه  برای  شورا  آمادگی 

ساختمان های منطقه ثامن با حرم مطهر
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد مقدس افزود: در موضوع طرح 
اینکه چالشی  به  عنایت  با  نیز  اطراف حرم مطهر 
و  راه  وزارت  استانداری،  با  شهری  مدیریت  بین 
معماری  عالی  شورای  در  که  آنچه  و  شهرسازی 
اگر  دارد  وجود  است،  شده  تصویب  شهرسازی  و 
این چالش حل و فصل شود، در قالب همان طرح 
تفصیلی آمادگی داریم تا طرح ساماندهی سیما و 
آن  سازهای  و  ساخت  هماهنگی  و  شهری  منظر 
معماری  و  اسالمی  و  ایرانی  معماری  با  محدوده 

حرم مطهر را در دستور کار قرار دهیم.
در  می شود  آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مشهد، نمای ساختمان های موجود در هر معبر را 
ساماندهی، همسان سازی و دارای نظم و هارمونی 
کرد، خاطرنشان کرد: وقتی در کشورهای مختلف 
شده  اجرایی  طرح  این  دیگر  شهرهای  در  و  دنیا 
در  اما  دارد  اجرا  قابلیت  نیز  مشهد  در  پس  است 
کالبد  و  نماها  زیرا  نیست  امکان پذیر  مدت  کوتاه 
شهر چیزی نیست که چند ماهه شکل گرفته باشد 

که در چند ماه قابل اصالح باشد.
تبلیغاتی  تابلوهای  همسان سازی  طرح  اجرای 

خیابان امام رضا)ع( در مرحله تصویب
مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
نماهای  و  مشهد  سازهای  و  ساخت  کرد:  تصریح 
است  گرفته  شکل  سال  ده ها  طی  آن،  به  مربوط 
و اصالح آن نیز مدت مدیدی طول خواهد کشید 
اما می توان کارهای گازانبری برای اصالح این روند 

انجام داد.
مهدی نیا بیان کرد: در این راستا همسان سازی 
رض��ا)ع(  ام��ام  خیابان  در  تبلیغاتی  تابلوهای 
از  ت��ا  ان��ج��ام خ��واه��د ش��د  م��ش��ارک��ت کسبه  ب��ا 
حوزه  این  در  موجود  بی نظمی  و  هم گسیختگی 
پایانی  مراحل  طرح  این  نماییم.  ساماندهی  را 
تصویب خود را طی می کند که بخشی از هزینه های 
توسط  نیز  بخشی  و  شهرداری  توسط  آن  اجرای 

مردم پرداخت می شود.

انبوه سازان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  رئیس 
گفت:  خراسان رضوی  استان  ساختمان  و  مسکن 
با توجه به ساخت و سازهای سال گذشته و میزان 
باید  کشور  در  موجود،  مسکونی  واحدهای  آمار 
که  شود  ایجاد  مسکونی  واحد  میلیون  یک  سالی 
الی  این مقدار حدود 70  از  سهم خراسان رضوی 

80 هزار واحد مسکونی است.
در  کسری  درصد  اینکه50  بیان  با  پژوم  محمد 
ساخت و ساز نسبت به نیاز بازار وجود دارد، عنوان 
که  داده  نشان  را  خود  زمانی  کمبودها  این  کرد: 
تمامی  که  شود  ایجاد  مطلوبی  اقتصادی  شرایط 
داشته  را  مسکن  خرید  توانایی  جامعه  قشرهای 
و در  یافته  افزایش  نتیجه درخواست ها  باشند در 

نهایت قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
وی در خصوص واحدهای خالی مسکن افزود: 
مسکن  بخش  در  شده  انجام  ساخت وسازهای 
واحدهای  تعداد  که  شده  مشاهد  سکنه  از  خالی 
خالی بیانگر ساخت وساز مازاد نبوده، از این جهت 
بر اساس آمارهای بدست آماده تعداد درخواست 
بیشتر  خالی  واحدهای  تعداد  از  مسکن  کنندگان 
است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان 
ادامه  خراسان رضوی  استان  ساختمان  و  مسکن 
داد: در رسانه های کشور آمار منتشر شده  مبنی 
آمار  این  که  سکنه  از  خالی  واحدهای  تعداد  بر 
بر  م��ازاد  واحدهای  تعداد  عمومی  تفکرات  در 
گمان  جهت  این  از  بوده،  جامعه  درخواست های 
درستی نبوده، لذا طبق بررسی هایی که انجام شده 
در مشهد تعدادی از این آمارها واحدهای اقامتی 
است.  مسکونی  کاربری  دارای  که  ب��وده  خالی 
همچنین در استان های دیگر کشور بخصوص در 
تهران خانه های بیزنسی یا در شمال کشور ویالها 
است که دارای مالک است، از این جهت آمار ارائه 
شده صرفا بیانگر تعداد واحدهای مسکونی خالی 

از سکنه نیست.
ارائه شده تعداد واحدهای  افزود: در آمار  پژوم 
خالی از سکنه مسکن مهر نیز دخیل است، از این 
جهت به دلیل کیفیت ساخت این خانه ها و از طرف 

به سمت مسکن مهر، در  دیگر عدم کشش مردم 
مسکن  سکنه  از  خالی  واحدهای  شده  ارائه  آمار 

مهر نقش به سزایی دارد.
از  خالی  واحد   2500 حدود  اینکه  بیان  با  وی 
سکنه در کشور وجود دارد، بیان کرد: از این جهت 
مسکن  مانند  سکنه  از  خالی  واحدهای  تعداد  اگر 
مقدار  از  و...  ویالها  مالک دار،  خانه های  مهر، 
باز هم سالی  این حال  با  آمار کسر شود،  این  کل 

1میلیون واحد باید ساخته شود. 
انبوه سازان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  رئیس 
با  خراسان رضوی  استان  ساختمان  و  مسکن 
اشاره به اینکه در سال جاری اگر شرایط اقتصادی 
خواهد  پیدا  افزایش  مسکن  قیمت  باشد  مناسب 
کرد، عنوان کرد: اگر شرایط اقتصادی سال جاری 
باشد، متقاضیان مسکن روی  مانند سال گذشته 
از این جهت ممکن است امسال  به خرید آورده، 
درحدود 15  قیمتی  افزایش  سال 96-95  همانند 

الی 16 درصد داشته باشیم. 
 پژوم با اشاره به اینکه در نوسازی بافت فرسوده 
چندانی  توفیق  نشود،  حل  پیش رو  مشکالت  اگر 
مهم  نکته  اولین  ک��رد:  بیان  داش��ت،  نخواهیم 
اختیار  در  آسانی  به  بایستی  که  بوده  تسهیالت 
قرار  فرسوده  بافت  نوسازی  برای  سازان  انبوده 
بدون  زمین  واگ��ذاری  و  تملک  همچنین  و  گیرد 
معارض یکی دیگر از این مشکالت است، متاسفانه 
هم اکنون مشکالت ثبتی در این خصوص داشته و 
همچنین نقض های موجود در قانون باعث شده در 
اختیار قرار گرفتن زمین به انبوه ساز زمان بر بشود.
پیش  قانون  اصالح  بعدی  مورد  داد:  ادامه  وی 
شهرسازی  راه  و  وزارت  از  که  ب��وده  ف��روش ه��ا 
این  در  امیدواریم  ش��ده،  انجام  پیگیری هایی 
خصوص نگرش های جدیدی شکل گیرد تا انبوده 
کسب  خوبی  توفیقات  فرسوده  بافت  در  س��ازان 

کنند.
بنایی  زیر  تاسیسات  تامین  خصوص  در  پژوم 
مشابه  موارد  که  فرسوده  بافت های  در  داد:  ادامه 
این  به  الزمان وجود داشت،  آن در محور صاحب 
در  که  گ��ذاری  زمانی  هدف  اساس  بر  که  صورت 
اتمام  به  ماهه   36 حدودا  باید  پروژه  داشتیم  آن 
می رسید، اما پیش بینی نشدن این تاسیسات زیر 
بنایی مانند آب، برق،گاز و... توسط سازمان های 
جهت  ای��ن  از  ش��د،  برابر  دو  زم��ان  ای��ن  مربوطه 
به موارد تاسیسات زیربنایی توجه  باید  مسئوالن 
فرسوده  بافت های  امور  در  تا  باشند  داشته  ویژه 

اقدامات الزم سریع تر انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

قوانین و ضوابط حوزه سیما و منظر شهری 
ضمانت اجرایی ندارد

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی:

باید سالی یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور ایجاد شود
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کل  اداره  حمایت  به  الکترونیکی  هوگو  خرید  برای 
ورزش و جوانان نیاز داریم

می گوید  رض��وی  خراسان  تکواندو  هیئت  رئیس 
از  رضوی  خراسان  خالف  بر  کشور  استان های  اکثر 
سیستم هوگو الکترونیکی بهره می برند و نیاز است 
داوران  اختیار  در  تکنولوژی  این  سریعتر  هرچه 

خراسانی نیز قرار بگیرد.
تکواندو  هیئت  ک��رد:  اظهار  حسین زاده  حسین 
برنامه های  ماه  فروردین  هشتم  از  رضوی  خراسان 
خود را در سال جدید آغاز کرده  است و در این مدت 
کارگاهی آموزشی با حضور سرمربی تیم ملی آقایان 

داشتیم و همچنین اردوهای تیم ها نیز آغاز شد. 
وی عنوان کرد: تکواندو دارای سه شاخه »پومسه«، 
همان  پومسه  که  است  »هان مادانگ«  و  »کیورگی« 
کاتا یا فرم، کیورگی مبارزه و هان مادانگ نمایش و 

شکستن اجسام است.
استان در خصوص مسابقات  تکواندو  رئیس هیئت 
دوره  یک  کرد:  بیان  بخش ها،  این  در  شده  برگزار 
از  بعد  گرفت.  انجام  ماه  فروردین   17 مسابقات  از 
بخش  دو  در  تیم ها  آمادگی  اردوی  دوره  چهار  آن 
نیز  مبارزه  بخش  در  شد.  برگزار  دختران  و  پسران 
در دو بخش دختران و پسران مسابقاتی در انتهای 

فرودین ماه برگزار شد.
مسابقات  پسران  بخش  در  اف��زود:  حسین زاده 
از  پس  و  کردیم  برگزار  را  استان  نونهاالن  قهرمانی 
آن در پنج رده خردسال، نونهال، نوجوان، جوانان ، 
بزرگساالن و اساتید، اردوی پومسه را شروع کردیم.
وی با بیان اینکه در تکواندو مسئله  ارتقای کمربند 
ادامه  استعدادیابی می شود،  به  منجر  به خود  خود 
داد: مسابقاتی که از رده   کمربند زرد به باال گذاشته 
می شود، به نوعی استعداد یابی را در دل خود جای 

می دهد.
ثبت نام  کرد:  اضافه  استان  تکواندو  هیئت  رئیس 
همه ی  در  استعداد یابی  بخش  در  انفرادی  لیگ 
شروع  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  سنی  رده های 
شده و مسابقات آن نیز از هفته  آینده آغاز می شود.

حسین زاده با اشاره به برگزاری کالس های تابستانی 
آزم��ون،  بخش  در  استعدادیابی  و  فصل  ای��ن  در 
استعدادیابی  کرد: بخش  لیگ، تصریح  و  مسابقات 
تابستان  در  و  شده  شروع  گذشته  سال  از  تخصصی 
تجربی  و  علمی  یعنی  تخصصی  صورت  به  امسال 

ادامه می یابد.
دوره  یک  امسال،  ماه  فروردین  در  کرد:  اظهار  وی 
را  استان  مربیان  ویژه  هماهنگی  و  دانش افزایی 
تنها  داشتیم.  ملی  تیم های  سرمربیان  حضور  با 
استانی هستیم که توانستیم در این بخش ورود کرده 
و میزبان شاخص ترین ها بودیم. این دوره آموزشی 

با شرکت 137 نفر در بخش بانوان و 132نفر در بخش 
به  قدس  آستان  بدنی  تربیت  همکاری  با  آقایان 
ترتیب در روزهای 23 و 24 فروردین ماه برگزار شد.

 26 و   25 کرد:  اضافه  استان  تکواندو  هیئت  رئیس 
کارگاه  تیم ملی  با تدریس سرمربی  نیز  فرودین ماه 
آموزشی برای مربیان خانم و آقا برگزار شد. اکنون 
افزایی  دانش  دوره  برای  مبارزه  داوران  ثبت نام  نیز 
اردیبهشت  شش  تاریخ  در  که  است  انجام  حال  در 
ماه برای بانوان و هفت اردیبهشت ماه برای آقایان 

برگزار خواهدشد.
خصوص  در  رضوی  خراسان  تکواندو  هیئت  رئیس 
رابطه این هیئت با هیئت تکواندوی مشهد تصریح 
کرد: هیئت تکواندوی شهرستان مشهد نیز همچون 
دارد.  به حمایت جدی تری  نیاز  سایر شهرستان ها 
این  رئیس  حضور  با  جلسه ای  رابطه  همین  در 
برگزار  اداره ورزش و جوانان مشهد  و رئیس  هیئت 
کرده ایم. امیدوارم اداره ورزش و جوانان مشهد نیز 
از هیئت تکواندوی مشهد حمایت الزمه را در هر دو 

بخش مادی و معنوی داشته باشد. 
وی با اشاره به دستاوردهای هیئت در سال گذشته، 
جوانان  بخش های  در  استان  بانوان  تیم  کرد:  بیان 
سجاد  رسید.  کشور  چهارم  مقام  به  بزرگساالن  و 

جوانبخت موفق شد در رنکینگ فدراسیون جهانی 
مدال  چهار  همچنین  یابد،  دست  سوم  رتبه  به 
جهانی در بخش آقایان و بانوان، یک مدال آسیایی 
و 50 مدال کشوری را در رویدادهای مختلف کشور 
کسب کردیم و هفت دوره میزبان مسابقات قهرمانی 
منطقه ای  لیگ های  و  جهان  نقش  لیگ  کشور، 

بودیم.
بخش  در  داد:  ادامه  استان  تکواندو  هیئت  رئیس 
مقام  یک  هان مادانگ  ملی  تیم  انتخابی  تیمی 
قهرمانی تیمی، یک نایب قهرمانی و یک مقام سوم 

تیمی را به دست آوردیم.
حسین زاده اضافه کرد: مجموعًا 25 تیم در لیگ های 
مختف کشور در بخش پومسه و کیورگی از خراسان 
حضور داشتند و موفق به کسب چهار قهرمانی، یک 
برای  شدند.  تیمی  سوم  مقام  سه  و  قهرمانی  نایب 
لیگ  سوم  مقام  استان  تکواندو  تاریخ  در  بار  اولین 
را کسب کردیم  نوجوانان کشور، جام ستارگان  برتر 
بانوان  پومسه  در بخش  تیمی هم  مقام سوم  و یک 

کسب کردیم.
خراسان  از  بین المللی  داور  پنج  کرد:  عنوان  وی 
رضوی به سمینار داوران بین المللی در ترکیه، سه 
داور بین المللی به جام فجر و جام باشگاه های آسیا 

و شش مربی نیز به دوره  مربیگری بین المللی اعزام 
و  فجر  جام  مسابقات  به  داور  دو  نیز  امسال  شدند. 
پنج  هم چنین  شدند.  اعزام  آسیا  باشگاه های  جام 
کیورگی،  بخش  در  که  خراسانی  مدرسان  از  نفر 
هستند،  فدراسیون  مدرس  هان مادانگ  و  پومسه 
از 14فروردین ماه سال جاری برای حضور در دوره  

دانش افزایی مدرسان کشور اعزام شدند.
حسین زاده درخصوص ملی پوشان خراسانی تکواندو 
تصریح کرد: سال گذشته در بخش هان مادانگ سه 
نفر، در بخش کیورگی یک ملی پوش داشتیم اما در 

بخش پومسه متاسفانه ملی پوشی نداشتیم.
وی ادامه داد: در چهارسال گذشته تمرکز هیئت در 
بود  مبارزه  شاخه  روی  صرفا  قبلی،  مدیریت  دوره 
رضوی  خراسان  در  تکواندو  زیرشاخه های  دیگر  و 
رونق نداشتند، اما اکنون هر سه شاخه هان مادانگ، 
قرار  توجه  مورد  نسبت  یک  به  پومسه  و  کیورگی 

می گیرند.
از  شاخه  هر  در  ک��رد:  خاطرنشان  حسین زاده 
آقایان  بخش  دو  در  رده   5 در  فقط  اگر  تکواندو، 
 10 بایستی  کنیم،  اعزام  بخواهیم  تیمی  بانوان  و 
مختلف  شهرهای  در  مختلف  مسابقات  به  تیم 
کشور بفرستیم. با توجه به بعد مسافتی و موقعیت 
مکانی شهر مشهد، بایستی ساالنه هزینه سنگینی 
برای اعزام ها بپردازیم که هیئت را تحت فشار قرار 

می دهد.  
رئیس هیئت تکواندو استان با اشاره به اینکه مشکل 
اظهار  است،  سخت افزاری  بخش  در  هیئت  اصلی 
کرد: با اداره کل ورزش و جوان در تعامل هستیم تا 
بتوانیم زمینی را برای ساخت خانه تکواندو تحویل 
بگیریم. برای ساخت این زمین نیاز به همت خیرین 

ورزشی داریم.
ما  مشکالت  مهمترین  از  یکی  افزود:  حسین زاده 
سیستم  وجود  عدم  رضوی،  خراسان  تکواندوی  در 
قیمت  است،  الکترونیکی(  )هوگو  سنسوری  داوری 
پایه این سیستم از 80 میلیون تومان آغاز می شود 
چنین  پرداخت  توان  تنهایی  به  هیئت  طبیعتا  و 

ارقامی را ندارد.
و  اداره کل ورزش  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
جوانان به عنوان مادر ورزش استان فعالیت می کند، 
امیدواریم که مکاتبات ما با دوستان در اداره کل به 
صورت  که  حمایت هایی  با  بتوانیم  و  برسد  نتیجه 
می گیرد، زمینه ورود این دستگاه را به استان فراهم 

کنیم.
برای  که  کنیم  ف��رام��وش  نباید  ک��رد:  عنوان  وی 
امکانات  به  نیاز  استان ها  سایر  همچون  پیشرفتی 
این  که  هستیم  استان هایی  معدود  جزو  داری��م. 

تکنولوژی را در اختیار ندارد. 

کوتاه از ورزش استان

خراسان  کوراش  و  جوجیستو  جودو،  هیئت  رئیس 
بزرگ  جایزه  رقابت های  نقره  مدال  کسب  از  رضوی 
خبر  استان  پوش  ملی  کار  کوراش  توسط  ازبکستان 

داد.
بیان این خبر گفت: رقابت های  با  حسین محمودی 
با  ازبکستان  جمهوری  ریاست  جام  ب��زرگ  جایزه 
حضور مدعیان کوراش در روزگذشته به پایان رسید.

این  در  کشورمان  نماینده   ۳ حضور  به  اشاره  با  وی 
۳۰کشور  از  ورزشکار   ۱۵۰ از  بیش  افزود:  رقابت ها، 
نمایندگان  که  داشتند  شرکت  رقابت ها  این  در  دنیا 
مشهدی  سرمربی  دلیر،  خسرو  هدایت  با  کشورمان 

تیم ملی کوراش راهی این مسابقات شده بود.
خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
رضوی ادامه داد: جعفر پهلوانی کوراش کار مشهدی 
این  فینال  در  ملی  تیم  کیلوگرم   ۹۰ مثبت  وزن 
ازبکستانی  برابر حریف  با قبول شکست در  رقابت ها 

خود به مدال ارزشمند نقره دست یافت.
اکبری کوراش کار  الیاس علی  وی خاطر نشان کرد: 
مدال  رقابت ها  این  در  نیز  شمالی  خراسان  ارزنده 
ارمغان  به  برای کشورمان  را  کیلوگرم   ۸۱ وزن  طالی 

آورد.

سالمت

وحیدداودی
اما چگونه می توان شدت ورزش را 

ارزیابی کرد؟

را  فعالیتی  هر  شدت  که  است  این  راه  ساده ترین 
شدید  یا  متوسط  سبک،  مانند  کلی  رده هایی  به 
متوجه  بدنی،  آمادگی  افزایش  با  کنید.  طبقه بندی 
خواهید شد ادراک شما از شدت یک فعالیت معین، 

برای مثال باال رفتن از یک تپه، تغییر می کند.
این جدول تغییرات جسمی در ورزش با هر شدتی 
ورزش��ی  برنامه  یک  ت��ازه  اگ��ر  می کند.  تعیین  را 
شدت  به  رسیدن  را  هدفتان  ک��رده ای��د،  ش��روع  را 
قلبی  مشکالت  دچار  اگر  البته  دهید.  قرار  متوسط 
یا معلولیت هایی هستید که فعالیت در حد متوسط 
را برایتان ناممکن می کند، هر مقدار فعالیت که در 

توانتان است انجام دهید.
بعدها با رسیدن به آمادگی بدنی متوجه خواهید شد 
وقت  هر  است.  شده  ساده تر  برایتان  تمرین  انجام 
انجام یک فعالیت برایتان ساده شد، مدت یا شدت 

انجام آن را بیشتر کنید.
 چقدر ورزش کنیم؟

خوردن یک تکه شکالت ممکن است یکی دو دقیقه 
از  حاصل  کالری  سوزاندن  اما  نکشد،  طول  بیشتر 
می خواهد.  پیاده روی  دقیقه   ۴۰ افراد  اغلب  در  آن 
نیم کیلوگرم وزن کمک کنید هم  اینکه حدود  برای 
کار  این  انجام  بسوزانید.  کالری   ۳۵۰۰ حدود  باید 
با  ورزش  هفته   4 به  و  است  ممکن  بدنی  فعالیت  با 

شدت متوسط و مرتب نیاز دارد.
غذا  روز  در  کالری   ۵۰۰ از  کمتر  اگر  دیگر،  سوی  از 
بخورید، هفته ای نیم کیلوگرم وزن از دست خواهید 
گرفتن  رژیم  برسد  نظرتان  به  شاید  بنابراین  داد، 
راهی کوتاه تر برای رسیدن به وزن مطلوب است اما 
سوزاندن  از  غیر  دیگری  فایده های  منظم،  ورزش 
در  را  انرژی  مصرف  میزان  مثال  دارد،  هم  کالری ها 

حال استراحت هم اندکی افزایش می دهد.
که  هنگامی  و  ورزش  انجام  از  پس  دیگر،  عبارت  به 
از  می سوزانید.  کالری  هستید،  استراحت  حال  در 
طرفی، کاهش وزنی که با افزایش میزان فعالیت ایجاد 
می شود، فقط از چربی است. برخی از بررسی ها بیانگر 
آن است که ورزش بیشتر »چربی شکمی« را هدف قرار 
می دهد که در دچار شدن به فشارخون باال، بیماری 

قلبی عروقی و دیابت نقش دارد.
ادامه دارد...

رئیسهیئتجودو،جوجیستووکوراشاستان
کسب مدال نقره رقابت های جایزه 
بزرگ ازبکستان توسط کوراش کار 

مشهدی

رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی:

برای خرید هوگو الکترونیکی به حمایت اداره کـل ورزش و جوانان نیاز داریم
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میز خبر

   خاورمیانه بدون »برجام« خطرناک است
وزی��ر خارجه آلمان در نشس��ت ج��ی۷- در کانادا اعالم 
کرد: اوضاع خاورمیانه بدون برجام بس��یار خطرناک تر 
خواهد شد؛ بنابراین، گروه۷- به طور مشترک به دنبال 
راه ح��ل هایی ب��رای محافظت از برجام اس��ت. وزارت 
خارج��ه آلمان روز دوش��نبه در پیام های��ی توئیتری به 
نقل از »هایکو ماس« وزیر خارجه این کشور اعالم کرد: 
باید تمام تالش خود را برای آغاز یک فرایند سیاسی با 
هدف برقراری صلح در س��وریه به کار ببندیم. در زمان 

بحران به همکاری بیشتر و گفتگو نیاز داریم.
   سه پیشنهاد وسوسه انگیز به پوتین 

      برای حمایت نکردن از اسد
روزنام��ه فرانکفورتر آلگمانیه نوش��ت، آمری��کا، آلمان 
و اروپا س��ه پیش��نهاد به رئیس جمهوری روس��یه برای 
روزنام��ه  داده ان��د.  اس��د  بش��ار  از  نکردن��ش  حمای��ت 
فرانکفورتر آلگمانیه تس��ایتونگ به نقل از منابع با نفوذ 
در سیاس��ت خارجی دولت آلمان نوشت: ارتباط غرب 
با روس��یه درباره توقف حمایت این کشور از بشار اسد، 
رئیس جمه��وری س��وریه ب��ر پایه قاع��ده »داد و س��تد« 
اس��ت. این مس��ئوالن می گوین��د، پیش��نهادهای غرب 
شامل تضمین ابقای روس��یه در پایگاه های نظامی اش 
در س��واحل سوریه و حمایت مالی و اذعان غرب به این 
مس��أله اس��ت که روسیه قدرتی اس��ت که بدون آن حل 

هیچ مشکلی در جهان ممکن نیست.
   نفوذ بین المللی

این روزنامه آلمانی نوش��ت: پیش��نهاد س��وم مهم ترین 
پیش��نهاد غرب اس��ت. بر اس��اس ای��ن پیش��نهاد نفوذ 
جهانی مس��کو تضمین ش��ده و یک ابرقدرت به حساب 

خواهد آمد.
یکی از سیاس��تمداران وزارت خارج��ه آلمان می گوید: 
روش آلم��ان و هم پیمانانش برای پایان جنگ س��وریه 
متأس��فانه کامل از طریق دادن نفوذ جهانی به روس��یه 
انجام می ش��ود. این پیش��نهاد غرب اذع��ان به واقعیت 
اس��ت، نه تس��لیم و اینکه جایگزین ه��ای دیگری برای 
پای��ان بحران س��وریه به دلیل حمایت روس��یه از بش��ار 

اسد وجود ندارد.
   آغاز عملیات جدید ارتش سوریه 

       در شمال حمص
ارتش س��وریه، روز دوشنبه عملیات زمینی جدیدی را 
در مناطق تحت تس��لط تروریس��ت ها در شمال استان 
حم��ص آغ��از کرد.  مناب��ع میدانی اعالم کردن��د که این 
عملیات پ��س از خودداری نمایندگان تروریس��ت ها از 
ش��رکت در نشست با طرف روس در معبر »دار الکبیره« 

آغاز شد.
ای��ن عملیات بر دو محور الحمرات و س��لیم در اس��تان 
حمص متمرکز اس��ت و ارتش سوریه که از شب گذشته 
از پشتیبانی هوایی نیز برخوردار شده است، تالش می 

کند در این دو محور پیش��روی کن��د. بالگردهای ارتش 
سوریه در روزهای گذش��ته با ریختن اطالعیه هایی در 
این مناطق از غیرنظامیان ش��مال اس��تان های حمص 
و جن��وب حم��اه خواس��ته اس��ت مناطق تحت تس��لط 
تروریس��ت ها را ترک کنند. نمایندگان تروریست های 
شمال حمص روز یکشنبه از حضور در معبر دارالکبیره 
ب��رای نشس��ت ب��ا ط��رف روس��ی خ��ودداری کردن��د و 
خواستار برگزاری این نشس��ت در مناطق تحت کنترل 

خود شدند.
   نامه امیر قطر به همتای کویتی خود

روز  کوی��ت  امی��ر  الصب��اح«  الجاب��ر  األحم��د  »صب��اح 
دوش��نبه پی��ام مکتوب��ی از »تمی��م بن حم��د آل ثانی« 
همت��ای قط��ری خ��ود دریاف��ت ک��رد. طب��ق گ��زارش 
خبرگ��زاری کویت )کونا(، »محمد ب��ن عبدالرحمن آل 
ثان��ی« وزیر خارجه قطر دیروز در س��فری ب��ه کویت با 
امیر این کشور دیدار و پیام مکتوب امیر قطر را تقدیم 

وی ک��رد.
   طرح امنیت اخالقی به جد دنبال 

       می شود؛ با “فضاسازی” و 
       “هوچی گری “ کوتاه نمی آییم

فرمان��ده نی��روی انتظام��ی تصری��ح ک��رد: در اج��رای 
مأموری��ت ه��ا ب��ه واس��طه “ فضاس��ازی ه��ا “ و “هوچی 
گری ها” نه تنها کوتاه نمی آییم بلکه برای ادامه مس��یر 
“مصم��م ت��ر” خواهیم بود. س��ردار اش��تری تأکید کرد: 
نی��روی انتظام��ی در خط مقدم مقابله ب��ا ناهنجاری ها 

و تهاجم فرهنگی دشمن است./ تسنیم
    اراده برلین توسعه همکاری های 

       دوجانبه با ایران است
س��فیر آلم��ان در ته��ران با تاکید ب��ر اینک��ه تصمیم 12 
م��ی ترامپ درب��اره برجام ب��رای واش��نگتن خواهد بود 
ن��ه اروپا، تاکید کرد که اراده سیاس��ی آلمان بر توس��عه 
همکاری های دوجانبه با ایران است؛ حتی اگر تصمیم 

واشنگتن بر وفق مراد نباشد.
»میکائی��ل کل��ور برش��تولد« دی��روز در دیدار ب��ا وزیر 
ت��داوم  ب��رای  آلم��ان  عالق��ه  ب��ه  کش��ورمان  نی��روی 
همکاری های دو کش��ور اشاره کرد و گفت: زمینه های 
مثبت��ی ب��رای همکاری بیش��تر ب��ا ایران وج��ود دارد 
ک��ه امید اس��ت ب��ا اس��تفاده بهینه ت��ر از ظرفیت های 
جانب��ه  دو  همکاری ه��ای  گس��ترش  ش��اهد  موج��ود 
باش��یم. وی به تصمیم روز 12 می )22 اردیبهش��ت( 
رئیس جمه��وری آمریکا برای توافقنامه برجام اش��اره 
کرد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام ش��ده قرار اس��ت 
»آنگال م��رکل« صدراعظم آلم��ان و »امانوئل مکرون« 
رئی��س جمه��وری فرانس��ه در روزهای آین��ده درباره 
برجام دیداری با ترامپ داش��ته باش��ند که این امر از 
تح��رک باالی اروپا برای حفظ و تداوم برجام حکایت 

دارد./ وزارت نی��رو 

   گزینه های غیرقابل پیش بینی ایران 
       حتی به فکر طرف مقابل هم نمی رسد

دبی��ر  و  رهب��ری  معظ��م  مق��ام  نماین��ده  ش��مخانی، 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی گفت: جمهوری اس��المی 
ب��ه منظ��ور  ای��ران هزینه ه��ای قاب��ل مالحظ��ه ای را 
ایج��اد ثبات منطقه ای و مبارزه با تروریس��م تکفیری 
پرداخته اس��ت و از این رو نمی تواند در برابر افزایش 
نگ��ران کنن��ده اقدامات بی ثبات کنن��ده آمریکا، رژیم 
صهیونیس��تی و برخ��ی ه��م پیمانان منطق��ه ای آن ها 
بی تف��اوت باش��د. اف��زود:  دس��تورالعملهای جامعی 
ب��رای فع��ال س��ازی ظرفیت ه��ای ح��وزه هس��ته ای 
به س��ازمان ان��رژی اتمی اب��الغ گردیده که متناس��ب 
ب��ا اقتضائات��ی ک��ه در آین��ده می توان��د پی��ش روی ما 
ق��رار بگیرد در زم��ان مناس��ب در قالب س��ناریوهای 
عملیات��ی اج��را  خواه��د ش��د. همانط��ور ک��ه رئی��س 
جمه��ور محترم اش��اره کردند بخش��ی از این اقدامات 
ابتکاری، مواردی هس��تند که ط��رف مقابل حتی فکر 

آن را هم نمی کند./ ایس��نا
   تایید حکم راننده اتوبوس حادثه 
       پاسداران/محاکمه سایر متهمان 

      به زودی
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان ته��ران از تایی��د حکم 
صادره برای راننده اتوبوس حادثه پاس��داران در دیوان 

عالی کشور خبر داد.
غالمحس��ین اس��ماعیلی در گفتگ��و با خبرن��گار مهر در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده راننده اتوبوس حادثه 
پاس��داران گفت: دیوان عالی کش��ور حک��م این پرونده 
را تایی��د ک��رده اس��ت. وی در خص��وص زم��ان اج��رای 
حک��م این پرون��ده گفت: تمام تالش مان این اس��ت که 
در اس��رع وقت اجرا ش��ود. در حال حاضر پرونده برای 
ط��ی مراحل قانونی اجرا، به دادس��رای اج��رای احکام 
ارس��ال شده است.  رئیس دادگستری استان تهران در 
خصوص پرونده تعداد دیگری از اغتشاش گران حادثه 
پاس��داران نیز گفت: پرونده این افراد به دادگاه ارس��ال 
ش��ده اس��ت و به زودی محاکمه می ش��وند. تایید شده 
اس��ت که ش��عبی برای رس��یدگی ب��ه این پرون��ده ها در 
اولین فرصت تعیین وق��ت بکنند. متهم این پرونده در 
سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، ۲۷ اسفند ماه 

سال گذشته بود./ مهر
   شهردار بعدی تهران یکی از این 

      هفت نفر خواهد بود 
اعض��ای ش��ورای ش��هر ته��ران در نشس��تی وی��ژه، از 
می��ان گزینه ه��ای معرف��ی ش��ده ب��رای تصدی پس��ت 
ش��هردار تهران، هفت گزینه نهای��ی را انتخاب کردند. 
ش��هرداری تهران که پیش از نجفی، به مدت 12 سال 
یک س��کاندار را به خود دیده بود، مدتی است که حال 
و روز چندان خوش��ایندی ندارد؛ نجفی که پس از طی 

فراین��دی طوالنی به این عنوان برگزیده ش��ده بود، به 
تازگی از این سمت استعفا داد و با مخالفت اعضا، ابقا 
ش��د ت��ا بالفاصله برای بار دوم اس��تعفا داده و ش��ورا را 
مجبور به انتخاب سرپرس��ت کند. سرپرستی که دست 
ک��م ت��ا دو هفته آینده در این س��مت خواهد ماند. این 
را رئیس ش��ورای ش��هر تهران خبر می ده��د که درباره 
فراین��د انتخ��اب ش��هردار ته��ران می گوی��د: از می��ان 
بیس��ت و چند گزینه تصدی ش��هرداری تهران، دیروز 
اعض��ا هفت نفر را در رای گیری برگزیدند که این هفت 
نف��ر فرصت دارند برنامه ه��ای خود را تدارک دیده و به 

ش��ورا ارائه دهند.
محسن هاش��می افزود: ایشان حدود دو هفته فرصت 
دارن��د تا برنامه های خ��ود را تدارک ببینند و به ش��ورا 
ارائ��ه دهند و پ��س از آن در رای گیری دیگری، دو تن 
از ایش��ان انتخاب می ش��وند تا با اعضا در جلس��ات هم 
اندیش��ی و کمیس��یون ها ش��رکت کنند. دو روز پس از 
آن ب��از هم رای گیری خواهد ش��د تا ش��هردار برگزیده 
ش��ود. ماراتنی که دیروز با رای گیری از اعضای ش��ورا 
آغاز ش��د و طی آن این هفت نفر ب��ه عنوان گزینه های 
نهایی کاندیداتوری ش��هرداری تهران معرفی ش��دند: 
محمدابراهی��م   ۲- افش��انی،  س��یدمحمدعلی   ۱-
 4- حجتی نجف آب��ادی،  محم��ود   ۳- انص��اری الری، 
س��یدمحمود حسینی، -5 س��میع ا... حسینی مکارم، 

-6 پیروز حناچ��ی -7 حج��ت ا... میرزای��ی./ تابن��اک
   اختصاص 4000 میلیارد تومان اعتبار 

       برای خرید تجهیزات پژوهشی ایرانی
وزیر عل��وم، تحقیقات و فناوری گفت: در س��ال جاری 
۴۰۰۰ میلی��ارد توم��ان اعتب��ار ب��رای خری��د تجهیزات 
پژوهش��ی س��اخت ایران تخصیص یافته و دانش��گاه ها 
م��ی توانند تجهیزات خود را از ش��رکت های مورد تایید 
معاون��ت علم��ی و فناوری رئی��س جمهور تهی��ه کنند. 
دکت��ر منص��ور غالمی در جمع هیئت رئیس��ه دانش��گاه 
ش��هید باهن��ر گفت: در س��ال ۱۳۹۷ مبلغ ی��ک میلیارد 
تجهی��زات  خری��د  ب��رای  نی��ز  خارج��ی  فاین��اس  دالر 
پژوهش��ی ب��ا تکنولوژی ب��اال اختص��اص یافته اس��ت و 
تاکنون در بین دانش��گاه های کش��ور، دانشگاه صنعتی 
ش��ریف ب��رای هزین��ه ۱۰۰ میلی��ون دالر از ای��ن اعتبار 

قرارداد بسته است./ ایسنا
   300 تیم تروریستی با هدف اغتشاش 

        و بمبگذاری در کشور متالشی شد
وزیر اطالعات گفت: س��ربازان گمنام امام زمان)عج( با 
هوش��یاری و تالش ۳۰۰ تیم تروریس��تی که قصد ایجاد 
اغتش��اش، بمب گذاری و اقدامات تروریس��تی داشتند 
شناس��ایی و متالش��ی کردند. حجت االس��الم محمود 
علوی عصر دیروز در دیدار عمومی با مردم شهرس��تان 
مراغه که در مس��جد جامع این ش��هر برگزار ش��د اظهار 
ک��رد: خوش��بختانه مس��ئوالن همیش��ه ب��ه فک��ر مردم 

هس��تند ب��ه طوری که در کش��ور هیچ م��وردی نبوده که 
باعث رنجش مردم شود و مسئوالن برای برطرف کردن 

آن نکوشیده باشند.
وی، تامی��ن امنیت پایدار را از نتایج تالش ها و خدمت 
های بی منت مسئوالن دولتی و کارگزاران نظام عنوان 
ک��رد و اف��زود: وزارت اطالع��ات همیش��ه ب��رای تامین 
امنی��ت جه��ت فعالی��ت فع��االن اقتص��ادی و س��رمایه 
گ��ذاران تالش ک��رده و می کند لذا اگ��ر آرامش و امنیت 
پایدار نباشد توسعه اقتصادی نیز به تبع آن اتفاق نمی 

افتد./ مهر
   نظر علی مطهری در مورد برخورد 

        گشت ارشاد با یک قانون شکن
نائ��ب رئی��س مجلس با بیان اینکه گش��ت ارش��اد دچار 
تخطی ش��ده اس��ت، گفت: با ای��ن حال ف��رد مذکور به 
خاط��ر توهی��ن و هجوم به نی��روی پلیس دچ��ار تخلف 

شده و نباید مقاومت می کرد.
در پایان جلس��ه علنی روز س��ه ش��نبه مجلس ش��ورای 
اس��المی، نصرا... پژمانفر در تذکر شفاهی خود با بیان 
اینک��ه امر به مع��روف و نهی از منک��ر از واجبات بوده و 
مستحب نیس��ت، گفت: لطفا در این زمینه فتوا ندهید 
و اظهارنظره��ای خ��ود را به مس��ائل سیاس��ی معطوف 
کنی��د و ش��رعیات را زی��ر س��وال نبرید. نماین��ده مردم 
مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه با 
بیان اینکه اقدام مامور ناجا که دچار تخطی ش��ده قابل 
بررسی و پیگیری است، عنوان کرد: با این حال تخلف 
عف��اف و حجاب صریح و روش��ن بوده و نباید نس��بت به 
آن اغم��اض ش��ود. علی مطه��ری نای��ب رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی در پاس��خ به این تذکر با بی��ان اینکه 
نیروی انتظامی در این مورد دچار تخطی ش��ده است، 
گف��ت: با این حال فرد مذکور ب��ه خاطر توهین و هجوم 
ب��ه نیروی پلیس دچار تخلف ش��ده و نباید در برابر وی 

مقاومت می کرد./ مهر
   ترام�پ:ای�رانبرنام�ههس�تهایخودرا

ازسربگیردبامشکلمواجهمیشود
رئی��س جمه��وری آمری��کا پس از اس��تقبال رس��می از 
همتای فرانس��وی خ��ود در جمع خبرن��گاران به تهدید 

ایران پرداخت.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، دونال��د ترام��پ رئی��س 
جمه��وری آمری��کا ام��روز س��ه ش��نبه پ��س از اج��رای 
مراس��م رس��می اس��تقبال از امانوئ��ل ماک��رون همتای 
فرانس��وی اش در س��خنانی در جمع خبرن��گاران بدون 
اشاره به اقدامات تحریک آمیز خود در تهدید به خروج 
از توافق نامه چندجانبه موسوم به برجام، ادعا کرد: اگر 
ایران برنامه هس��ته ای خود را از س��ر بگیرد با مشکالت 
بزرگت��ری  مواج��ه خواهد ش��د که پیش از این نداش��ته 

است.
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید اینگونه ادعاهای 

خود را ادام��ه داد: برجام توافق��ی احمقانه، مضحک و 
فاجعه  بار بود و هرگز نباید امضا می  ش��د. ممکن اس��ت 
ب��ه زودی ب��ا ماک��رون درب��اره ای��ران و برجام ب��ه توافق 
برس��م؛ اگرچه همگان دیدگاه من درباره توافق با ایران 

را می  دانند.
وی مدع��ی ش��د: می  توانس��تیم ی��ک تواف��ق معقول یا 
یک تواف��ق خوبی )با ایران( داش��ته باش��یم، اما توافق 
وحش��تناکی حاصل ش��د. ما ۱۵۰ میلی��ارد دالر دادیم. 
ب��ه ص��ورت نق��دی پرداخ��ت  ۱.۸ میلی��ارد دالر آن را 

کردیم، نقد. بسته های پول نقد.
رئیس جمهوری فرانس��ه نیز در این باره گفت: توافق با 
ایران موضوع مهمی اس��ت. باید آن )برجام( را بخش��ی 
از تصویر بزرگتر امنیت در آنم منطقه بدانیم. آنچه می  
خواهیم انجام دهیم، مهار ایران اس��ت و برجام بخشی 

از آن تصویر بزرگتر است.
   جنگن�دهه�ایترکی�هایش�مالعراقرا

بمبارانکردند
مناب��ع عراق��ی از بمب��اران ش��مال این کش��ور از س��وی 
ب��ه گ��زارش  جنگن��ده ه��ای ترکی��ه ای خب��ر دادن��د. 
خبرگ��زاری مه��ر به نقل از الس��ومریه، مناب��ع عراقی از 
حم��الت جنگن��ده ه��ای ترکی��ه ای به مناطق ش��مالی 

عراق خبر دادند.
بر اساس گزارش منابع عراقی؛ جنگنده های ترکیه ای 
مناطقی از اس��تان دهوک در ش��مال ع��راق را بمباران 
کردن��د. مناطق بمباران ش��ده ش��امل نی��روه، ریکان و 
جبل کاره از توابع العمادیده در ش��مال اس��تان دهوک 
است. این منابع اعالم کردند که حمالت یک ساعت به 
طول انجامیده اس��ت. شبکه الس��ومریه گزارش داد که 
در حمله هفت گذش��ته جنگنده ه��ای ترکیه در منطقه 
العمادیه در شمال دهوک سه غیرنظامی کشته شدند.

آلمانمصممبهحفظبرجاماست
مع��اون مدی��رکل ام��ور اروپای��ی وزارت خارج��ه آلمان 

گفت: کشورش به حفظ برجام بسیار عالقمند است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- پیمان یزدانی: »پیتر 
پتاس��یک« معاون مدیرکل امور اروپایی وزارت خارجه 
آلمان گفت کش��ورش به حف��ظ برجام بس��یار عالقمند 

است.
وی ک��ه در جمع گروهی از پژوهش��گران و خبرنگاران 
وزارت  در  اروپ��ا«  »آین��ده  نشس��ت  در  الملل��ی  بی��ن 
خارج��ه آلم��ان س��خن م��ی گفت در پاس��خ به س��وال 
خبرن��گار مهر درب��اره رویکرد آلم��ان و اتحادیه اروپا 
در قب��ال خ��روج احتمالی آمریکا از توافق هس��ته ای 
ب��ا ایران گفت که کش��ورش بس��یار عالقمن��د به حفظ 

برجام اس��ت.
وی در ادامه افزود در داخل اتحادیه اروپا تمایل زیادی 
وجود دارد تا بتوانیم هرکاری که می توانیم انجام دهیم 

تا برجام را حفظ کنیم.

امام علی )ع( فرمودند:
عاجز ترین مردم كسی است كه از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از 

او عاجزتر كسی است كه دوستان بدست آورده را از دست بدهد.

انقالبیون وفادار، ركن دوم انقالب
اوصاف انقالبیون راس�تین در بیانات نورانی سخنگوی وحی، حضرت 
امیرالمومنی�ن )ع( آم�ده اس�ت آن حض�رت در مقام توصیف پارس�ایان 
چنی�ن می فرمای�د: هنگامی كه ش�ب فرا رس�ید، م�ردان با تقوی س�رگرم 
تالوت وحی هس�تند: مردان باتقوی هنگام شب با تالوت آیات، استثاره 
می كنن�د، یعنی به فکر ثوره و انقالب قلب و پاس�خگویی به ندا و صالح 
رهبران انقالب هس�تند آنها به این فکر نیس�تند كه فقط ق�رآن بخوانند، 
ی�ا ف�رآن را فهمیده و به دیگ�ران بفهمانند، آنان تنها ب�ه فکر تهذیب نفس 
نیس�تند، بلک�ه به فکر اس�تثاره )ت�الوت آی�ات، تعلیم كت�اب و حکمت و 

تهذیب دل( هستند
امام خمینی بنیان مرصوص، ص225

چرخ کجه باز، ات نهان ساخت کجه
با نیک و بد داریه ردباخت کجه

گامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام هن
خت کجه طالع هب کفم یکی نیندا رودکی

روحانی: هزینه زیرپا گذاشتن برجام برای آمریکا بسیار باالست
رئیس جمهوری گفت: ما در این پنج سال هزینه دشمن را باال بردیم و اگر برجام به هم بخورد، برنامه داریم؛ اگر آمریکا 

برجام را زیرپا بگذارد باالترین هزینه را در جهان پرداخت خواهد کرد.
حجت االس��الم حس��ن روحانی روز سه شنبه در جلسه توسعه و برگزیدگان آذربایجان شرقی گفت: از ماه ها این موضوع 
مطرح است که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به شکستن تعهد دارد؛ ما در دنیا بر مبنای منافع ملی، پیمان و تعهدی 

را امضا می کنیم و بر اساس منافع ملی تعهداتی را قبول می کنیم.
دکتر روحانی افزود: اس��اس سیاس��ت خارجی بر مبنای هزینه است و همیشه هزینه وجود دارد؛ اگر هزینه کم باشد یعنی 
سیاس��ت خارجی موفق بوده و اگر هزینه زیاد باش��د یعنی سیاس��ت خارجی ناموفق بوده است. رئیس جمهوری یادآوری 
کرد: عده کمی در این خصوص داللی می کردند، اما باید منافع 81 میلیون ایرانی را در نظر گرفت و تصمیم هایی که دولت 
اتخاذ کرده، برای ش��رایط مختلف قاطع و محکم اس��ت. دکتر روحانی ادامه داد: همیش��ه مشکل داشته ایم و به کمک هم 
مشکالت را حل کرده ایم. وی اظهار کرد: بیش از 3 هزار میلیارد تومان طرح در آذربایجان شرقی دیروز افتتاح و عملیات 
اجرایی حدود 6 هزار میلیارد تومان طرح هم ش��روع ش��د که این نشان از آمادگی مردم است. رئیس جمهوری اظهار کرد: 

امروز 40 سال در برابر انواع توطئه ها ایستاده ایم و مقاومت کردیم و این توطئه در تمامی زمان ها ادامه دارد.
حجت االسالم روحانی افزود: تاریخ جنگ اراده هاست، اراده ما در برابر اراده رقبا و دشمنان است؛ اگر اراده ما بر اراده 
آن ها غلبه کند آن ها را شکس��ت خواهیم داد، اگر تردید کنیم؛ این تردید بالی بزرگ برای کش��ور اس��ت، ناامیدی بالی 

بزرگتر است و دعوا و اختالفات بالی دیگر بر کشور است.
افزود: مردم همه کاره هستند و در همه زمینه ها با حضورشان به موفقیت نظام و دولت اثر می بخشند.

وی با بیان اینکه تا مردم کمک نکنند نمی توان به اهداف رس��ید، اظهار کرد: در طرح هایی که دولت آغاز می کند، اگر 
مردم کمک کنند، موفق می شویم.

رئیس جمهوری یادآوری کرد: تمام موفقیت ها در دولت یازدهم به دلیل امید و حضور مردم بوده اس��ت؛ در این دولت 
نیز حضور، اعتماد و تالش مردم باعث موفقیت است.

دکتر روحانی ادامه داد: امروز هم مردم آذربایجان شرقی آگاه هستند و تالشی که در صنعت، کشاورزی و گردشگری در 
این استان وجود دارد، لذتبخش است./ ایرنا


