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دبیر کل حزب ندای ایرانیان:

درهیچدورهای
ایناقتداررادربروناز

مرزهانداشتیم

واکنش رهبر انقالب به سخنان ترامپ؛

اگرنتوانیدازاروپاییها
تضمینقطعیبگیریدنمیشود

برجامراادامهداد
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آیا انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی برای جبران کم آبی 

کافی است؟

دریا را در کویر می ریزیم 
اما...

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

فعالیت 33 آمبوالنس 
غیرمجاز در مشهد

استاد معماری دانشگاه تهران در مشهد:

ایران با معضل تکراری شدن 
بناها روبرو است

"صبح امروز" ضرورت های خروج یک جانبه امریکا از "برجام" را بررسی می کند؛

تدبیر دولت همکاری 
بخش خصوصی
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گزارش ویژه

گزارش ویژه

مراسم تقدیر از معلمان برتر استان به مناسبت هفته معلم برگزار شد؛

نگاه سنتی مانع پیشرفت است

»َفرخه«؛ پیام آور صلح و دوستی 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ما با نگاه سنتی مانع از تغییر و پیش رفت در آموزش 
و پرورش شده ایم. قاسم علی خدابنده در مراسم تقدیر از معلمان برتر استان که به مناسبت هفته معلم 
در بنیاد فرهنگی مصلی نژاد برگزار شد، نگاه سنتی را عامل مقاومت در برابر تغییر دانست و عنوان کرد: 

درحالی که فضای کشور به سمت مدرنیته پیش می رود، در آموزش و پرورش نگاه سنتی مانع...

آیین های فرهنگی هر سرزمین، ارزش هایی هستند که موجب حفظ اصالت و نشاط جمعی آن می شوند. 
در طول تاریخ ایران، مردم با برپایی بزم و پایکوبی در اعیاد باستانی مانند نوروز، مهرگان، یلدا و چهارشنبه 
سوری، مناسبات باستانی و اعیاد مذهبی را جشن می گرفتند و در قالب مراسمی مثل تعزیه و مرثیه خوانی 

به سوگ و عزای بزرگان می نشستند. این سنت ها و آیین های بومی و محلی که از بطن...
سرپرست آب منطقه ای خراسان رضوی:

مردم »آب یارانه ای« را 
مدیریت نمی کنند

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
شده  تمام  قیمت  رضوی  خراسان  و  ایران  در  گفت: 
از  قبض ها  در  که  است  هزینهای  از  کمتر  بسیار  آب 
برای  سم  یک  موضوع  این  می شود.  گرفته  م��ردم 
و  شود  توزیع  یارانه ای  آب  که  وقتی  تا  است  جامعه 
مدیریت  را  خود  مصرف  مردم  باشد،  پایین  آن  نرخ 
نمی کنند.  محمد عالیی ظهر چهارشنبه در نشست 
آب  شرکت  محل  در  که  رسانه  اصحاب  با  خبری 
پایین  افزود:  شد،  برگزار  رضوی  خراسان  منطقه ای 

بودن نرخ آب و نداشتن...
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 علی روغنگران

مجلس بانمجلس بان

سبحانی فر:

دو سوم مردم آمریکا اقدامات نابخردانه 
ترامپ را خالف تعهدات می دانند

اینکه  بیان  با  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
را  ترامپ  نابخردانه  اقدامات  آمریکا  مردم  سوم  دو 
خالف تعهدات می دانند، گفت: ملت ایران همچون 

سربداران در برابر مستکبران می ایستد.
علنی  نشست  در  س��ب��ح��ان��ی ف��ر  رم��ض��ان��ع��ل��ی 
شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت   19 )چهارشنبه، 
محکومیت  ضمن  خود  شفاهی  تذکر  در  اسالمی 
از  گفت:  برجام  از  خروج  در  ترامپ  سخیف  اقدام 
دیار  به  دولت  هیئت  اعضای  و  جمهور  رئیس  سفر 
دیگر  بار  که  م��ردم  پرشور  استقبال  و  س��رب��داران 
گذاشت  نمایش  به  را  ایران  ملت  همدلی  و  وحدت 
تشکر می کنم و در این سفر دولت مشکالت مردم را 
مورد بررسی قرار داد و بیش از 2هزار میلیارد تومان 

مصوبه داشت.
و جوین در مجلس شورای  نماینده مردم سبزوار 
موضع گیری  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  اس��الم��ی 
در  روحانی  و  الریجانی  دکتر  مدبرانه  و  شجاعانه 
برابر بدعهدی ترامپ افزود: ترامپ یک سیاستمدار 
آماتور و نادان است و بیش از دو سوم مردم آمریکا 
اقدام او را خالف تعهدات و نظرات مردم این کشور 

می دانند.
بر  مرگ  که  بدانند  آمریکا  مردم  داد:  ادامه  وی 
نماد  به معنای  این کشور  و آتش زدن پرچم  آمریکا 
نادانی  و  بی خردی  و  کشور  این  استکباری  دولت 

دولت ترامپ در سراسر جهان است.
اسالمی  ش��ورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
بداند که همه ملت  نادان ترامپ  تصریح کرد: دولت 
ایران در کنار یکدیگر همچون سربداران که در برابر 
برابر  نپذیرفتند، در  را  اما ذلت  مغول سربدار شدند 

دولت های استکباری و بی منطق می ایستند.

پژمانفر:

در مواجهه با برجام از چاله به چاه نیفتیم
ضمن  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
به  از چاله  نباید  برجام  با  اینکه در مواجهه  بر  تأکید 
۳۶ توافقنامه  ۳ و  چاه بیفتیم خواستار اجرای ماده 

برجام شد.
)چهارشنبه،  علنی  نشست  در  پژمانفر  نصرا... 
در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  م��اه(  اردیبهشت   19
آمریکایی ها  اینکه  به  اشاره  با  خود  شفاهی  تذکر 
به موضوع  نباید خوشبینانه  لذا  نیستند  اهل منطق 
برجام  نقض  اکنون  هم  گفت:  ش��ود،  نگاه  برجام 
این   36 و   3 ماده  طبق  باید  و  است  گرفته  صورت 

توافقنامه اقدام شود.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
چاه  به  چاله  از  دوباره  نباید  کرد:  تصریح  اسالمی 
با اروپایی ها ادامه دهیم؛ البته  بیفتیم یا به عبارتی 

این مهم خالف قانون نیز تلقی می شود.

مقصودی:

خروج آمریکا از برجام اعتبار آمریکا در 
دنیا را از بین برد

است  معتقد  مجلس  شوراهای  کمیسیون  عضو 
نبود  ایران  ضرر  به  تنها  نه  برجام  از  آمریکا  خروج 
و  وجهه  که  شده  تمام  آمریکایی ها  ضرر  به  بلکه 

اعتبار خود را در سطح بین المللی از دست دادند.
از  آمریکا  خروج  به  واکنش  در  مقصودی  حسین 
بعد  چند  از  باید  را  ترامپ  اقدام  این  گفت:  برجام 
ایران  بررسی کرد و نکته نخست این است که مردم 
برای  را  کامل  آمادگی  دولت  و  مجلس  بدانند  باید 

خروج ترامپ از برجام را داشتند.
نماینده مردم سبزوار،جوین و جغتای در مجلس 
کرد:ممکن  تصریح  اساس  برهمین  اسالمی  شورای 
و  ها  سختی  ترامپ  اق��دام  ای��ن  ابتدای  در  اس��ت 
پیاده  با  خوشبختانه  باشیم؛اما  داشته  مشکالتی 
سازی شعار مقام معظم رهبری باید به درون متکی 

شویم که اتفاق خاصی نیفتد.
اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  ادام��ه  در  وی 
آمادگی کامل برای خروج آمریکا از برجام را داشت 
عنوان کرد: اگر ترامپ از برجام خارج نمی شد باید 
شک می کردیم؛از این رو این اقدام نشان می دهد 
است؛ضمن  نشده  ضایع  ایران  از  حقی  برجام  در 
پیدا  کامل  اعتقاد  ترامپ  دیوانگی  به  جهان  اینکه 

کرد و آنها اعتبار خود را از دست دادند.
یک  برجام  اینکه  بر  تأکید  با  همچنین  مقصودی 
ابراز  بود،  جهانی  سطح  در  معتبر  و  مابین  فی  تعهد 
ضرر  احساس  هرگاه  توانند  نمی  داشت:کشورها 
کردند از یک پیمان نامه خارج شده و تعهدات خود 
را زیر پا بگذارند؛لذا این اقدام آمریکا اعتبار آنها را 
هایی  تعهدنامه  برای  کشورها  دیگر  و  برد  سوال  زیر 
نمی  قائل  اعتباری  است،  آمریکا  آن  طرف  یک  که 
شوند. این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با 
از برجام صرفا به ضرر  اینکه خروج آمریکا  به  اشاره 
ترامپ  کرد:  اظهار  ایران،  نه  و  شد  تمام  کشور  این 
قانون جنگل را برای دنیا درنظر گرفته و یکی از مهم 
ترین توافقنامه های بین المللی که قانونی بود را زیر 

پا گذاشت.
که  است  آمریکا  این  صرفا  حال  این  با  افزود:  وی 
در  همچنان  کشورها  بقیه  و  شده  خارج  برجام  از 
درکنار  باید  ایران  مردم  رو  این  از  دارند  حضور  آن 
معظم  مقام  های  سیاستگذاری  لوای  زیر  و  یکدیگر 
رهبری قرار گرفته و مجلس،دولت و قوه قضاییه در 

کنار مردم متحد و همراه شود.

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

سفر  در  مردمی  نامه  هزار   17 دریافت 
رئیس جمهوری به استان

هزار   10 برقراری  از   رضوی  خراسان  استاندار 
در  مردمی  نامه  هزار   17 دریافت  و  تلفنی  تماس 

جریان سفر رئیس جمهوری به استان خبر داد.
سامانه  از  بازدید  جریان  در  رشیدیان  علیرضا 
مقامات  سفرهای  کرد:  اظهار  دولت  مردمی  ارتباط 
و  حین  قبل،  هم  شهرستان  ها  و  استان ها  به  عالی 
بعد آن اقداماتی دارد که از  جمله آماده شدن برای 

پروژه های افتتاحی و غیره است.
وی ادامه داد: در کنار تمام کارهای اجرایی، بحث 
ارتباطات و تعامالت مردمی است که درخواست ها، 
در  جمهوری  رئیس  با  را  خود  مطالبات  و  مکاتبات 

میان می گذارند.
همکاران  از  تقدیر  با  رضوی  خراسان  استاندار 
و  مردمی  نامه های  دسته بندی  به  اقدام  که  سامد 
کرد:  نشان  خاطر  کردند؛  تلفنی  مشاوره های  انجام 
پیگیری  و  نامه ها  شدن  دیده  صدا،  شدن  شنیده 

مکاتبات مردم موجب دلگرمی آنان خواهد شد.
تماس ها،  از مجموع  کرد:   نشان  رشیدیان خاطر 
که  بوده  اشتغال  مساله  به  مربوط  آن  مورد   2200
جدی  دغدغه های  از  اشتغال  مساله  می دهد  نشان 

مردم است و باید جدی تر دنبال کنیم .
عنوان  به  هم  جمهوری  رئیس  گفت:  رشیدیان 
نیازهای  و  مهم  موضوعات  ملت،  منتخب  نماینده 
معیشت،  اقتصاد،  اشتغال،  مانند  کشور  و  مردم 
فرسوده  بافت های  و  روستایی  مناطق  بازسازی 
و  جدی  صورت  به  را   ... و  آب  روستایی،  و  شهری 

مستمر از دستگاه های متولی پیگیری می کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

اقتدار امروز ایران اسالمی بی نظیر است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ایران اسالمی 
از اقتدار و امنیت بی نظیر برخوردار است که  امروز 
مرهون آینده نگری ولی فقیه، مردمی دانا و فهیم و 

حضور نیروهای مسلح مقتدر است.
حیدری  کیومرث  سرتیپ  امیر  ایرنا،  گزارش  به 
قرارگاه منطقه  کارکنان  عصر چهارشنبه در همایش 
با  ام��روز  اف��زود:  مشهد  در  ارتش  شرق  شمال  ای 
وحدت و همدلی نیروهای مسلح همه اهداف و نیت 

های دشمن نقش برآب شده است.
جامع  برنامه  از  آمریکا  خ��روج  به  اش��اره  با  وی 
در  نوعی  به  دنیا  همه  کرد:  اظهار  مشترک  اق��دام 
حال  به  هم  برخی  و  گرفتند  موضع  رفتار  این  برابر 
ایران اسالمی تاسف خوردند اما رهبر معظم انقالب 

فرمودند، ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند.
وی گفت: صراط مستقیم، راه پیامبر )ص( و ائمه 
امر  ولی  نیستند  آنها  که  ام��روز  و  است  )ع(  اطهار 
مسلمین و ولی فقیه باعث می شود اقتداری داشته 

باشیم که ریشه در معنویت و مردم دارد. 
بستر  در  که  است  این  قدرت  افزود:  حیدری  امیر 
بی  اقتدار  از  ایران  امروز  و  شود  نهادینه  ملت  یک 
نظیر برخوردار است و با جرات می توانیم در مقابل 
زورمندترین کشورهای دنیا بایستیم و حرف خود را 

به کرسی بنشانیم.
ارتش  زمینی  نیروی  ام��روز  اینکه  بیان  با  وی 
ارتش  بزرگ  قدرت  و  دفاعی  قدرت  یک  عنوان  به 
و  کرد: والیت محوری، عدالت محوری  اظهار  است 
از اصول مهم نیروی زمینی ارتش  شایسته ساالری 

است. 
وی گفت: بهبود وضعیت معیشتی و رفاه کارکنان 
نیروی زمینی ارتش، مورد توجه رهبر معظم انقالب 
منظور  این  برای  که  است  ارتش  های  برنامه  جزو  و 

طرح ها و برنامه های مختلف در حال اجراست.
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پشت پرده خروج ترامپ از برجام

هدف پنهان آمریکا جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  شب  شنبه  سه 
آمریکا، در یک سخنرانی جنجالی، خروج آمریکا 
اعالم  را  ایران  علیه  تحریم ها  بازگشت  و  برجام  از 
کرد. این تصمیم با مخالفت گسترده جهانی مواجه 

شد.
ترامپ چند ماه پیش، از تایید پایبندی ایران به 
برای  آن،  "اصالح"  جهت  و  کرد  خودداری  برجام 
بود  قرار  که  کرد  تعیین  االجلی  ضرب  اروپایی ها 
در 22 اردیبهشت به پایان برسد. اما ترامپ چنان 
مشتاق لغو توافق چندجانبه هسته ای بود که حتی 

برای پایان ضرب االجلش هم صبر نکرد.
مزبور،  االجل  ضرب  تعیین  از  پس  سفید  کاخ 
ماندن در برجام را به بهبود بازرسی ها از سایت های 
محدود  و  برجام  انقضای  تاریخ  حذف  هسته ای، 
مشروط  ای��ران  بالستیکی  موشک  برنامه  ک��ردن 
رفع  برای  اروپایی ها  اخیر،  ماه  بود. در چند  کرده 
توافق  این  ابقای  و  ترامپ  برجامی  نگرانی های 
مذاکرات گسترده ای با وزارت خارجه آمریکا انجام 
دیدگاه  نتوانست  تالش ها  این  تمام  اما  داده ان��د. 

سرسختانه ترامپ درباره برجام را تغییر دهد.
توافق  از  ترامپ  خ��روج  از  پس  ام��ا،  ام���روز، 
هسته ای و بازگشت تحریم ها، رسانه ها و ناظران از 
اهداف نهانی و پشت پرده ترامپ در مسئله برجام 

خبر می دهند.
هدف گیری نظام ایران

اگر چه ترامپ مدعی شد که اصل برجام معیوب 
است و باید لغو شود، اما به نظر می رسد که تصمیم 
دنبال  را  هسته ای  مسائل  از  غیر  اهدافی  ترامپ 

می  کند.
در سخنرانی ترامپ، ضمن اعالم خروج آمریکا از 
انتقاد بیشرمانه شد.  برجام، بشدت از نظام ایران 
از  نامطلوبی  بسیار  تصویر  آمریکا،  جمهور  رئیس 

ایران به مخاطبان ارائه داد.
برجام،  لغو  از  ترامپ  هدف  که  معتقدند  ناظران 
همزمان  اخیر،  روز های  در  است.  ایران  تضعیف 
با افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا بر سر توافق 
به ترامپ صریحا  افراد نزدیک  از  هسته ای، برخی 
از به کارگیری سیاست تغییر رژیم در ایران حمایت 
را  سیاست  همین  نیز  ترامپ  کردند  اعالم  و  کرده 

دنبال می کند.
سابق  شهردار  و  ترامپ  وکیل  جولیانی،  رودی 

نیویورک، روز شنبه گذشته، از سیاست تغییر رژیم 
"به  ترامپ  دونالد  گفت:  و  کرد  حمایت  ایران  در 

اندازه ما به تغییر رژیم متعهد است".
توافق  از  آمریکا  خ��روج  اع��الم  از  بعد  لحظاتی 
هسته ای، روزنامه نیویورک تایمز، از اهداف پنهان 
نوشت:  و  کرد  رمزگشایی  برجام  از  ترامپ  خروج 
"پشت پرده پایان توافق )هسته ای( ایران از سوی 
ترامپ، یک شرط بندی پرخطر وجود دارد مبنی 

بر اینکه آمریکا می تواند رژیم )ایران( را بشکند".
و دو متحدی  ترامپ  "برای  نوشت:  این روزنامه 
که او بیش از همه برایشان ارزش قائل است - رژیم 
صهیونیستی و عربستان -، مشکل توافق هسته ای 
هسته ای  س��الح ه��ای  ب��ه  ربطی  اس��اس��ا  ای���ران، 
دولت  توافق  که  بود  این  مشکل  )بلکه(  نداشت. 
ایران را مشروع و عادی کرد و آن را مجددا  دینی 

به اقتصاد جهانی بازگرداند".
توافق  از  ترامپ  که  اکنون  روزنامه،  این  گفته  به 
بازگردانده،  را  ایران  علیه  تحریم ها  و  شده  خارج 
شده  پرخطر  بسیار  و  عظیم  آزمایش  یک  وارد  او 

است.
بلندپایه  مقامم  "یک  داد:  ادامه  نیویورک تایمز 
خاورمیانه ایش،  متحدان  و  ترامپ  گفته  اروپایی 

حیات  خط  می توانند  آن ه��ا  که  می بندند  شرط 
را  رژیم  نتیجه  در  و  کنند  قطع  را  ایران  اقتصادی 

بشکنند". 
از ارضای نتانیاهو تا عمل به وعده انتخاباتی

توجیه  برای  خود،  آتشین  سخنرانی  در  ترامپ 
اخیرا  که  ادعایی  اسناد  به  برجام  از  خروجش 
کرده،  منتشر  هسته ای  برنامه  درب��اره  اسرائیل 

استناد کرد.
تصمیم  از  زی���ادی  کشور های  آنکه  علیرغم 
اسرائیل  اما  کردند،  انتقاد  ترامپ  مناقشه برانگیز 
بنیامین  کرد.  ستایش  و  تمجید  او  اقدام  از  فورا 
از  "کامال  او  کرد  اع��الم  شعف  و  شور  با  نتانیاهو 
برای  ترامپ  رئیس جمهور  جسورانه  تصمیم 
حمایت  فاجعه بار  هسته ای  توافق  نپذیرفتن 

می کند".
برجام  از  ترامپ  خروج  هیل،  آمریکایی  وبگاه 
رژیم  وزیر  نخست  برای  بزرگ"  "پیروزی  یک  را 

صهیونیستی دانست.
وعده های  انتخاباتی،  تبلیغات  دوران  در  ترامپ 
را  آن ها  از  بسیاری  ناظران  برخی  که  داد  زیادی 
غیرقابل تحقق دانستند. ترامپ که از این امر آگاه 
رئیس جمهوری  یک  قامت  در  آنکه  برای  است، 

دائما  را عملی می کند،  که وعده هایش  ظاهر شود 
می کند.  تاکید  انتخاباتی اش  وعده های  تحقق  بر 
او در صفحه توئیتری اش از رسانه ها به خاطر عدم 

پوشش "دستاوردهایش" انتقاد می کند.
"پاره کردن" توافق هسته ای ایران  از بد حادثه، 

هم یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ بود.
واشینگتن پست با اشاره به تالش اروپایی ها برای 
این  در  برجام،  در  ماندن  به  ترامپ  کردن  متقاعد 
باره می نویسد: "یک مقام کاخ سفید گفته با وجود 
اینکه رهبران اروپایی با این استدالل ها بر ترامپ 
فشار وارد می کردند، مشاورانش مکررا آنچه او در 
جمهوری(  ریاست  انتخابات  )در  نامزدی  دوران 
وعده داده بود را به او یادآوری می کردند". به گفته 
استفن  که  بود  رویکردی  همان  این  روزنامه،  این 
بنن، استراتژیست سابق ترامپ، از آن برای خروج 
کرده  استفاده  پاریس  آب وهوایی  توافق  از  ترامپ 

بود.
از  یکی   " ک��رد:  تصریح  سفید  ک��اخ  مقام  ای��ن 
است  ممکن  که  اقناع  اب��زار ه��ای  قدرتمندترین 
این  کند،  متقاعد  را  ترامپ  آن  بواسطه  هرکسی 
دوره  در  تو  بگوید  ترامپ(  )به  سادگی  به  که  است 
انجام  را  کار  این  که  گفتی  انتخاباتی  تبلیغات 

خواهی داد. من مکررا این را دیدم".
آمریکا  خروج  به  انقالب  معظم  رهبر  واکنش 

از برجام
به  واکنش  در  چهارشنبه  روز  انقالب  رهبر 
آمریکا،  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  سخنان 
علیه حکومت جمهوری اسالمی و خروج آن کشور 
می گویند:  ایران  ملت  طرف  از  که  گفت  برجام  از 
»آقای ترامپ! شما غلط می کنید«. رهبر جمهوری 
اسالمی با توصیف سخنان رئیس جمهوری آمریکا 
افزودند:  سبک«  و  سخیف  »حرف های  عنوان  به 

»شاید بیش از ۱۰ دروغ در حرف های او بود«.
از  بخشی  در  ای  خامنه  ا...  آی��ت  حضرت 
بودند  گفته  گذشته  در  که  کردند  اشاره  سخنانش 
نیست  هسته ای  انرژی  به  مربوط  آمریکا  »مسئله 
که  کسانی  به  خطاب  ایشان   . آورد«  می  بهانه  و 
حضور  از  غرب  انتقاد  به  بودند  او  مواضع  مخالف 
ایران در منطقه و برنامه موشکی ایران اشاره کردند 
و گفتند »اگر این را هم قبول کنیم، مسئله دیگری 

را شروع می کنند«.
گفتند  آلمان   و  فرانسه  بریتانیا،  درباره  ایشان 
مسئوالن  از  و  ندارند  اعتماد  کشورها  این  به  که 
قطعی  تضمین  آنها  از  نتوانستند  اگر  خواستند 

بگیرند، دیگر نمی شود برجام را ادامه داد.

»لغو »برجام« به اندازه فیلترینگ تلگرام مردم را نگران 
آمریکایی ها  بدعهدی  به  ما  که  نمی کند. چرا  و  نکرده 

عادت داریم«
این جمله را رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان 
رضوی که از فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان 

است با صراحت و اطمینان خاطر بیان می کند. 
در روزهایی که عده ای بذر نگرانی می کارند و طوفانی 
برای تسویه حساب با دولت ساخته اند و دستاویزشان 
خروج ترامپ از یک معاهده بین المللی است. خروجی 
که حتی همپیمانان ایاالت متحده آمریکا نیز با آن همراه 

نشده اند.
به این سوال که خروج یک جانبه آمریکا  در پاسخ 

حسین  محمد  دارد،  نگرانی  جای  چقدر  »برجام«  از 
آمریکا  گفت:  ام��روز«  »صبح  با  گفت وگو  در  روشنک 
همواره در مسیر »برجام« سنگ اندازی می کرد تا مانع 
از همکاری کشورها و شرکت های بین المللی با ایران 
شود، اما با توجه به عدم همکاری کشورهای دیگر دنیا 
ایران  خروج  و  متحد  ملل  سازمان  تحریم های  لغو  و 
اتفاق  این  متحد  ملل  سازمان  منشور  هفت  فصل  از 

عملیاتی نشد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز برگرداندن دوباره 
تحریم های سازمان ملل نیاز به عزم و اراده کشورهای 
اعضای  در  اراده  این  که  حالی  در  دارد.  دنیا  مختلف 

کشورهای اروپایی و آسیایی دیده نمی شود.
ترامپ  قلدری  مقابل  در  دنیا  کرد:  تصریح  روشنک 
تسلیم نمی شود. از طرف دیگر در داخل کشور پیش 
بینی های الزم برای چنین شرایطی دیده شده است. 
دکتر روحانی هم در موضع گیری شب گذشته و هم در 

برنامه های عملیاتی دولت خود این مساله را به وضوح 
نشان داده که از آمادگی الزم برخورداریم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه 
کرد: موضعی که در سخنان دکتر روحانی شاهد بودیم 
بهترین عکس العمل بود، ایشان ثابت کرد که ایران تا 
انتها تدابیر الزم را در خصوص رعایت موافقت نامه ها و 

عهدنامه لحاظ کرده است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به 
این که کشور ما اقتصادی پویا دارد و می تواند راه خود را 
ادامه دهد، اضافه کرد: خارج شدن آمریکا هیچ تاثیری 
اساسی  کاالهای  از  بسیاری  و  ندارد  کشور  اقتصاد  بر 
ما  اتفاق  این  از  قبل  ایران موجود است.  انبارهای  در 
از این هم نمی  نمی توانستیم دالر جابه جا کنیم بعد 
توانیم. آمریکا به ما چیزی نمی داد که بعد از این آن را 

از ما پس بگیرد.
این فعال اقتصادی دصریح کرد: در آینده نزدیک و 

حتی تا یک سال آینده نیز هیچ تغییر محسوسی در 
نمی دهد. دولت  اقتصادی رخ  فعالیت های  و  شرایط 
و فعالین بخش خصوصی باید با تکیه بر اصول اقتصاد 
مقاومتی راه توسعه و پیشرفتی که آغاز شده است را 

دنبال کنند.
دوران  ما  اقتصادی  فعالین  و  مردم  کرد:  اضافه  وی 
سخت جنگ تحمیلی و بازسازی کشور را با توکل بر خدا 
و همت خود پشت سر گذاشته اند. به همین دلیل در 

مقابل سختی ها مقاوم هستند. 
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
معتقداست: دولت باید در کنار تدابیری که اندیشیده 
و  باشد  تولید  سربار  هزینه های  کاهش  فکر  به  است 

هزینه های مدیریت دولتی را نیز کاهش دهد.
کمر  خصوصی  بخش  کرد:  تاکید  پایان  در  روشنک 
همت را بسته است و خود را برای گسترش ارتباطات با 

دنیا فراهم می کند.

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
گفت: در ایران و خراسان رضوی قیمت تمام شده 
از  از هزینهای است که در قبض ها  آب بسیار کمتر 
برای  سم  یک  موضوع  این  می شود.  گرفته  مردم 
و  توزیع شود  یارانه ای  تا وقتی که آب  جامعه است 
نرخ آن پایین باشد، مردم مصرف خود را مدیریت 

نمی کنند. 
خبری  نشست  در  چهارشنبه  ظهر  عالیی  محمد 
با اصحاب رسانه که در محل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی برگزار شد، افزود: پایین بودن نرخ 
اقتصادی موجب شده بخش  توجیه  نداشتن  و  آب 
وارد  بخش  این  در  سرمایه گذاری  برای  خصوصی 
نشود. در نتیجه تا زمانی که اقتصاد آب واقعی نشود 
مدیریت در انحصار دولت خواهد ماند و نمی توان به 

آن مدیریت صحیح انجام داد.
مسئله آب فرابخشی است

به  نیاز  چالشی  هر  حل  برای  داد:  ادام��ه  عالیی 
شناسایی  اول  شود.  انجام  باید  اساسی  اقدام  سه 
صحیح، دوم ارزیابی پیامدها و سوم یافتن و اجرایی 
کردن راه حل با توجه به موارد اول و دوم. برابر قانون 
این شرکت متولی همه بحث های آب استان است. 
اما آب یک فرابخش است و تنها مربوط به یک بخش 
و سازمان نیست و حتی در جلسه سران سه قوه و 

شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود.
وی با اشاره به این که مردم باید از طریق رسانه ها 
نسبت به راهکارها آگاه شوند، اظهار کرد: ایرانی ها 
هشت هزار سال منابع آبی را مدیریت کردند و نمونه 
کشور  سراسر  در  که  است  متفاوتی  قنات های  آن 
وجود دارد. مجموعه شوشتر و قنات قصبه گناباد از 

نمونه های بارز این موضوع است.
عالیی با بیان این که در زمینه آب ما با دو مسئله 
جدی توسعه عمرانی استان و تغییر فرهنگ مصرف 
از افزایش مصرف  آب روبرو هستیم، گفت: بخشی 
بخاطر تغییر سطح توسعه و تکنولوژی بوده که امری 
طبیعی است اما مصرف غیر استاندارد در هر بخشی 

غیر قابل توجیه است.
برداشت  را  آیندگان  آب  از  درصد   13 ساالنه 

می کنیم
وی ادامه داد: اکنون از 38 دشت آب استان در 34 
دشت کسری مخازن داریم و هر سال بیش از نیم متر 
افت سطح آب در این دشت ها داریم، حتی در دشت 
غرب مشهد تا یک و نیم متر افت سطح داشته ایم. 
داریم  آب  برداشت  درصد   113 خراسان  استان  در 
برداشت  آینده  نسل  سهم  از  نیز  درصد   13 یعنی 
و  قنات ها  و  چاه ها  زودی  به  ترتیب  این  به  کردیم. 
چشمه ها خشک می شوند و سطح آب پایین می رود 

و بخاطر این افت آب شور می شود.
سطح  افت  متر  هر  ازای  به  کرد:  تصریح  عالیی 
و  می کند  نشست  زمین  سانت  دو  تا  یک  باعث  آب 
شکاف های خطرناک در زمین ایجاد می شوند که این 
شکاف ها باعث آسیب به جاده ها، خطوط انتقال آب 

و گاز، منازل و ایجاد ریز گرد می شود.
کاهش 1.1 درصدی بارش استان خراسان رضوی

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
میزان  به  ساالنه  گذشته  سال  چهل  در  داد:  ادامه 
از  است.  شده  کم  استان  در  بارش  متر  میلی   1.1
طرفی برداشت ما افزایش یافته و سال به سال آب 
شورتر می شود. آب کنونی بخاطر هدایت الکتریکی 
باال بسیار کاهش کیفیت داشته و این مشکل باعث 
شده  نیز  خاک  بازدهی  توان  کاهش  و  خاک  شوری 

است.

مدیریت آب باید چرخشی باشد
دیگر  ام���روزی  علم  در  که  ای��ن  بیان  با  عالیی 
فاضالب تهدید نیست بلکه یک فرصت است، ابراز 
مسکونی  و  کشاورزی  صنعتی،  فاضالب های  کرد: 
همه قابل تصفیه و استفاده در زمینه های گوناگون 
اجرایی  دنیا  در  دیگر  آب  خطی  مدیریت  هستند. 
چرخشی  مدیریت  را  خود  جای  امروزه  و  نمی شود 
داده است. البته نبود تشکل های قانونی مردمی یکی 
از خالءهای این بحث است چرا که مدیریت منحصر 
به فعالیت دولت شده و در هر قسمتی انحصار ایجاد 

شود نکات منفی زیادی به وجود می آید.
یا منفی  را مثبت  این که ساختن سد  افزود:  وی 
تلقی کنیم یک تفکر اشتباه است. اگر سد در مکان 
درستی ایجاد شود مثبت است و اگر بدون مطالعه 
خواهد  منفی  پیامدهای  دچار  شود  انجام  دقیق 
شد، پس نباید به همه سدها را مضر و یا حتی مفید 

دانست.
خشکسالی پدیده جدیدی در منطقه ما نیست

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
در خصوص راهبردهای خروج از این مشکل گفت: 
برای مدیریت منابع آب اول باید سازگاری با کم آبی 
را آموخت. یعنی هشت هزار سال نیاکان ما همخوان 
با منابع آبی کشاورزی، دامداری و کارهای صنعتی 
خشکسالی  داشتند.  مدیریت  نوع  یک  و  می کردند 
گذشته  در  و  نیست  ما  منطقه  در  جدیدی  پدیده 
و  داشتیم  کشور  در  بدتری  بسیار  خشکسالی های 
حتی دو سال قبل از کودتای 1299 جمعیت ایران 

بخاطر قحطی نصف شد.
عالیی ادامه داد: اگر به سه نکته اصلی که ذکر شد 
تهدید خارج  از  این خشکسالی  تنها  نه  کنیم  توجه 
فرصت  یک  به  تبدیل  را  آن  می تواند  بلکه  می شود 
یک  بند  پس  کرد.  آب  منابع  مدیریت  برای  بزرگ 
استان  آبی  ظرفیت های  همه  از  اساسی  راهبرد  در 
ما  کنونی  مصرف  که  چرا  است  آب  اسراف  حذف  و 
بیمارگونه است. باید بتوانیم مردم را قانع کنیم که به 

همان میزان آب استفاده کنند که نیاز دارند.
آب منطقه ای خراسان رضوی رتبه اول کشور

منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  خصوص  در  وی 
گذشته  سال  پنج  در  گفت:  نیز  رض��وی  خراسان 
آب  خشکسالی  با  مبارزه  برای  اقدامات  ان��واع  در 
است  بوده  اول  رتبه  در  رضوی  خراسان  منطقه ای 
که از جمله این اقدامات مسدود کردن چاه های غیر 

مجاز و نصب کنتور برای چاه ها بوده است. 
عالیی با اشاره این که 76 درصد استان ما خشک 
توجه  باید  داد:  ادامه  است،  خشک  نیمه  مابقی  و 
این  اما  کرد که کار سختی پیش رو خواهیم داشت 

فشار  برخی  روی  اگرچه  گیرد  صورت  باید  اقدامات 
اقدامات  البته  نیست.  ایجاد شود، چرا که چاره ای 
ما خالی از نقطه ضعف هم نیست اما تمام تالش ما 
آب  منابع  کنترل  خصوص  در  مصوبات  انجام  برای 

صورت گرفته است.
کاهش در تمام پارامترهای آبی استان

آب  وضعیت  دهنده  هشدار  آمار  خصوص  در  وی 
استان تصریح کرد: ما هفت درصد جمعیت و هشت 
درصد مساحت کشور را داریم. در چند سال گذشته 
به  متر  از221میلی  استان  بارش  ارتفاع  میانگین 
آبی  سال  در  است.  رسیده  سال  در  میلی متر   189
بارش  حجم  درصد،   14.5 بارش  ارتفاع  در   96-95
درصد،   28 شونده  تجدید  آب  منابع  درصد،   14.9
آبخانه های زیرزمینی 22 درصد و آب های سطحی 
امروز  به  تا  نیز  امسال  44 درصد کاهش داشته ایم. 
سال  به  نسبت  که  داشتیم  بارندگی  میلی متر   102
به دراز مدت 43 درصد  و نسبت  گذشته 41 درصد 

کاهش بارندگی را نشان می دهد. 
خراسان رضوی رتبه اول اضافه برداشت آب در 

کشور
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
تصریح کرد: منبع آب سطحی 54.5 درصد کاهش 
میلیون متر   358.6 جمع شده  آب  حجم  و  یافته 
شده  نصف  گذشته  سال  به  نسبت  که  بوده  مکعب 
دارد.  آب  ما  سدهای  درص��د   22.8 تنها  اس��ت. 
اضافه  میزان  در  رضوی  خراسان  استان  متاسفانه 

برداشت آب سال ها است که رتبه اول را دارد. 
مسدود شدن بیش از 5 هزار حلقه چاه غیر مجاز 

عالیی در خصوص اقدامات شرکت آب منطقه ای 
برای مقابله با این شرایط گفت: برای مقابله با این 
منطقه ای  آب  شرکت   اخیر  سال  سه  در  شرایط 
مسدود  چاه  حلقه   425 و  هزار   5 رضوی  خراسان 
متر  میلیون   99.5 صرفه جویی  موجب  که  ک��رده 
مکعب آب، با کاهش دبی 137 حلقه چاه 38 میلیون 
روی  کنتور  نصب  شده،  جویی  صرفه  مکعب  متر 
برقی موجب 328 میلیون متر  تقریبا تمام چاه های 
تغییر  و  اصالح  با  و  است  شده  صرفه جویی  مکعب 
پروانه ها در یک هزار و 140 حلقه چاه، موجب 217 
میلیون و پانصد هزار مترمکعب صرفه جویی در آب 

شده ایم.
رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
راه  بسیار  کرده  شروع  شرکت  که  راهی  داد:  ادامه 
مخصوصا  مردم  همه  کمک  با  باید  و  است  خوبی 
کشاورزان باید آن را ادامه دهیم. من از کشاورزانی 
که چاه غیر مجاز داشتند و مسدود شد عذرخواهی 
می کنم اما معتقدم که ما باید روز اول این چا ه ها را 

پر می کردیم.
مشکل آب با اقدامات کنترلی حل نخواهد شد

با  که  کرد  توجه  باید  نیز  نکته  این  به  افزود:  وی 
تمام این اقدامات کنترلی مشکل آب در استان حل 
نخواهد شد چرا که ما در حال بستن زخم ها هستیم. 
ما باید سیستم آب را ترمیم کنیم چرا که پساب ها 
رود  کشف  در  مکعب  متر  میلیون  مثل 100  زیادی 
حل  را  مشکلی  این  مجموع  در  اما  م��ی رود  هدر 

نخواهد کرد.
انتقال آب دریای عمان با جدیت پیگیری می شود
از  آب  انتقال  باید روی طرح  کرد:  تصریح  عالیی 
دریای عمان برنامه ریزی کرد. این طرح باید هرچه 
زودتر انجام شود چرا که طرحی طوالنی مدت است 
متحمل  بیشتری  ضرر  شود،  اقدام  دیرتر  هرچه  و 
خواهیم شد. وزیر نیرو قول دادند که مسئله انتقال 
آب از دریای عمان به سه استان کم آب کشور به جد 
پیگیری شود اما باید با قدرت تمام از هدر رفت ها و 

مصرف های غیر اصولی جلوگیری شود.
آب  شرکت  آب فروشی  شائبه  خصوص  در  وی 
گفته  آب فروشی  کار  این  به  کرد:  اب��راز  منطقه ای 
کشاورزان  شد  مشخص  بررسی ها  در  نمی شود. 
اضافه  مکعب  متر  میلیون   700 سال  در  استان 
برداشت دارند. باید آب سهمیه بندی می شد اما این 
امکان برای کشاورز وجود نداشت که نیاز به آب خود 
نتیجه تصمیم  به کشت محاسبه کند. در  را نسبت 
را  آب  از  استفاده  میزان  کنتور  نصب  با  شد  گرفته 
مشخص کنیم و به هر میزان که اضافه برداشت شد، 

کشاورز مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند.
باید توسعه کشور آب محور باشد

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
در خصوص ایجاد زنجیره فوالد در خراسان رضوی 
انتقادات اصلی ما به دولت همخوان  از  گفت: یکی 
نبودن توسعه صنعت با توان آب استان است. نمونه 
بارز این کار استقرار صنعت فوالد در نیشابور با وجود 
وضعیت وخیم دشت آب نیشابور است. باید توسعه 

کشور آب محور باشد.
پتانسیل های  اساس  بر  باید  داد:  ادام��ه  عالیی 
منطقه توسعه اقتصادی ایجاد کرد تا جمعیت در یک 
شود.  ایجاد  کم آبی  مشکل  که  نشود  متمرکز  نقطه 
یک  به  مردم  می کند  طلب  اقتصادی  شرایط  وقتی 
نقطه مهاجرت کنند، فشار بر منابع آبی آن منطقه 
نیز بیشتر می شود در نتیجه به بحران آب می رسیم.

پی گیری  حال  در  مرزی  رودخانه های  مشکل 
است

افغانستان  و  ای��ران  مشکالت  خصوص  در  وی 
گفت:  هیرمند  و  هریرود  رودخانه های  موضوع  در 
از  که  داریم  افغانستان  با  مشترک  رودخانه  دو  ما 
با  آن ها  از  یکی  روی  و  گرفته  سرچشمه  کشور  این 
بر  که  مشکالتی  ما  داری��م.  تفاهم نامه  افغانستان 
روی این رودخانه ها با افغانستان داریم را به شورای 
عالی امنیت و مراجع عالی کشور اعالم کردیم و در 
سطح عالی کشور این بحث در حال پی گیری است تا 
ایران بتواند از حق آبه خود نسبت به این رودخانه ها 

استفاده کند.
بدهی 11 میلیاردی آب منطقه ای به پیمانکاران 

طرح کشف رود
عالیی در خصوص رسیدگی به مشکالت کشف رود 
گفت: یک تیم کامل از دستگاه های دولتی، نظامی 
کار  به  زیادی  تالش  و  کردند  همکاری  وغیرنظامی 
بستند تا کشف رود ساماندهی شود تا چندین منبع 
تومان  میلیارد   160 از  شد.  نابود  سالک  پشه  رشد 
آب  به  ح��دود13.7  موضوع  این  بودجه  تخصیص 
اما  یافت  اختصاصی  رض��وی  خراسان  منطقه ای 
اکنون برای همین طرح شرکت  بیش از 11 میلیارد 

بدهی به پیمانکاران دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد: این بانک از مدت ها پیش 
تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض برجام توسط 
آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای 

از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است.
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  بیانیه  در 
برجام  از  آمریکا  متحده  ایاالت  خروج  پی  در  که 
صادر شده، آمده است: این بانک از مدت ها پیش 
تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض برجام توسط 
مجموعه  منظور،  همین  به  و  اندیشیده  آمریکا 
شده  اجرا  و  اتخاذ  منظور  این  برای  تدابیر  از  ای 
سیاست های  و  اقدامات  با  خوشبختانه  اس��ت. 
بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور 
تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی 
کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای 

پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد.
متن کامل بیانیه این بانک به این شرح است:

بسمه تعالی
شاهد  دیگر  بار  ای��ران  شریف  ملت  گذشته  شب 
تعهدات  به  آمریکا  متحده  ایاالت  پایبندی  عدم 
بین المللی خود بود. علیرغم پایبندی جمهوری 
اسالمی ایران به مفاد برجام و اذعان آژانس بین 
المللی انرژی هسته ای و سایر دولت های عضو به 
برجام  از  با خروج  ایاالت متحده آمریکا  امر،  این 
بار دیگر بدعهدی و غیر قابل اطمینان بودن خود 
را به تمام جهانیان اثبات کرد. این امر البته برای 
دو  در  و  نبود  جدیدی  موضوع  ایران  شریف  ملت 
سال گذشته، آمریکا مکرراً با اجرا نکردن بندهای 
مختلف برجام، عدم پایبندی خود به تعهدات بین 
المللی را به طرق گوناگون نشان داده و اثبات کرده 

بود.
پیش  با  ای��ران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
پیش  مدت ها  از  آمریکا  بدعهدی های  بینی 
تمهیدات الزم را برای مقابله با نقض برجام توسط 
مجموعه  منظور،  همین  به  و  اندیشیده  آمریکا 
شده  اجرا  و  اتخاذ  منظور  این  برای  تدابیر  از  ای 
سیاست های  و  اقدامات  با  خوشبختانه  اس��ت. 
بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور 
تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی 
کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای 
پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. 
تولید  از  با محوریت حمایت  سیاست های مذکور 
در  ارز  خروج  و  ورود  جریان  کنترل  موجب  ملی 
مرکزی  بانک  توانایی  ترتیب،  بدین  و  شده  کشور 
افزایش  ارزی کشور  نیازهای  به  برای پاسخگویی 

یافته است.
از این رو، بانک مرکزی به تمام فعاالن اقتصادی 
آمریکا  توسط  برجام  نقض  که  می دهد  اطمینان 
و  نیازها  به  پاسخگویی  در  وقفه  ایجاد  موجب 
تقاضاهای ارزی کشور نخواهد شد و تأمین تمام 
راستا  این  در  یافت.  خواهد  ادامه  کماکان  نیازها 
بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر قوا با رصد 
و  اقدامات  موجود،  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط 
سیاست های متناسب را برای حفظ و تداوم رشد 

و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد. 

کشاورزی  محصوالت  بیمه  خدمات  گ��روه  مدیر 
خراسان رضوی گفت: 424 میلیارد ریال غرامت به 
کشاورزان مربوط به خسارات سال زراعی 95-96 در 

این استان پرداخت شده است
چهارشنبه  روز  فرزانه  محمودرضا  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: سال زراعی 95-96 معادل 340 میلیارد ریال 
خسارت ناشی از سیل و سرما در خراسان رضوی 
برآورد شد که بخش عمده آن پرداخت شده اما برای 
پرداخت 90 میلیارد ریال آن هنوز اقدام نشده است. 
وی ادامه داد: با اجرای طرح مدیریت منابع و مصارف 
که از ابتدای سال زراعی 96-97 اجرایی شده تاکنون 
10 میلیارد ریال نیز در قالب خسارتهای مربوط به 
درآمدهای  محل  از  زراعی  گذشته  سال  و  امسال 
پرداخت  به کشاورزان  صندوق در خراسان رضوی 

شده است.
کشاورزی  محصوالت  بیمه  خدمات  گ��روه  مدیر 
خراسان رضوی گفت: پوشش بیمه ای محصوالت 
زراعی  سال  استان  این  در  دام��داری  و  کشاورزی 
جاری 100 درصد رشد دارد. این رشد نشانگر اعتماد 
تولیدکنندگان و کشاورزان است بطوری که هم اکنون 
28 هزار هکتار باغ، 106 هزار هکتار زمین زراعی و 
350 هزار واحد دامی در این استان زیر پوشش بیمه 

قرار دارند. 
وی همچنین در خصوص علت پائین بودن پوشش 
بیمه ای باغها گفت: »باغ های مخلوط« زیر پوشش 
بیمه قرار نمی گیرند اما در پوشش بیمه ای »باغ های 
تک محصولی« مورد توجه هستند بنابراین میزان 
پوشش بیمه در باغها به مراتب کمتر از زمین های 

زراعی است. 

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه 
مشهد گفت: بدون توسعه و تقویت زیرساختها در 
فضای مجازی و الکترونیکی نمی توان در کسب و 

کار الکترونیک به توفیقی رسید.
روز  ن��وروزی��ان  محمدرحیم  ایرنا،  گ��زارش  به 
و  کسب  و  مدیریت  ملی  همایش  در  چهارشنبه 
کردن  فیلتر  به  اشاره  با  مشهد  در  الکترونیک  کار 
تلگرام  بستن  با  افزود: ظاهرا  تلگرام،  پیام رسان 
خارجی  رسان  پیام  این  از  نفر  میلیون  یک  تنها 
تقویت  لزوم  دهنده  نشان  این  که  اند  شده  خارج 
پیام  کردن  رقابتی  و  حوزه  این  در  زیرساختها 

رسان های داخلی است.
وی تاکید کرد: کسب و کار در فضای الکترونیکی 
است،  مشتری  سلیقه های  به  توجه  مستلزم 
اساس  بر  ما  اقدامات  موارد  برخی  در  متاسفانه 
که  است  گرفته  شکل  گذشته  فرض های  پیش 

پاسخگوی نیازها و سالیق امروز جامعه نیست.
اختصاص  به  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
اعتبارات متنوع به اشتغال زایی در حوزه کسب و 
کار استان پرداخت و بیان کرد: مشکل آن است که 
برای  اما  می دهند  ارائه  خوبی  طرح های  واحدها 
بازاریابی کاری انجام نمی دهند و طرح در نهایت 

به نتیجه مطلوب نرسیده و ایجاد یاس می کند.
نیز در سطح  اینکه طرح هایی  بیان  با  نوروزیان 
کالن به علت بی توجهی به آمایش سرزمین دچار 
خوبی  طرح  مهر  مسکن  افزود:  اند،  شده  مشکل 
فاصله  در  طرح  این  اجرای  و  شد  اجرا  بد  که  بود 
شده  موجب  زیربنایی،  تاسیسات  و  شهر  از  زیاد 
افرادی با حداقل هزینه در آن مسکن گرفته و پس 
از به دست آوردن سرمایه ای اندک مسکن مهر را 

فروخته و به شهر برگردند.
کار  و  کسب  و  کمدیریت  میان  پیوند  ما  هدف 

الکترونیک
آموزش  موسسه  رئیس  مراسم  این  ادام��ه  در 
گفت:  همایش  این  کننده  برگزار  و  فردوس  عالی 
از 105 مقاله رسالی به دبیرخانه این همایش، 87 
مقاله پذیرش شده که در قالب سخنرانی و پوستر 
ارائه می شود و سعی خواهد شد پنج مقاله برتر نیز 

در مجالت معتبر به چاپ برسد.
همایش  هدف  اف��زود:  صفریان  جلیلی  هاشم 
کار  و  کسب  و  مدیریت  میان  پیوند  فهم  چگونگی 

الکترونیک از دریچه اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد : در برگزاری این همایش، انجمن 
علمی مدیریت دانش ایران شاخه خراسان رضوی 
و  استانداری  چون  نهادهایی  و  داشته  مشارکت 

فرمانداری مشهد نیز ما را یاری کرده اند. 
همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی به مدت یک روز به همت 
موسسه آموزش عالی فردوس در دانشکده ادبیات 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  دبیر 
بازار ارز، سفرهای خارجی  اتفاقات  استان گفت: 

را تحت تاثیر شدید قرار داده است.
خصوص  در  فرقانی  مجید  ایسنا،  گ��زارش  به 
نوسانات اخیر بازار ارز افزود: این نوسانات از چند 
از طرفی در  جنبه ما را دچار مشکل کرده است، 
باید از  زمینه پرداخت مبالغ سفر به شرکت ها که 
از  و  هستیم  مشکل  دچار  گیرد  انجام  دالر  طریق 
سوی دیگر مسافران خارجی برای تبدیل دالر به 

ریال دچار مشکل اند.
به  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی  کرد:  بیان  وی 
وجود آمده مربوط به مسافرانی است که قصد سفر 
با توجه به هزینه های  از کشور را دارند،  به خارج 
اقامت در سایر کشورها پرداخت هزار یورو به هر 
مسافر، کفاف هزینه های آنها در سفر را نمی دهد، 
اقدامات  برای  که  هستند  مسافرانی  اینکه  ضمن 

مختلفی غیر از تفریح نیاز بیشتری به ارز دارند. 
مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  دبیر 
سخت  نیز  ریال  به  ارز  تبدیل  داد:  ادامه  استان 
در  خارجی  مسافران  که  است  شده  باعث  و  شده 

ایران دچار سردرگمی شوند.
وی یادآور شد: در این زمینه با مدیران سازمان 
مدیران  سایر  و  استانی  مدیران  فرهنگی،  میراث 
لحظه  این  تا  که  دادیم  انجام  مذاکراتی  مرتبط 
نتیجه ای نداشته است، بانک مرکزی در خصوص 
برخی از صنایع اعالم کرد که تصمیماتی را گرفته 
نشده  گرفته  تصمیمی  گردشگری  حوزه  در  اما 

است.

جامعهخبر

فرماندار مشهد:

کسب وکار الکترونیک بدون تقویت 
زیرساخت ها ممکن نیست

دبیر انجمن صنفی خدمات مسافرتی مطرح کرد:

نوسانات ارزی در سفر خارجی

بیانیه بانک مرکزی در رابطه با خروج آمریکا از 
»برجام«

منابع و مصارف ارزی تحت کنترل 
است

424 میلیارد ریال غرامت به 
کشاورزان خراسانی پرداخت شد

"صبح امروز" ضرورت های خروج یک جانبه امریکا از "برجام" را بررسی می کند؛

تدبیر دولت، همکاری بخش خصوصی
روشنک: دولت و بخش خصوصی تدابیر الزم را اندیشیده اند

سرپرست آب منطقه ای خراسان رضوی:

مردم »آب یارانه ای« را مدیریت نمی کنند

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
پیش  های  سکه  زودهنگام  تحویل  تاثیر  مجلس 

فروش شده را تشریح کرد.
تحویل  به  اشاره  با  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
اف��زود:  شده  ف��روش  پیش  های  سکه  زودهنگام 
پیش  های  سکه  تامین  و  تهیه  عهده  از  دولت  اگر 
فروش بر بیاید، تحویل زودهنگام آن تاثیر مثبتی 
را  آن  اقتصادی  اثرگذاری  اما  گذارد  می  جامعه  بر 

چندان قابل توجه ارزیابی نمی کنم.

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: توزیع سکه در 
باشد  ثابت  کشور  اقتصادی  وضعیت  که  شرایطی 
می تواند در جمع آوری نقدینگی اثرگذار باشد اما 
در حال حاضر اقتصاد ایران ثابت نیست و هر روز 

شاهد کاهش ارزش پولی ملی هستیم.
شورای  مجلس  در  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
اسالمی ادامه داد: زمانی که ارزش پول ملی کاهش 
دهند  ترجیح  مردم  که  است  طبیعی  کند  می  پیدا 

همین  به  کنند،  تبدیل  طال  یا  ارز  به  را  خود  پول 
وتیم  جمهور  رئیس  که  رود  می  انتظار  جهت 
اقتصادی راه کار موثری برای ثبات بازار ارز و طال 

در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه تحویل زودهنگام سکه تاثیری 
تومان   4200 ارز  گفت:  ندارد،  اقتصادی  ثبات  در 
ارز  و  نبود  بازار  برای مدیریت  هم تصمیم درستی 
ثبات  ایجاد  در  تواند  نمی  داد  نشان  تومان   4200
ارز  نیازهای ارزی و میزان  به هر حال  باشد،  موثر 

براساس  باید  و  است  مشخص  کشور   در  موجود 
تصمیم  کشور  اساسی  مسائل  برای  های  واقعیت 

گیری کرد.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس 
با انتقاد از تصمیمات یک شبه دولت برای مدیریت 
های  تصمیم  داشت:  اظهار  اقتصادیکشور،  بازار 
دولت در حوزه اقتصاد باید جامع باشد و هر سه قوه 
با صمیمیت و همدلی تصمیم اتخاذ شده را پیش 

ببرند.

https://telegram.me/
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تحویل زودهنگام سکه های پیش فروش شده چه تاثیری دارد؟

هیچ  در  گفت:  ایرانیان  ن��دای  ح��زب  کل  دبیر 
مرزها  از  برون  در  را  اقتدار  این  تاریخ  از  دوره ای 

نداشتیم.  
در  نشستی  در  خرازی  صادق  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  خراسان،  شاخه  ایرانیان  ندای  حزب  دفتر 
کرد: این شایسته و سزاوار نیست که رئیس کشوری 
نادیده  را  بزرگ  ملتی  سرنوشت  بخواهد  خودکامه 
فکر  اینکه  جای  به  روشنفکر  شبه  عده ای  و  بگیرد 
برای  آن  حاکمیت  و  جامعه  دولت،  مردم،  که  کنند 
امنیت و پیشرفت همه خدمتی را کرده به جای آنکه 
آن طرف را محکوم کنند، در دام ماجرایی بیفتند که 

ظرفیت های ملی خود را نادیده بگیرند.  
دبیر کل حزب ندای ایرانیان بیان کرد: در ماجرای 
تالش  ملت   و  دولت  هسته ای،  پیشرفت  و  برجام 
کردند تا تنش زدایی کنند و به جامعه جهانی بگویند 
بیشترین  نیستیم.  هسته ای  سالح  دنبال  به  ما  که 
تالش را وزارت خارجه و دولتمردان انجام دادند اما 
اینکه بخواهند از حقوق ملت ایران و به حقوق مردم 
از  یکی  داشتن  در  ایران  مردم  مسلم  حق  و  ایران 
دانش های مهم امروز بشری تصرفاتی داشته باشند 
و  روشنفکرمآبی  نام  به  برخی  نیست.  قبول  قابل 
اصالح طلبی یا کسانی که مدعی هستند که دنیادیده 
هستند، با منافقین و بدخواهان مردم هم آواز و علیه 

استقالل ملی وارد شدند. 
خرازی با بیان اینکه مثلث ناجوانمرد صهیونیسم، 
اعراب و منافقین، امروز چیزی جز تباهی و سیاهی 
برای ایران نمی خواهد، عنوان کرد: اگر همه مرزها 
یک  ما  هستند.  سیری ناپذیر  کنیم  تقدیم  هم  را 
نداشتیم  خارجی  سیاست  در  استراتژیک  خطای 
که بخواهند از آن سوءاستفاده کنند. صدها ساعت 
کار  ایران  در  اتمی  انرژی  آژانس  ماموران  گزارشات 
در  سعودی  مثل  کشوری  که  دلیل  این  به  می کنند 
توحش خاص خود تنها پول خرج کند و برای خود 
بلکه  نیست  خریدنی  ملی  منافع  بخرد.  ملی  منافع 
دست یافتنی  سرزمین  یک  بزرگ  مردان  همت  به 

است. 

امنیت  که  کرده  همت  دولتی  اگر  داد:  ادامه  وی 
تامین  مدیترانه  در  مرزها  جای  به  را  خود  جامعه 
کرده و اگر مبارزه با داعش به جای درون در بیرون 
علیه  مبارزات  تعیین کننده ترین  و  بوده  سرزمین 
صورت  دولت  و  حاکمیت  همین  توسط  تروریسم 

گرفته باید دست دولت و حاکمیت را بوسید.  
اینکه  به  اشاره  با  ایرانیان  ندای  حزب  کل  دبیر 
و  دولتی  سیستم  نظام،   که  هستند  مدعی  کسانی 
این  نیازمند  اسالمی  جمهوری  دیوان ساالر  نظام 
کرد:  باشد، تصریح  است که حکمران خوب داشته 
توسعه،  پیشرفت،  امنیت،  یعنی  خوب  حکمران 
کمترین  به  را  استمرار  و  ادام��ه  و  حیات  ثبات، 
غرب  کند.  تامین  خ��ود  م��ردم  ب��رای  هزینه ای 
ملت  پایدار  توسعه  جهت  در  خدمتی  کوچکتربن 
ایران انجام نداده است. نمی توان گفت که غربی ها 

خدمتگزار و خادمان ملت های دیگر هستند. 
خرازی گفت: آنچه در سوریه، عراق و کشورهای 
ایران  ملت  افتخار  سند  افتاده،  اتفاق  ما  پیرامونی 
است. اگر ما در سوریه علیه داعش نمی جنگیدیم، 
داعش  دولت  بغداد،  دولت  و  عراق  حکومت  امروز 
بود. پیوند دولت داعش و اسرائیل حیات ملت ایران 
را  خشک کرده بود و ما باید روزی هزاران جنازه را 

تحویل می گرفتیم تا امنیت خود را حفظ کنیم.  
وی اضافه کرد: در تمام دانشگاه ها و مراکز علمی 
و فکرساز غرب،هوشمندی ایرانیان را در این دیدند 
سیاسی  جغرافیای  مرزهای  از  فراتر  که  می بینند  و 
خود، امنیت خود را تضمین کردند. در هیچ دوره ای 

از تاریخ این اقتدار را در برون از مرزها نداشتیم.  
به  ما  اینکه  بیان  با  ایرانیان  ندای  حزب  کل  دبیر 
سیاست خارجه انتقاد داریم و در بسیاری از موارد ما 
اشتباه کردیم و می کنیم، عنوان کرد: اما در این بعد 
یعنی در عمق استراتژیک سیاست خاورمیانه ای خود 
هیچ زمان از تاریخ ما مرزهای فروریخته برای خود تا 
مدیترانه را تجربه نکردیم جز در دوره هخامنشیان. 
از آن زمان تا امروز ایران چنین قدرتی نداشته و تمام 
موشک  داشتن  بهانه  به  غرب  و  آمریکا  امروز  تالش 
قدرت  که  است  این  ایرانی ها  بومی  تکنولوژی  و 

بازدارنده ایران را مهار و منهدم کنند. 
خود  آینده  نسل  برابر  در  باید  ما  اف��زود:  خرازی 
مسئولیت پذیر باشیم. ما گام های صحیح را به گونه ای 
امروز  کنند.  تجربه  را  امنیت  ما  مردم  که  برداشتیم 
بزرگ ترین دغدغه انسان، امنیت است. مردم ایران 
به برکت خدمت خالصانه ای که در شناخت درست و 
بیرون  و  درون  ظرفیت های  به  نسبت  دقیق  معرفت 

امنیت  موهبت  از  برخوردار  امروز  داشته اند،  مرزها 
هستند. امنیت امروز عراق به تعبیر همه مسئولین 

عراقی، متاثر از نگاه قدرتمند ایرانی ها است.
ما  اینکه  به  اشاره  با  ایرانیان  ندای  دبیر کل حزب 
دفاع  خودمان  از  ما  نکردیم،  دفاع  بشار  و  سوریه  از 
مدیترانه  تا  را  مرزها  تمام  ما  کرد:  تصریح  کردیم، 
برداشتیم. اگر سوریه، عراق و لبنان را داشته باشیم 
که  زمانی  می کنند.  مذاکره  ما  با  جهان  قدرت های 
ما  با  و  می دادند  هزینه  کنیم  ک��اری  می توانستیم 
مذاکره می کردند.   خرازی گفت: مسئولیت مسئوالن 
دغدغه  ما  که  ان��دازه  همان  که  است  این  در  حزب 
آزادی، پیشرفت و توسعه کشور و جوان امروز را باید 
داشته باشیم، باید دغدغه نان و امنیت جوان را نیز 

باید داشته باشیم. 
امیر  خصوص  در  ایرانیان  ن��دای  حزب  کل  دبیر 
شهال، اظهار کرد: امیر شهال سرچشمه وحدت، انس 
این  بود و هست.  و دوستی میان جوانان نسل خود 
دقت  باید  اف��زود:  وی  شد.   خواهد  حل  سوءتفاهم 
مسئولیت  باید  داریم  مسئولیت  احساس  اگر  کنیم 
خود را دقیق و با ذهن هایی کامال روشن انجام دهیم. 
ایران  پیشرفت  و  توسعه  برای  که  مشکالتی  برابر  در 
برمی دارند، چه خائنین به ملت در داخل و خارج وچه 
انسان های بی توجهی که با برخی از تصمیمات خود به 
وحدت مردم آسیب می زنند، بدانند وحدت، امنیت و 
پیشرفت امروز دغدغه زندگی جمعی ما ایرانیان است.  
کنیم.  فکر  بلند  کمی  بگذارید  داد:  ادامه  خرازی 
برخوردار  نفس  به  اعتماد  از  جوان  نسل  بگذارید 
و  حقارت  احساس  ج��وان  نسل  بگذارید  باشد. 
عقده  با  جوان  نسل  بگذارید  باشد.  نداشته  تحقیر 
و دلخوری به منافع ملی خود نگاه نکند. به کسانی 
که به شما رای دادند احترام بگذارید. به کسانی که 
نماد ایثار و اخالص بودند و شما را بر عرصه قدرت 
حضور  به  شما  دولت  مشروعیت  امروز  و  نشاندند 
اگر  که  باشید  داشته  عنایت  است،  مردم  آگاهانه 
و  نیستید  پشیزی  نکنند،  توجهی  و  نباشند  مردم 

نیستیم.

دبیر کل حزب ندای ایرانیان:

در هیچ دوره ای این اقتدار را در برون از مرزها نداشتیم

    رضا شجاع
reza.sh410@gmail.com



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhaNi@gmail.com

 مرجان فرهمند
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مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ما 
با نگاه سنتی مانع از تغییر و پیش رفت در آموزش و 

پرورش شده ایم.
قاسم علی خدابنده در مراسم تقدیر از معلمان برتر 
فرهنگی  بنیاد  در  معلم  مناسبت هفته  به  که  استان 
مصلی نژاد برگزار شد، نگاه سنتی را عامل مقاومت 
در برابر تغییر دانست و عنوان کرد: درحالی که فضای 
کشور به سمت مدرنیته پیش می رود، در آموزش و 
در  است؛  شده  تغییر  از  مانع  سنتی  نگاه  پ��رورش 
و  ساری  رودخانه  مانند  دائمًا  سیستم  مدرینته، 

جاریست.
نگاه  این  با  پیشرفت  خواندن  مشکل  با  خدابنده 
می خواهیم  اگر  ک��رد:  خاطرنشان  فقیر،  و  سنتی 
آغاز  پرورش  و  آموزش  از  باید  باشد،  پایدار  توسعه 

کنیم و این نیاز به تغییرات اساسی دارد.
و  است  اخالقی  و  علمی  مرجع  معلم  اف��زود:  وی 
اگر بخواهد این مرجعیت را حفظ کند، باید دائما از 
لحاظ سواد علمی، رسانه ای و اخالقی درحال رشد 

باشد؛ معلم باید دائمًا خود را بروزرسانی کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی مطرح 
کرد: خوش بختانه خراسان رضوی در صدر آموزش 
قرار  کشوری  ممتاز  رتبه   66 با  کشور  پرورش های  و 
دارد و این درحالی است که بسیاری از مسابقات در 

استان  مقامات  تعداد  به  و  می گردد  برگزار  تابستان 
اضافه خواهد شد.

خدابنده گفت: اولین معلم خود خداست و انسان 
را از ظلمت به سمت نور هدایت کرده است؛ وظیفه 
نیز وظیفه  بود و معلمان  نیز هدایت مردم  پیامبران 
گفته میشود معلمی شغل  که  دارند  را  هدایت مردم 
انبیا است. البته معلم باید خود راه روشن را بشناسد 
تا به دانش آموزان بشناساند و راه نور و رستگاری را 

بشناسد تا هدایت گر دانش آموزان شود.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره 
حاضر  درحال  کرد:  بیان  مشکالت  و  ها  چالش  به 
آموزش  دارد؛  زیادی  فاصله  نظر  مقام  با  عمل  مقام 
اساسی  رکن  معلم  و  توسعه  اصلی  رکن  پ��رورش  و 
آموزش و پرورش است. اگر تعلیم و تربیت را مانند 
دنده  چرخ  ترین  مهم  آن  معلم  کنیم  فرض  ساعت 

ساعت است که بدون آن ساعت کار نخواهد کرد.
مدرسه کانون توسعه همه جانبه است

برای  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار  معاون 
محور  مدرسه،  باید  پرورش  و  آموزش  در  بهره وری 
همه جانبه  توسعه  و  تحول  کانون  و  تربیت  و  تعلیم 

باشد و از نظام تعلیم و تربیت تمرکززدایی شود.
مطرح  مراسم  این  ادام��ه  در  حسینی  جواد  سید 
و  آم��وزش  جامعه  قلب  همه جانبه  توسعه  در  کرد: 

اختیار  که  می شود  محور  زمانی  و  است  پ��رورش 
کمی  درصد  گرفتیم  تصمیم  ما  زمانی  باشد؛  داشته 
که  شود  انتخاب  معلمان  توسط  مدارس  مدیران  از 
اعتراضاتی به وجود آمد که از جنس همان مقاومت 
دربرابر تغییر است اما اگر ادامه پیدا می کرد االن ما 
معلمان  خود  رأی  با  را  مدارس  مدیران  درصد   90

انتخاب می کردیم.
مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
بهره وری خواند  را مهم ترین رکن  پرورش  و  آموزش 
پرورش  و  آموزش  شکی  هیچ  بدون  کرد:  تصریح  و 
مهم ترین رکن بهره وری است، اما ما آن را بهره ورانه 

اداره نمی کنیم.
وی ادامه داد: ما در برنامه ششم توسعه پیش بینی 
حدود  تورم  و  درصد  هشت  اقتصادی  رشد  کردیم 
برنامه  در  که  جدیدی  فاکتور  و  باشد  درصد  هفت 
به  باید  که  است  بهره وری  است،  شده  اضافه  ششم 
حدود 35 درصد برسد؛ تحقیقات در مالزی نشان داد 
از سال 1981 تا سال 2010 که اقتصاد مالزی متحول 
شد، بهره وری آن از 14 درصد به 45 درصد افزایش 
پیدا کرده است و ژاپن که یک کشور پیشرفته است 
برنامه ریزی  تازه  ما  و  دارد  درصدی   68.5 بهره وری 
درصد   35 به  رف��ت،  پیش  درس��ت  اگر  که  کرده ایم 

بهره وری برسیم.

معاون استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: 
آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون و صد و پنجاه 
هزار نفر نیرو در سال 92 بالغ بر 55 هزار نیروی بیکار 
و به همین میزان نیاز داشت که به دلیل ساماندهی 
 950 حدود  اکنون  ساماندهی  با  بود؛  نیرو  ضعیف 
از  بیش  سال  یک  در  فقط  و  داری��م  نیرو  نفر  ه��زار 
کردیم  ذخیره  ساماندهی  راه  از  تومان  میلیارد  هزار 
و بهره وری آموزش و پرورش خراسان رضوی به 46 

درصد رسید.
داریم  ها  کالس  در  معلم  هزار   600 ما  افزود:  وی 
این  معنی  به  که  ادارات  در  نفر  هزار   300 از  بیش  و 
اداری  نیروی  یک  معلم  نفر  دو  هر  ازای  به  که  است 
یک  به   5 نسبت  این  دنیا  در  این  اینکه  حال  دارد 
است. برای بهره وری باید اختیار و اتکاء به منابع را 

به مدارس داد.
رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  اسبق  مدیرکل 
هزار   15 از  پ��رورش  و  آم��وزش  بودجه  کرد:  مطرح 
تومان  میلیارد  هزار   30 از  بیش  به  تومان  میلیارد 
یافته است و درحالی  افزایش  از دوبرابر  یعنی بیش 
تخصیص  تصویبی  عدد  از  کمتر  ها  دستگاه  همه  که 
داده می شود اما برای آموزش و پرورش 110 درصد 
وقت  می دهد  نشان  که  است  شده  داده  تخصیص 

جدایی از سیستم است.

سازمان  رئیس  و  پ��رورش  و  آم��وزش  وزیر  معاون 
باید  بیسوادی  معضل  گفت:  سوادآموزی  نهضت 
آموزش  از  آموزشها،  توسعه  و  افراد  شناسایی  با 

ابتدایی در کشور ریشه کن شود.
نهضت  معاونان  گردهمایی  در  ب��اق��رزاده  علی 
سوادآموزی کشور در مشهد افزود: اجباری و فراگیر 
کردن آموزش در دوران ابتدایی از اهمیت بسزایی 

برخوردار است و باید به این مهم توجه ویژه شود.
در  گ��ذاری  سرمایه  بازگشت  نرخ  داد:  ادام��ه  وی 
نیروی انسانی با افزایش سن رابطه معکوس دارد. 
سوادآموزی اقدام و روندی بسیار پرهزینه است و 
دلیل آن هم از دست دادن فرصتهای یادگیری در 
افراد است می باشد که با افزایش سن باید با هزینه 

های فراوان یادگیری محقق شود.
گفت:  س���وادآم���وزی  نهضت  س��ازم��ان  رئ��ی��س 
در  یادگیری  در  اف��راد  موفقیت  از20درص��د  بیش 
درصد  هشت  اس��ت.  ش��ده  خالصه  سختکوشی 
موفقیتها به مطالعه مداوم و 1.2 درصد به بکارگیری 
توانمندیها و خطرپذیری افراد ارتباط دارد بنابراین 
صرفا مطالعه و توانمندی در سوادآموزی نقش موثر 

را ندارند.
کرد:  بیان  و  ذکر  انگیزه  نیازمند  را  یادگیری  وی 
یادگیری فعال کیفیت فراگیری را افزایش می دهد 
و روند یادگیری زمانی موثر و عمیق است که با تمام 

وجود فرد، یک مفهوم دریافت شود.
او همچنین گفت: اقتصاد با موقعیت دانش آموزان 
در کشورهای پیشرفته ارتباط نزدیکی دارد و این 
یادگیری  فرصتهای  شدن  فراهم  دلیل  به  ارتباط 

متنوعتر و با کیفیت تر نسبت به سایرین است.
وی افزود: برای ایجاد تحول در نظام آموزشی باید 
اینکه  شود.  ایجاد  تحول  یادگیری  فرصتهای  در 
باید  در قالب مراکز آموزشی و مدارس چه چیزی 
بنیادین آموزش  یاد داده شود توسط سند تحول 
آموزشی  راهبردهای  قالب  در  خوبی  به  پرورش  و 
بنیادین  تحول  سند  به  باید  است.  شده  مشخص 
بطور کامل عمل کرد تا اهداف مورد نظر آن محقق 

شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: سند 
راهبردهای  نیز  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول 
که  کرده  تعیین  باسوادی  توسعه  برای  متعددی 
شامل توسعه آموزش دوره پیش دبستانی، تاکید بر 
آموزشهای پایه، عمق بخشی به یادگیری و تبدیل 

معلم کارمند به معلم راهبر است. 
در  سوادآموزی  خوب  وضعیت  به  همچنین  وی 
سنی  گروه  در  کرد:  بیان  و  اشاره  رضوی  خراسان 
10 تا 19 سال میزان باسوادی در این استان 98.8 
است. هم اکنون حدود 11 هزار بیسواد مطلق در 
 29 تا   10 افراد  در  دارن��د.  وجود  رضوی  خراسان 
ساله که جمعیت مولد محسوب می شوند میزان با 
سوادی 91.8 درصد است و در سنین 15 تا 24 سال 
نیز با سوادی 98.2 درصد و به معنای وجود 16 هزار 

و 600 نفر بیسواد در این استان است.

خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
 80 شده  انجام  تحقیقات  براساس  گفت:  رضوی 
درصد آزار جنسی کودکان در مشهد در حاشیه شهر 

رخ می دهد.
نیره عابدین زاده روز چهارشنبه در سومین همایش 
آزار  از  پیشگیری  رویکرد  با  فرزند  و  مادر  سالمت 
نا  امر  این  دلیل  اف��زود:  مشهد  در  کودکان  جنسی 
بازی  به فرزندان،  آگاهی خانواده ها، عدم آموزش 
کوکان در خیابان و عدم نظارت بر رفتار فرزندان می 

 باشد.
وی تصریح کرد: آگاه نبودن به قانون، موجب رفع 
و روحی  آزار جنسی، جسمی  و  نیست  مسئولیت 
کودکان زیر 18 سال جرم است.کتک زدن کودکان 
توسط والدین با هدف تربیت اگر به کبودی، قرمزی، 
و  عمیق  جراحت  پوست،  پارگی  مردگی،  خون 
ماه حبس  تا 6  و  شکستی منجر شود، جرم است 

دارد.
عابدین زاده با بیان اینکه دادستانی مدعی العموم در 
رسیدگی به پرونده کودک آزاری است افزود: کودک 
آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اگر همسایه  ها 
از این اقدام آگاهی یابند، دادستانی به عنوان مدعی 

العموم مداخله می کند.
وی اظهار کرد: آزار روحی و جسمی کودک توسط 
فیلم  های  و  تصاویر  دادن  نشان  و  اقوام  و  والدین 
نامتعارف به کودکان جرم است و فرد مجرم به عنوان 

بیمار روحی شناخته می  شود.
وی با بیان اینکه شهروندان می توانند از طریق شماره 
تلفن 123 موارد کودک آزاری را گزارش کنند گفت: 
این شماره با حفظ مشخصات افراد و شماره 1480 به 
عنوان صدای مشاور سازمان بهزیستی آماده دریافت 

اطالعات از شهروندان در این زمینه است.
این نشست به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری خراسان رضوی با حضور بانوان مناطق 

حاشیه شهر مشهد برگزار شد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از اجرای طرح ساماندهی آمبوالنس های خصوصی  

فاقد مجوز در مشهد خبر داد.
اینکه  به  اش��اره  با  وفایی نژاد،  رضا  ایسنا،  گ��زارش  به 
»آمبوالنس های خصوصی برای فعالیت باید از  دانشگاه 
علوم پزشکی مجوز دریافت کنند«، اظهار کرد: از امروز طرح 
برخورد با آمبوالنس های خصوص فاقد مجوز با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی و پلیس راهور اجرا می شود واین 
طرح تا هنگامی که آمبوالنس های غیر مجاز، مجوز دریافت 

نکنندادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه »نبود برچسب سالمت در شیشه های 
آمبوالنس از جمله راه های شناسایی آمبوالنس های غیر 
مجاز است«،  ادامه داد: اگر آمبوالنسی مجوز نداشته باشد، 

اعمال قانون شده و خودرو توقیف خواهد شد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد تصریح کرد: ما  به هر نحو ممکن آمبوالنس های 
غیر مجاز را کمک خواهیم کرد که بتوانند مجوز بگیرند و 

ساماندهی شوند.
ک��رد:در حال حاضر در مشهد  وفائی نژاد خاطر نشان 
حدود 33 آمبوالنس فاقد مجوز داریم و حدود 16 آمبوالنس 
خصوصی که مربوط به 5 شرکت هستند مجوزهای الزم را 
دریافت کرده اند.همچنین 2 شرکت که در گذشته مجوز 
داشته اند مجوزهایشان باطل شده و باید دوباره برای گرفتن 

مجوز اقدام کنند.
با  خصوصی  »آم��ب��والن��س ه��ای  اینکه  بیان  ب��ا  وی 
آمبوالنس های 115 و بیمارستانی تفاوت دارند«، گفت: 
وزارت بهداشت آمبوالنس های خصوصی را برای اقدامات 
غیر فوریتی راه اندازی کرده است، به طور مثال خانواده ها 
آمبوالنس  از  سالمندان  یا  بیماران  انتقال  و  نقل  برای 

خصوصی می توانند استفاده کنند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد افزود:آمبوالنس های خصوصی دستور العمل های 
باید مدرک  از نیروها  خاصی دارن��د؛ به طور مثال  یکی 
فوریت های پیراپزشکی یا پرستاری داشته باشد، تجهیزات 
احیای قبی در آمبوالنس فراهم باشد و... . آمبوالنس های 
غیر مجاز با تعرفه هایی کمتر از تعرفه های مصوب وزارت 
بهداشت فعالیت می کنند، وفائی نژاد عنوان کرد: تا چند 
وقت گذشته شماره  آمبوالنس های غیر مجاز در سامانه 
تلفنی 118 وجود داشت اما چندین بار مکاتبه کرده ایم که 
این شماره ها  حذف شوند. همچنین شماره آمبوالنس های 
مجوز دارها به بیمارستان ها و نیروی انتظامی اعالم شده که 

در صورت نیاز مردم از آنها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در 30 بهمن سال گذشته آقای بخشی 
محبی معاون اجتماعی دادستان مشهد طی نامه کتبی 
اعالم کردند که عملیات سامان دهی آمبوالنس های غیر 
مجاز باید  شروع شود و در مرحله اول اطالع رسانی و اعالم 
بگیرد  که شرکت های مجوز دار در  به شرکت  ها صورت 
فعالیت خود دقت بیشتری کنند و شرکت های غیر مجاز هم 
مجوز بگیرند و سپس  تا پایان اردیبهشت ماه ساماندهی این 

آمبوالنس ها با همکاری پلیس راهور انجام شود.

طرح  اج��رای  از  مشهد  دادس��ت��ان  اجتماعی  معاون 
جمع آوری آمبوالنس های فاقد مجوز خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد بخشی محبی اف��زود: یکی از 
مشکالتی که  شهروندان دارند آمبوالنس هایی است که در 
بخش خصوصی فعالیت می کنند اما مجوز الزم را ندارند و 
استانداردها در آن ها رعایت نمی شود. دانشگاه علوم پزشکی 
نظارت وساماندهی  آموزش،  آیین نامه ها، وظیفه  مطابق 
آمبوالنس های خصوصی و دولتی را دارد، اما متاسفانه این 
وظیفه مغفول مانده بود و کمتر به آن توجه می شد و متاسفانه 

این معضل در سطح کشور مشاهده می شود.
وی ادامه داد: یک تعداد افراد با خرید ماشین ها و تبدیل 
آن ها به آمبوالنس سعی می کردند خدماتی ارایه کنند و 
حتی با بعضی از بیمارستان ها ، کلینیک ها و... ارتباط هایی 
برای  و  می کردند  جذب  بیمار  طریق  آن  از  و  داشتند 
شهروندان مشکالتی به وجود می آورند. این موضوع نیازمند 
یک مدیریت بود به همین دلیل در 30 بهمن سال گذشته 
با مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مکاتبه داشتیم  
که سامان دهی آمبوالنس ها را انجام دهند و برچسب  برای 
آمبوالنس های مجوزدار در نظر بگیرند که  مردم بتوانند به 
راحتی آمبوالنس های غیرمجاز را تشخیص دهند و پلیس 

هم به راحتی بتواند آن ها را شناسایی و اعمال قانون کند.
معاون اجتماعی دادستان مشهد تصریح کرد: به دانشگاه 
علوم پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
به  نسبت  که  شده  داده  مهلت  اردیبهشت ماه  پایان  تا 
جمع آوری تمامی آمبوالنس های خصوصی که فاقد مجوز 
هستند و ساماندهی آن ها اقدام کنند که با هماهنگی صورت 

گرفته با نیروی انتظامی از امروز طرح اجرا می شود.
بخشی محبی گفت: ما نظارت خودمان را نسبت به تمامی 
آمبوالنس ها -چه مجاز و چه غیر مجاز- خواهیم داشت. 
داشته  وجود  نباید  خردادماه  اول  از  غیرمجاز  آمبوالنس 
باشد. این طرح به صورت آزمایشی در مشهد اجرا می شود 

و در آینده درسطح استان انجام خواهد شد.
وی افزود: مرکز فوریت های پزشکی وظیفه دارد نظارت 
مجوز  دارای  که  آمبوالنس هایی  به  نسبت  حتی  را  خود 
هستند جدی تر کند. در این زمینه  گالیه هایی از جانب 
شهروندان به ما می رسد که ما به عنوان مسئول پیگیری 
حقوق عامه استان، آن ها را پیگیری می کنیم و توقعمان این 
است که  خدمات در بخش آمبوالنس  ها افزایش داده شود تا 
مردم گالیه نداشته باشند. نبود اکسیژن الزم در آمبوالنس، 
آمبوالنس،  در  بیمار  همراهان  وسایل  مفقودشدن 
رعایت نکردن سرعت گیرها  و... از جمله گالیه های مردم از 

آمبوالنس ها هستند.

خبرخبر

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خبر داد؛

فعالیت 33 آمبوالنس غیرمجاز در 
مشهد

معاون اجتماعی دادستان مشهد:

 آمبوالنس های بدون مجوز 
جمع آوری می شوند

معاون وزیر آموزش و پرورش:

ریشه کنی بی سوادی باید از 
آموزش ابتدایی آغاز شود

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز 
خراسان رضوی:

80 درصد آزار جنسی کودکان در 
حاشیه شهر رخ می دهد

مراسم تقدیر از معلمان برتر استان به مناسبت هفته معلم برگزار شد؛

نگاه سنتی مانع پیشرفت است

بارداری دختر مشهدی در خانه مجردی
مددکار  و  مشاور  ه��ای  راهنمایی  با  که  ح��اال 
ام  شده  رو  روبه  زندگی  های  واقعیت  با  اجتماعی 
تازه می فهمم سرمایه های ارزشمند زندگی ام را 
با بهایی بسیار ناچیز از دست داده ام و همه هستی 

ام را در یک قمار بچه گانه باخته ام.
زن 22 ساله ای که به دنبال یک ماجرای عشق 
سیه  و  بدبختی  دره  به  نوجوانی  دوران  عاشقی  و 
ریزان  اشک  که  حالی  در  بود،  کرده  سقوط  روزی 
و  مشاور  به  اندیشید  می  اش  تاریک  آینده  به 
خان  میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی  کارشناس 
می کردم  تحصیل  ابتدایی  مقطع  در  گفت:  مشهد 
که روزی خبر مرگ ناگهانی مادرم روح و روانم را به 
هم ریخت. آن روز به همراه تنها خواهرم در حالی 
مادر  نبود  در  دانستم  نمی  که  ریختم  می  اشک 
سرنوشتم به کجا می کشد، چرا که به دلیل اعتیاد 
پدرم همواره احساس تنهایی و بی کسی می کردم.

پدرم اگرچه کار می کرد اما به خاطر هزینه های 
زندگی  مخارج  توانست  نمی  اعتیادش  سنگین 
با وجود آن که پدرم  من و خواهرم را تامین کند. 
روزهای  ما  و  بود  مخدر  مواد  بساط  پای  همواره 
و  عاطفی  کمبودهای  اما  گذراندیم  می  را  سختی 
مهر و محبت پدر و مادر موضوعی بود که بیشتر از 

وضعیت نامناسب مالی مرا آزار می داد.
در  خواهرم  و  من  بلوغ  و  کودکی  دوران  خالصه 
نداشته  حسرت  در  همواره  که  شد  سپری  حالی 
که  زمانی  بعد  مدتی  بودیم.  مانده  باقی  های مان 
در  بودم  تحصیل  مشغول  دبیرستان  آخر  سال  در 
محل زندگی مان با »آریا« آشنا شدم چرا که او نیز 
مادرش را از دست داده بود و به دلیل ناسازگاری با 
نامادری اش مدام در کوچه و خیابان پرسه می زد 

و اوقاتش را با دوستان معتادش می گذراند.
این  با  اما  اعتیاد دارد  آریا  که می دانستم  با آن 
توجیه که او نیز مانند من کمبودهای عاطفی دارد 
کمک می  او  به  زندگی مشترک  آغاز  از  و من پس 
و  پنهانی  ارتباط  به  کند  ترک  را  اعتیادش  تا  کنم 
شیرین  دنیای  از  آریا  دادم.  ادامه  او  با  خیابانی 
»دوست داشتن« و »عشق ورزیدن« برایم می گفت 
تا  می شدم.  مند  عالقه  او  به  بیشتر  روز  هر  من  و 
اجاره  مجردی  خانه  گرفت  تصمیم  آریا  که  جایی 
نرود. پدر  به منزل پدرش  نیز  و دیگر شب ها  کند 
او یکی از افراد سرشناس محله بود و برای آن که 
آبرویش را حفظ کند پول زیادی در اختیار پسرش 
از این موضوع خوشحال  قرار می داد. من هم که 
بودم و احساس می کردم به زودی زندگی عاشقانه 
ای را آغاز خواهم کرد حدود یک ماه به خانه اجاره 

ای آریا می رفتم تا همه جا را به خوبی تمیز کنم.
با خودم می اندیشیدم دیگر سختی ها به پایان 
شروع  را  ای  ت��ازه  زندگی  زودی  به  من  و  رسید 

خانه  زن  یک  همانند  روز  هر  که  درحالی  می کنم 
مخدرش  مواد  بساط  او  داشتم  توجه  آریا  به  دار 
را پهن می کرد و زن هایی را که به منزل مجردی 
اش می آورد به عنوان بستگانش به من معرفی می 

کرد.
شده  ب��اردار  فهمیدم  که  بود  روزه��ا  همین  در 
آن  افشای  از  من  و  رفت  نمی  بار  زیر  آریا  اما  ام! 
از  یکی  طریق  از  او  نهایت  در  داشتم.  وحشت 
سقط  به  مجبور  مرا  و  تهیه  داروهایی  دوستانش 
و عاشقی ها  از آن عشق  اگرچه دیگر  جنین کرد. 
خبری نبود اما من که در دره نابودی سقوط کرده 
آریا  شاید  تا  گذاشتم  آرزوهایم  همه  روی  پا  بودم 
را از دست ندهم ولی او در حالی مرا همانند یک 
رفته  آبروی  دیگر  که  انداخت  دور  کثیف  دستمال 

باز نمی  گشت.

مشهد  حوالی  آموزان  دانش  اتوبوس  واژگونی 
یک کشته برجای گذاشت

دانشگاه  بحران  مدیریت  و  حوادث  اداره  رئیس 
امروز  ظهر  حادثه  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم 
جاده  در  آم��وزان  دانش  حامل  اتوبوس  واژگونی 
کالت واقع در شمال شرق مشهد 52 مجروح و یک 

کشته برجای گذاشت.
خانم  سانحه  این  در  اف��زود:  طاهرزاده  شهرام 
شدت  بخاطر  بود  آموزان  دانش  همراه  که  معلمی 

جراحات وارده در صحنه جان باخت. 
وخیم  را  آموزان  دانش  از  نفر  سه  وضعیت  وی 
توصیف و بیان کرد: 10 نفر از مجروحان با بالگرد 
به  آمبوالنس  با  نفر   13 و  طالقانی  بیمارستان  به 
نژاد مشهد منتقل شده و 29  بیمارستان هاشمی 
نفر دیگر در محل در حال دریافت خدمات درمانی 
با  مشهد  امدادی  بیمارستان  به  انتقال  سپس  و 

اتوبوس آمبوالنس هستند. 
دانشگاه  بحران  مدیریت  و  حوادث  اداره  رئیس 
علوم پزشکی مشهد ادامه داد: برای امدادرسانی 
اورژانس،  آمبوالنس  دستگاه  هفت  حادثه  این  به 
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو فروند بالگرد 

به محل اعزام شد. 
آتش  سازمان  عملیات  معاون  رضایی  مهدی 
دانش  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  نیز  مشهد  نشانی 
محصالن  اتوبوس  این  در  دی��ده  حادثه  آم��وزان 
هستند  خواف  شهرستان  عشایری  متوسطه  پایه 
که برای شرکت در مسابقات بازیهای بومی محلی 
شهر  عازم  رضوی  خراسان  عشایر  آموزان  دانش 

کالت بودند. 
کیلومتری جنوب و کالت  خواف در فاصله 267 
در فاصله 155 کیلومتری شمال شرق مشهد قرار 

دارند. 
نقص ترمز علت سانحه 

رئیس پلیس راه خراسان رضوی نیز به خبرنگار 
راننده  توسط  پیاپی  ترمزهای  گرفتن  گفت:  ایرنا 
اتوبوس که فاقد آشنایی الزم با مسیر بود و خارج 
شدن ترمز خودرو از مدار منجر به سقوط اتوبوس 
حامل دانش آموزان به عمق شش متری دره شد. 
حامل  اتوبوس  افزود:  امیدوار  هادی  سرهنگ 
از  پسر،  آموز  دانش   25 و  دختر  آموز  دانش   15
مقصد خواف به سمت کالت در حرکت بود که در 
و  از مسیر خارج  - کالت  کیلومتر 45 جاده مشهد 

به دره سقوط کرد.
شبح تاریکی محله های مشهد را به هم ریختند

این دو مرد شبح های شبانه محله های مشهد 
هستند.

باطری  ای  حرفه  س��ارق   2 مشهد  پلیس   
خودروهای سواری را دستگیر کرد. 

 سرهنگ اکبر آقابیگی، سرپرست پلیس مشهد 
شب  ۲سارق  این  مصلی  کالنتری  ماموران  گفت: 
رو را در حال سرقت باطری یک کامیون دستگیر 

کردند. 
تازگی  به  که  سارقان  افزود:  انتظامی  مقام  این 
اظهار  اولیه  تحقیقات  در  اند  شده  آزاد  زندان  از 
فقره  چندین  مرتکب  گذشته  4ماهه  در  داشتند 
سرقت باطری از خودروهای سواری شده اند. تیم 
۱۵فقره  از  پرده  تاکنون  مصلی  کالنتری  تجسس 
پرونده  تحقیقات  و  برداشته  سارق   ۲ این  سرقت 

ادامه دارد.

دستگاه  یک  از  تریاک  کیلوگرم   40 کشف 
کامیون در سبزوار

کیلوگرم   40 گفت:  سبزوار  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  این  در  کامیون  دستگاه  یک  از  تریاک 

کشف شد.
سید محمد هاشمی اظهار کرد: با کسب خبری 
دستگاه  یک  با  افیونی  م��واد  قاچاق  بر  مبنی 
شهرستان  به  کشور  جنوبی  استان های  از  کامیون 
سبزوار بالفاصله موضوع به صورت ویژه در دستور 
این  مخدر  مواد  با  مبارزه  مأموران  از  تیمی  کار 

شهرستان قرار گرفت.
یک  از  پس  فرماندهی  این  مأموران  افزود:  وی 
خصوص  در  اطالعاتی  به  پلیسی  تحقیقات  سری 
استحفاظی  حوزه  به  مخدر  مواد  محموله  ورود 
شهرستان سبزوار دست یافتند و با کنترل مبادی 
ورودی شهر سبزوار خودرو موردنظر را شناسایی و 
در اقدامی غافلگیرانه آن را با عالئم هشداردهنده 

متوقف کردند.
پلیس  داد:  ادام��ه  سبزوار  انتظامی  فرمانده 
ضمن  عملیات  ای��ن  در  مخدر  م��واد  با  م��ب��ارزه 
در  کامیون  خودرو  سرنشین  و  راننده  دستگیری 

بازرسی 40 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که 
به صورت ماهرانه ای در بدنه خودرو جاسازی کرده 

بود، کشف کردند.
هاشمی بیان کرد: خودرو کامیون توقیف شد و 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان 

قانونی به دادسرا معرفی شدند

زودی  به  مشهدی  ساله   10 آموز  دانش  قاتل 
اعدام می شود 

گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس   
تمام تالش خود را برای مجازات عامل قتل دانش 

آموز ۱۰ ساله مشهدی به کار خواهیم بست.
ابراز  با  مظفری  والمسلمین  االس��الم  حجت   
تأسف از وقوع این حادثه افزود: با عنایت به اینکه 
این حادثه تلخ در یکی از شهرستان های اطراف 
در  ویژه  صورت  به  بود  پیوسته  وقوع  به  مشهد 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
همان  در  قاتل  قضایی،  دستورات  گفت:با  وی 
قرار  مراقبت  تحت  و  دستگیر  جرم  وق��وع  روز 

گرفت.
رئ��ی��س ک��ل دادگ��س��ت��ری خ��راس��ان رض��وی 
تسریع  برای  ویژه  دستورات  صدور  از  افزود:پس 
مقدماتی  تحقیقات  پرونده؛  این  به  رسیدگی  در 
صورت  به  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در 
خارج از نوبت انجام و پرونده ظرف مدت چند روز 
با صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری 

واصل شد.
حجت االسالم والمسلمین مظفری خاطرنشان 
کرد: این پرونده هم اکنون در دادگاه کیفری یک 
در حال رسیدگی است و با تأکیدات انجام گرفته 
بود که پس  به زودی شاهد صدور حکم خواهیم 
به  ویژه  صورت  به  حکم  قانونی  تشریفات  طی  از 

مرحله اجرا درخواهد آمد.
ساله   10 آموز  دانش  اردیبهشت،  پنجم  ظهر 
تلفنی  تاکسی  منتظر  که  محمدحسین  نام  به  ای 
موسوی  شهید  بولوار  در  منزلش  مقابل  از  بود، 
پراید  دستگاه  یک  جوان  راننده  توسط  قوچانی، 
کشف  با  بعد  ساعت  چند  شد.  ربوده  سفیدرنگ 
جسد این کودک در جاده شهرک صنعتی مشهد، 
پرونده جنایی مذکور در دادسرای مشهد توسط 
قاضی ویژه قتل  عمد، مورد رسیدگی قرار گرفت.

نظارت  با  که  اداره جنایی  کارآگاهان  ویژه  گروه 
پلیس  )رئیس  حمیدرزمخواه  سرهنگ  مستقیم 
آگاهی خراسان رضوی( وارد عمل شده بودند در 
کمتر از 36 ساعت موفق شدند با اقدامات فنی و 
روی  که  مارمولکی  تصویر  همچنین  و  اطالعاتی 
این  بود، متهم  بسته  نقش  پراید سفید  داشبورد 

پرونده را دستگیر کنند.

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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خبر

حضور  با  خیام  ملی  روز  بزرگداشت  خبری  نشست 
خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  سرابی  سیدسعید 
نیشابور  شهردار  نجفی  محمدعلی  مهندس  رضوی، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  کرخی  و عباس 
نیشابور در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.
هفته فرهنگی خیام

سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان 
رضوی در این نشست خبری بیان داشت: امسال در 
فرماندار  ریاست  به  خیام  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد 
نیشابور برنامه ریزی های متنوعی صورت گرفته است. وی 
ادامه داد: در این چارچوب همزمان با در روز ملی خیام 
مراسم پایانی »کنگره بین المللی شعر توس تا نیشابور« 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و شعرای داخلی 
و شاعرانی از کشورهای ترکیه و آسیای میانه در نیشابور 

برگزار و به برگزیدگان جوایزی اعطا خواهد شد.
رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
شخصیت های  به  خیام  جایزه  و  نشان  اعطای  گفت: 
صاحب فعالیت مستمر و شاخص در این حوزه تخصصی 
نیز اعطا می شود. وی در خصوص اعتبارات پیش بینی 
شده برای گرامیدشت روز ملی خیام افزود: بسیاری از 
هزینه های روز ملی خیام هزینه های پنهان است ولی 
حداقل 10 میلیارد ریال مجموع هزینه هایی است که 
توسط دستگاه های مختلف برای این بزرگداشت هزینه 

خواهد شد.
نیشابور شهر فرهنگ و ادب

نشست  این  در  نیشابور  شهردار  نجفی  محمدعلی 
خبری اظهار داشت: حکیم عمر خیام تنها به نیشابور و 
خراسان رضوی تعلق ندارد بلکه متعلق به جامعه بشری 
است. در دنیا خیلی افراد ممکن است نیشابور یا خیام را 
نشناسند ولی عمر حکیم خیام را به خوبی می شناسند. 
با محوریت نجوم، نواختن  اف��زود: نشست علمی  وی 
نمادین زنگ خیام در مدارس نیشابور و کارگاه هنری 
برنامه های  از دیگر  نیشابور  با محوریت دانشکده هنر 

گرامیداشت روز خیام است. 
شهردار نیشابور در ادامه بیان کرد: نیشابور شهر ادب 
و هنر است و مردم آن سامان فرهنگ دوستی خود را در 

این ایام به نمایش می گذارند.
برپایی نمایشگاه خوشنویسی 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  عباس کرخی رئیس 
نیشابور نیز در این نشست ادامه داد: به پیشنهاد ستاد 
بزرگداشت روز ملی خیام نیشابوری، برنامه هایی از 24 
تا 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که شامل برگزاری 
همایش علمی، تخصصی نجوم در دانشگاه نیشابور با 

حضور پرفسور ثبوتیدر 24 اردیبهشت است.

آیین های فرهنگی هر سرزمین، ارزش هایی هستند که 
موجب حفظ اصالت و نشاط جمعی آن می شوند. در طول 
تاریخ ایران، مردم با برپایی بزم و پایکوبی در اعیاد باستانی 
مناسبات  و چهارشنبه سوری،  یلدا  مهرگان،  نوروز،  مانند 
قالب  در  و  می گرفتند  جشن  را  مذهبی  اعیاد  و  باستانی 
مراسمی مثل تعزیه و مرثیه خوانی به سوگ و عزای بزرگان 
می نشستند. این سنت ها و آیین های بومی و محلی که از 
بطن زندگی مردم در طول تاریخ برخاسته اند، در کنار یکدیگر 
هویت ملی ما را می سازند.  هویتی که در چند دهه گذشته بر 
اثر بی اعتنایی مسئولین و تعرض فرهنگ بیگانه، بیمار شده 
است و در نتیجه آن، سرانه شادی و سطح رضایتمندی مردم 
در وضعیتی بحرانی و نامطلوب قرار دارد. در حالی که امروزه 
مردم با بحران های دشوار اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه 
نرم می کنند، فراهم کردن بستر و مسیری هموار برای ترویج 
هنر در جامعه به منظور باالبردن سطح رضایت، نشاط و امید 
جمعی، راهکاری مفید و کارساز است که احیای آیین ها و 
ترویج هنرهای باستانی و ملی، یکی از مهم ترین ظرفیت های 
سوی  به  جامعه  دادن  سوق  برای  فرهنگی  مانده  مغفول 

رضایتمندی بیشتر است.
گروه  سرپرست   ،1358 متولد  توکلی،  حسن  محمد 
نمایش های آیینی »فرخه«،کارشناس ارشد تربیت بدنی و 
ارتقای  برای  و دغدغه خود  انگیزه  مدرس دانشگاه، درباره 
سطح فرهنگ و احیای آیین ها و سنت های باستانی می 
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس  به  نامه ای  در  توکلی  گوید. 
استان، احیای آیین های هر اقلیم و رسوم نواحی ایران را مایه 
وحدت و اعتماد به نفس برمی شمارد و در ادامه آن، به بررسی 
پیامدهای نامطلوب عدم توجه به آیین ها می پردازد. در این 
عنوان، عالوه بر بررسی این پیامد ها و عواقب اجتماعی دور 
شدن مردم از سنت های ایرانی و باستانی، درباره »فرخه«، 
موفق ترین گروه نمایش های آیینی استان با توکلی به گفت و گو 

نشستیم که شرح آن را در ادامه می خوانید.
• از چه زمانی فعالیت خود را در زمینه یادگیری نمایش های 

آیینی شروع کردید؟
من از کودکی، در یادگیری و اجرای حرکات بدنی استعداد و 
عالقه بسیار داشتم. از آنجایی که پدرم پیشکسوت ورزش های 
باستانی و قهرمان ملی کشتی هستند، در همان سال ها با 
حرکات ریتمیک باستانی هم آشنا  شدم و کم کم به یادگیری 
هنرهای محلی و حرکات موزون آیینی روی آوردم. در این 
سال ها به فعالیت و یادگیری نمایش های آیینی اقلیم های 
مختلف ادامه دادم و از آنجایی که دانش آموخته تربیت بدنی 
شاگردان  از  تعدادی  به  ایروبیک،  کالس های  در  هستم، 
مستعدم  پیشنهاد تشکیل یک گروه حرفه ای نمایش های 
آیینی را دادم. فرخه را در سال 90 با تعدادی از دوستان و 
شاگردانم که عشق و عالقه بیشتری به کار داشتند تشکیل 

دادیم، تمریناتمان را شروع کنیم، لباس های محلی تهیه 
کردیم و کارمان را با اجرای هنرهای آذربایجان و نمایش های 
آیینی تبریز شروع کردیم. در سال 92 اجراهای رسمی خود را 
در استان و کشور آغاز کردیم و تا االن افتخارات بسیاری در این 

زمینه کسب کرده ایم.
• عالوه بر اجرای نمایش های آیینی آذربایجان، به اجرای 

نمایش های آیینی چه اقلیم های دیگری پرداختید؟
ما پس از آن، به اجرای نمایش های آیینی کرمانجی در 
شمال خراسان رو آوردیم. همانطور که می دانید، خراسان را با 
نمایش های آیینی نواحی شرق و جنوب آن می شناسند. پس 
از آن به یادگیری و تحلیل حرکات موزون آیینی سایر اقلیم ها 
پرداختم. برای یادگیری حرکات این نمایش ها، فیلم هایی از 
این اجراها می دیدم، ویدیوها و حرکات را فرمولیزه می کردم، 
حرکات کلی را به حرکات کوچکتر می شکستم و می توانستم 
آن ها را به خوبی آموزش دهم، در آموزش این حرکات آیینی 
اساتید پیشکسوت بسیاری هستند که هنرهای فاخر را به 
حرکات  این  درست  تدریس  قدرت  اما  می گذارند  نمایش 
نمایشی آیینی را ندارند. کاری که من به واسطه رشته تحصیلی 
و مهارتم توانستم در این سال ها انجام بدهم، تدریس آسان 
و قابل فهم این هنرها با رعایت متد های اصولی و موسیقایی 

است.
گروه  فرد  به  منحصر  ویژگی  معناست؟  چه  به  فرخه   •
چیست و از دغدغه تان برای هر چه بهتر دیده شدن 

کارهای گروه در سطح ملی و بین المللی بفرمایید.

فرخه در زبان پهلوی ساسانی، به معنای دست افشانی 
دارد؛  فرد  به  منحصر  ویژگی  یک  فرخه  است.  پایکوبی  و 
از جمله  ایران  اقلیم های مختلف  آیینی  نمایش های  به  ما 
نمایش های آذربایجانی، کرمانجی، تربت جامی، کردستانی، 
تنها  و در اجراهای مختلف،  شمالی، جنوبی تسلط داریم 
موسیقی و لباس های ما بسته به اجرای نمایش آیینی هر اقلیم 
تغییر می کند؛ این ویژگی خاص  فرخه است و به همین دلیل 
برای اجرا نمایشگاه بین المللی فیتور اسپانیا از طرف سازمان 
گردشگری در تهران به عنوان نماینده هنری ایران انتخاب 
شدیم. هنر پیام آور صلح و دوستی است و نمایش های آیینی 
هر اقلیم حس و تصویری خاص را در ذهن بیننده و مخاطب 
بین المللی برای سفر به ایران حک می کند. از هنرهای نمایشی 
تربت جام حس عرفانی آیین های آن دریافت می شود، از 
آیین های کرمانجی حس دالوری و شادی در ضمیر آدم نقش  
می بندد و از هنرهای آذری حس رشادت، سربلندی، افتخار و 
غرور. برای دیده شدن هرچه بهتر کارهایمان، باید گروه مورد 
حمایت مالی قرار بگیرد تا بتوانیم در مسابقات بین المللی 
هنرهای نمایشی فولکلوریک که عموما هر ساله برگزار می شود 
شرکت کنیم. از آنجایی که باید هزینه سفر و شرکت در مراسم 
را خودمان پرداخت کنیم حضور در این مراسم برایمان گران 
تمام می شود. ما در حال حاضر نیازهای گروه را با هزینه های 
شخصی خودمان تامین می کنیم برای مثال هزینه یک دست 
لباس معمولی حدود یک و نیم میلیون تومان هزینه دارد و 
برای تهیه یک لباس فاخر که بتواند نگاه و توجه توریست ها را 

جلب کند باید حدود پنج میلیون تومان هزینه  شود. ما برای 
تهیه لباس های فاخر و شرکت در جشنواره ها به حمایت مالی 
نیاز داریم؛ در غیر اینصورت با در نظر گرفتن تامین نیازهای 
مراسم  در  حضور  مطلوب  شرایط  شخصی  هزینه  با  گروه 

بین المللی را نداریم. 
• اعضای گروه فرخه چه کسانی هستند؟

ما در حال گسترش گروه هستیم. اعضای گروه، برادران 
مروی به همراه پسرعمویشان، شهریار مروی، سعید رمضانی 
و وحید امانی اعضای گروه هستند و سعید رجب لو و مصطفی 
ذاکر که دانشجویان تربیت بدنی من هستند در حال یادگیری 
این حرکات آیینی هستند. از آنجایی که من در دانشگاه علمی 
کاربردی و در دانشگاه آزاد، تربیت بدنی تدریس می کنم در 
بین شاگردانم، کسانی را که استعداد یادگیری نمایش های 
آیینی را دارند کشف می کنم و از آن ها می خواهم به گروه ما 

بپیوندند. 
• استقبال جوانان از یادگیری حرکات و نمایش های آیینی 

در مشهد چگونه است؟
افراد زیادی عالقه مند به یادگیری هستند اما در مشهد 
با توجه به جو خاصی که دارد، مقاومت های روانی فردی و 
اجتماعی زیادی نسبت به این هنر وجود دارد. من در طول 
پانزده سال فعالیت مستمر، توانستم به سهم خودم موفقیت 
های بسیاری در زمینه نمایش های آیینی کسب کنم که مهم 
ترین موفقیتم را ، بازگرداندن شان این هنر به جایگاه اصیل 
و شایسته اش می دانم. متاسفانه در گذشته، برخی گروه ها 

رفتاری،  اصول  و  اخالقی  ضوابط  نکردن  رعایت  با  افراد  و 
ذهنیتی منفی را برای مسئولین و مردم ایجاد کردند؛ اما من 
و دوستانم که اغلب تحصیل کرده و چهره هایی شناخته شده 
هستیم با رعایت اصول کار، تصویر دیگری از این هنر فاخر و 
ارزشمند را به نمایش گذاشتیم و مردم با دیدن رفتار، آداب  و 
معاشرت پسندیده اعضای »فرخه«  مقبولیت بیشتری نسبت 
به این رشته پیدا کردند. با این وجود، هنر نمایش های آیینی 
همچنان به حمایت های زیادی نیاز دارد تا به جایگاه طبیعی و 

بدیهی خودش برگردد.
• میزان حمایت مسئولین از اجرای حرکات و نمایش های 

آیینی و فولکلوریک تا چه اندازه است؟
مسئولین در این مسیر ما را بسیار تشویق و حمایت می 
کنند و در مراسم رسمی، از فرخه برای اجرا دعوت می کنند. 
ما در شبکه استانی خراسان رضوی به طور زنده به اجرای 
نمایش های آیینی پرداختیم. همچنین در افتتاحیه المپیاد 
جهانی کامپیوتر در برج میالد تهران، اجالس میزبانی ایران 
اسالمی و هفته های فرهنگی شهرستان ها در بینالود و مشهد 
نمایشگاه  در  هم  گذشته  سال  ماه  بهمن  در  داشتیم.  اجرا 
گردشگری در اسپانیا به اجرای نمایش های آیینی اقلیم های 

مختلف پرداختیم.
• نقش حضور و اجرای این هنرهای نمایشی آیینی را در 
جامعه چطور می بینید؟ تا چه اندازه هنرهای باستانی 
می توانند موجب باالرفتن سطح روحیه و نشاط جمعی 

مردم شوند؟
پیامدهای ناسالم و مخربی که در نتیجه ی نبودن این هنرها 
در جامعه و به خصوص در قشر جوان است، مشکالتی مانند 
ملی  نفس  به  اعتماد  عدم  بیماری،  ناسالمتی،  افسردگی، 
هستند و از مزایای دیده شدن این هنر در جامعه می توان به 
افزایش سطح سالمت روان، اشتغال زایی، پیشگیری از جرایم 
و اعتیاد، و مهم ترین مزیت آن، توسعه گردشگری اشاره کرد. 
در حال حاضر اقتصاد ما مشکالت بسیاری دارد، و توسعه 
گردشگری یکی از راه های جذب گردشگران و سرمایه به داخل 
کشور است. گردشگران برای دیدن فرهنگ و هنر ما مایل 
هستند به ایران سفر کند اگر ما شرایط دیده شدن نمایش های 
آیینی را فراهم کنیم و سنت های فرهنگی فاخرمان را احیا 
کنیم هنرهای آیینی، عالوه بر جذب گردشگران، در داخل 
کشور ظرفیت فرهنگی مهمی هستند که عالوه بر اشتغال 
زایی،  انرژی جوانان ما را به بهترین و سالم ترین شکل ممکن و 
به شکل بومی و آیینی  خودمان تخلیه می کند و موجب کاهش 
استرس و ساده زیستی می شود. من طی نامه ای تاثیرات این 
هنر در جامعه را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی دادم 
و مصوبه ای در این رابطه برای ما صادر شد که ستاد خدمات 
سفر استان به تمام ارگان ها ابالغ کرد که اجرای مراسم همراه 
با نمایش های آیینی در دستور کار برگزارکنندگان قرار بگیرد. 
این جریان گامی ابتدایی است برای پیشرفت هر چه بیشتر این 
هنر. امیدوارم با افزایش حمایت  ها، هنرهای نمایشی آیینی 
در جایگاه شایسته و خوب خود قرار بگیرد و نشاط و سالمت 

روان در جامعه به سطح مطلوب خود بازگردد.

خیام شاعری متعلق به 
جامعه بشری

»َفرخه«؛ پیام آور صلح و دوستی 
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ای��ران  گفت:  تهران  دانشگاه  معماری  استاد 
معماری بسیار متنوعی دارد اما اکنون دچار معضل 

تکراری شدن معماری بناها شده ایم.
کنگره  در  حناچی  پیروز  دکتر  ایسنا  از  نقل  به 
در  پیشرو  معاصر  شهرسازی  و  معماری  بین المللی 
کشورهای اسالمی که در محل آمفی تئاتر دانشکده 
مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد، عنوان کرد: 
صحیح  درک  مسئله  هر  حل  در  گام  اولین  یقین  به 
و شناخت مسئله است، ساختار شهرهای تاریخی، 
است  منطقه  هر  بومی  و  سنتی  پدیده های  بیشتر 
هویت  و  تاریخی  فرهنگی،  ارزش ه��ای  حامل  که 

ساکنان آن شهر است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان 
کرد: در رویکرد بازآفرینی توجه به حفظ ارزش های 
فرهنگی و حفظ ثروت های بومی و تاریخی، انتقاد 
و  کاربری  ن��وع  یک  دارای  سازهای  و  ساخت  از 
فرایند  در  اجتماعی  گروه های  مشارکت  همچنین 
ضامن  توصیه ها  ای��ن  اس��ت،  ال��زام��ی  بازآفرینی 

موفقیت طرح ها است.
معماری  استاد  روو  فیلیپ  پروفسور  ادام��ه  در 
خاطرنشان  سخنانی  طی  پاریس  الولیت  دانشگاه 
کرد: اولین قدم برای صحبت کردن از یک شهر این 
 20 برای  حداقل  ایده ای  شهر  یک  از  باید  که  است 

سال آینده داشته باشیم.
وی ادامه داد: بعد از آن برنامه ریزی بیست ساله 
پروژه هایی  چه  با  و  ابزارهایی  چه  با  کنیم  فکر  باید 

می توانیم سال های بعد از آن را طراحی کنیم.
کرد:  بیان  پاریس  الولیت  دانشگاه  استاد  این 
مسئله برنامه ریزی بیست ساله را از توسعه اصفهان 
یاد گرفتم و نمونه های مشابه آن را در خاورمیانه و 

فرانسه هم مشاهده کردم.
روو اظهار کرد: شما می توانید در مورد ایده های 
در  اما  کنید  صحبت  مردم  با  زندگی  بخش  کیفیت 
اغفال  فرم  زیرا  نکنید،  صحبت  مردم  با  فرم  مورد 

کننده است و انسان را از کیفیت دور می کند.
وی افزود: به دانشجویان معماری توصیه می کنم 
آن،  فرم  نه  باشند  زندگی  کیفیت  آموزش  دنبال  به 
یاد بگیرید در ابتدا کیفیت را فرا بگیرید و بعد از آن 

به دنبال فرم بخشیدن به این کیفیت باشید. 
شهرسازی  تمام  استاد  کنگره،  این  ادام��ه  در 
و  معماری  زمینه  در  ما  کرد:  اظهار  تهران  دانشگاه 
نوعی  به  مردم  همه  که  داریم  مشکالتی  شهرسازی 
آن ها  دارند  که  انتظاراتی  براساس  و  خود  دید  با  و 
را احساس و بیان می کنند، به عبارتی امروزه ما از 
ابزار، مسائل تئوری  و روش هایی استفاده می کنیم 

که از زمان گذشته استفاده می شد.
ما  کشور  در  کرد:  عنوان  بحرینی  حسین  دکتر 
برای مسائل مربوط به شهرسازی مواضع به صورت 
انفعالی است یعنی مردم برای منافع خصوصی خود 
منافع  و  مسائل  برای  اما  می دهند  انجام  هرکاری 

عمومی عقب می کشند.

وی افزود: باید پارادایم شیفت اتفاق بیافتد یعنی 
اطالعات خود را از یک سطح توقع به سطح جدیدی 

با یک ایده جدید منتقل کنیم.
و  اساسی  تغییر  یک  باید  کرد:  اظهار  بحرینی 
استفاده  مثال  عنوان  به  و  عظیم   تحولی  درواق��ع 
مسائل  در  م��ردم  مشارکت  و  انتقادی  تئوری  از 

شهرسازی رخ دهد.
افزود:  تهران  دانشگاه  شهرسازی  تمام  استاد 
مردم باید نسبت به مسائل شهرسازی آگاه باشند و 
در  مردم  مشارکت  شاهد  انتها  در  و  ببینند  آموزش 

میاحث شهرسازی باشیم.
پایدار  شهری  اینکه  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
شود نیاز به شاخص هایی دارد که این شاخص  ها با 
زندگی انسان در ارتباط است و اگر نباشد زندگی در 

شهر رنج آور می شود.
بحرینی ادامه داد: جامعه ای که صاحبان اندیشه 
و متفکر دارد نباید به مسائلی از جمله ترافیک های 

مسائل  دیگر  و  هوا  حد  از  بیش  آلودگی  سنگین، 
دچار شود.

بیان کرد:  استاد تمام شهرسازی دانشگاه تهران 
باید پایداری شهری را با مفاد تئوری انتقادی تلفیق 

کنید تا مفهوم دهکده شهری محقق شود.
وی عنوان کرد: در سال های اخیر مفهومی تحت 
عنوان تاب آوری، تکمیل کننده پایداری بوده است، 
در شرایط کنونی پایداری مفهومی است که برای ما 
بیشتری  کارآمدی  ت��اب آوری  اما  نیست  کارآمد 
نسبت به پایداری دارد و مانند آن ایده آل نیست و 

به شرایط موجود نزدیک تر است.
بحرینی افزود: طرح های جامع، دردی از شهر را 
دوا نمی کند. زیرا اهداف بسیار کلی و دست نیافتنی 
در  موجود  خاص  اه��داف  از  استفاده  با  اما  دارد. 

طرح های جامع می توان به آن ها دست یافت.
استاد تمام شهرسازی دانشگاه تهران ادامه داد: 
ت��اب آوری  و  پایداری  انتقادی،  تئوری  اگر  حتی 
باال  آگاهی مردم  و  آموزش  که  زمانی  تا  تلفیق شود 
نرود امکان تحقق تئوری انتقادی و دهکده شهری 

پیش نمی آید.
و  هنر  دانشکده  رئیس  کنگره،  ای��ن  ادام��ه  در 
طی  نیز  تهران   مدرس  تربیت  دانشگاه  معماری 
زندگی  مصنوع  محیطی  در  ما  همه  گفت:  سخنانی 
تشکیل  نیروهای  بر  چندانی  تسلط  که  می کنیم 

دهنده آن نداریم.
شکل  نحوه  کرد:  عنوان  رفیعیان  دکترمجتبی 
گیری پیوستار اقتصاد سیاسی شهر مبتنی بر الگوی 
سودگرایانه با نهادینه شدن ذهنیت رانتی و فرهنگ 
با  حوزه های  سمت  به  کنشگران  کنش های  رانتی، 

قابلیت رانت باال )فضا و شهر( سوق می یابد.
کل  به  که  تصمیم هایی  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
جامعه مربوط می شود، باید با نظر تمام افراد گرفته 
برای  برابر  حق  از  باید  جامعه  اعضای  تمام  و  شود 

شرکت در تصمیم گیری ها برخوردار باشند.

استاد معماری دانشگاه تهران در مشهد:

ایران با معضل تکراری شدن بناها روبرو است

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

100080888

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

100080888

گزارش ویژه شهرستان ها

توسعه  زیربنای  بومگردی  اقامتگاههای 
گردشگری گناباد

گردشگری از مقوله های مهم رونق اقتصادی است و 
استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی نظیر اقامتگاههای 
بوم گردی و مشارکتهای محلی و منطقه ای ارکان مهم 

توسعه گردشگری محسوب می شوند.
به  گردی  بوم  اقامتگاههای  توسعه  ایرنا،  از  نقل  به 
توجه  و  محلی  جامعه  مشارکت  از  گیری  بهره  دلیل 
نویدبخش  ای  منطقه  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  به 
ظرفیتهای  است.  گردشگری  بخش  در  پایدار  اشتغال 
مناطق  اجتماعی  و  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی،  کهن 
شهری و روستایی گناباد فرصتهای خوبی در این زمینه 

فراهم کرده است.
از طرفی با توجه به مشکالت ناشی از تداوم طوالنی 
مناطق  از  مهاجرت  افزایش  و  خشکسالی  پدیده  مدت 
روستایی گناباد ایجاد اقامتگاههای بوم گردی عالوه بر 

اشتغال پایدار کاهش مهاجرت را به دنبال دارد.
از مجموع 20 اقامتگاه بوم گردی در خراسان رضوی، 
بین  در  را  تعداد  بیشترین  اقامتگاه  هفت  با  گناباد 

شهرستانهای این استان دارد.
به گناباد  اتفاق خانواده خود  به  محمد حشمتیان که 
سفر کرده هنگام بازدید از جاذبه های تاریخی روستای 
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ریاب  گردشگری  هدف 
را خوب  این روستا  بومگردی  اقامتگاههای  ظرفیتهای 
فراهم  فرصتی  اقامتگاهها  این  در  کرد:  بیان  و  توصیف 
فرهنگ  و  تاریخی  هویت  با  گردشگران  که  شود  می 

محلی در مناطق مختلف آشنا شوند.
یکی دیگر از مسافران که از قوچان به گناباد سفر کرده 
پیوند  برای  فرصتی  گردی  بوم  اقامتگاههای  گفت:  نیز 
بین مردم با آداب و رسوم کهن این مرز بوم ایجاد کرده و 

عامل تعمیق فرهنگ و کهن منطقه ای است.
علیرضا ارجمند افزود: جذابیتهای اقامتگاههای بوم 
گردی به مراتب از سایر زیرساختهای اقامتی مانند هتل 

و میمهانپذیر بیشتر است.
اقتصادی  مسائل  صاحبنظر  و  دانشگاه  استاد  یک 
تداعی  عنوان  به  گردی  بوم  اقامتگاههای  از  نیز  گناباد 
و مولفه  این منطقه  و اصیل مردم  کننده زندگی سنتی 

مهم توسعه گردشگری یاد کرد.
دکتر ابوالقاسم شفیعی گفت: با وجود کمبود امکانات 
اقامتگاهها  این  گناباد،  در  مسافر  اسکان  زیرساختی 
فضایی  و  هستند  گردشگر  جلب  برای  خوبی  جایگاه 
اسکان  و گردشگران ضمن  تا مسافران  اند  کرده  فراهم 
تاریخی  و  گردشگری  ظرفیتهای  با  بلندمدت  یا  کوتاه 

گناباد بیشتر آشنا شوند.
میراث  اداره  بومگردی  اقامتگاههای  مسئول 
به  نیز  گناباد  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
گردی  بوم  اقامتگاهها  توسعه  گفت:  ایرنا  خبرنگار 
نقش موثری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار 
کسب  راههای  بهترین  از  و  دارد  گردشگری  بخش  در 
از  جلوگیری  و  روستاها  در  گردشگری  توسعه  درآمد، 

مهاجرت محسوب می شود.
مهدی ذوالفقاری ادامه داد: ایجاد اقامتگاههای بوم 
گردی از بسترهای توسعه اقتصاد مقاومتی نیز می باشد 
لذا باید از همه ظرفیتهای موجود در این زمینه حداکثر 

استفاده را کرد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  اداره  رئیس 
بوم  اقامتگاههای  ایجاد  گفت:  نیز  گناباد  گردشگری 
گردشگری  توسعه  برای  ظرفیت  یک  عنوان  به  گردی 
توسعه  دارد.  قرار  متولیان  و  مسئوالن  عنایت  مورد 
این اقامتگاهها باید مبتنی بر هدفمندی و برنامه ریزی 

صحیح صورت گیرد.
از مناطق  گناباد  افزود: شهرستان  علیرضا شناسایی 
خراسان  در  گردی  بوم  اقامتگاههای  ایجاد  در  پیشگام 
و  به خوبی شناخت  را  این ظرفیت  باید  و  رضوی است 
از آن برای توسعه و رونق گردشگری حداکثر بهره الزم 

را گرفت.
فرماندار گناباد هم گفت: زیرساختها و اماکن اقامتی 
تاریخی،  جذابیتهای  با  متناسب  شهرستان  ای��ن 
اند  نیافته  توسعه  این شهرستان  گردشگری  و  فرهنگی 

و با محدودیتهایی در این بخش مواجهیم.
توسعه  شرایط  این  در  اف��زود:  پور  نبی  محمدعلی 
و  سنتی  سبک  به  توجه  با  گ��ردی  بوم  اقامتگاههای 
جذابیتهای زیاد برای مسافران و گردشگران، در کاهش 
جذب  افزایش  و  اقامتی  زیرساختهای  کمبود  معضل 

گردشگر و مسافر نقش مهمی دارند.
سه  پرداخت  با  اخیر  سال  یک  طی  داد:  ادامه  وی 
میلیارد ریال تسهیالت پنج اقامتگاه در روستای هدف 
گردشگری ریاب و شهر گناباد به بهره برداری رسیده و 
دو مورد نیز در روستای قوژد مرمت و تجهیز شده اند که 

پذیرای گردشگران و مسافران هستند.
بوم  اقامتگاههای  جذابیت  گفت:  گناباد  فرماندار 
گردی و غذاها و فضای سنتی آن موجب افزایش تمایل 
آنها  در  اسکان  برای  خارجیها  خصوص  به  گردشگران 

شده است.
وی افزود: پیش از این گناباد مقصد سفر مسافران و 
گردشگران نبود و تنها از آن عبور می کردند ولی از یک 
سال پیش این شهرستان به عنوان مقصد سفر انتخاب 
ابتدای  از  شده و بطور متوسط 10 درصد مسافرانی که 
امسال به این شهر سفر کرده اند بیش از یک روز در آن 

مانده اند.

اخبار کوتاه

روزهای بارانی در راه است
اداره  کل هواشناسی خراسان رضوی طی اطالعیه ای 
از شدت وزش باد، گرد و خاک، کاهش دید، بارش های 
رگ باری توام با رعدوبرق و احتمال آب گرفتگی خبر داد.

بنا بر اطالعیه اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، 
طبق تحلیل نقشه ها و مدل های پیش یابی با توجه به 
گسترش جریانات کم فشار بر روی استان انتظار می رود، 
از امروز بر شدت وزش باد در سطح استان افزوده شود، 
در  باد  وزش  هوا  فشار  گرادیان  افزایش  به  توجه  با  که 
غالب نقاط استان شدید توام با گردوخاک، کاهش دید 
خسارت  بروز  احتمال  با  همراه  هوا  کیفیت  کاهش  و 

پیش بینی می شود.
همچنین از امروز استان از نواحی غربی تحت تأثیر 
جمعه  روز  طی  که  گرفت  خواهد  قرار  ب��ارش زا  سامانه 
تقویت آن موجب بارش های رگباری توأم با رعد و برق 
در غالب نقاط استان خواهد شد. این سامانه تا اواسط 
هفته آینده با شدت و ضعف موجب بارش های تندری 
با احتمال آبگرفتگی در نواحی مختلف استان می گردد.

هزینه باال و محدودیت تعداد، علت عدم 
اکران تبلیغات تئاتری روی بیلبوردها

معاون فرهنگی شهرداری مشهد گفت: سیاست های 
این معاونت تغییری نداشته است، سازه های بیلبورد به 
علت محدودیت در تعداد این نوع سازه و هزینه باالی 
آن، نه در گذشته و نه حال به تبلیغ تئاتر تعلق نمی گرفته 

است و این اتفاق موضوع جدیدی نیست. 
دکتر هادی بختیاری در خصوص ممنوعیت تخصیص 
بیلبورد به تبلیغات شهری تئاترهای مشهد، اظهار کرد: 
در سازه های رول آپ درحد امکان تبلیغ فعالیت های 
فرهنگی هنری انجام می شده  است که همچنان ادامه 

خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که در سطح شهر از طریق 
سازه های بیلبورد تبلیغ تئاترها را شاهد بودیم و یا این 
امکان برای تبلیغ تئاترهای شاخص وجود دارد و یا خیر 
و در اکثر مواقع اهالی تئاتر گالیه مند از همکاری کمرنگ 
هستند،  تئاتر  شهری  تبلیغات  بحث  در  شهرداری 
بخش های  اختیار  در  بیلبوردها  از  برخی  کرد:  تصریح 
دیگر شهرداری مشهد است و موارد مورد اشاره از طریق 

حوزه معاونت فرهنگی دنبال نمی شده است.
سه  خط  عمرانی  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  بختیاری 
با  ایستگاه میدان 15 خرداد، گفت:  متروی مشهد در 
و  فنی  کارشناسان  توسط  گرفته  صورت  بررسی های 
خود،  فعلی  محل  در  یادمان  حفظ  به  تمایل  علی رغم 
آوری  جمع  لزوم  و  مترو  خط  عبور  دلیل  به  متاسفانه 
انتقال  و  برداشت  از  ناگزیر  میدان،  حفاری  و  سطح 

یادمان دائمی "دروازه بهشت" به مکانی دیگر هستیم.
از  بهشت"  "دروازه  یادمان  اف��زود:  شهردار   معاون 
جمله آثار ارزشمند هنر شهری مشهد است که پس از 
برداشت، با حضور و نظارت سازنده اثر به محل جدید 
اول  طبرسی  بلوار  ابتدای  فجر،  میدان  در  واقع  خود 
منتقل خواهد شد تا همچنان در مسیری منتهی به حرم 
مطهر، نشانه ای از ارادت و امید به ساحت حضرت امام 
"دروازه  رضا علیه السالم باشد. الزم به یادآوری است 
بهشت" اثری با متریال آهن در ابعاد 4*8 و به ارتفاع 12 
متر است که توسط محمد ساالریان از مجسمه سازان 

بنام ایران ساخته شده است.

هتل سازی از مسکن سازی سودآورتر است
گفت:  رض��وی  خراسان  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
سخت  و  تخصصی  فعالیتی  اینکه  علت  به  هتل سازی 

به شمار می رود از مسکن سازی سودآورتر است.
قانعی درباره وضعیت خرید و فروش هتل ها  محمد 
تا 40 درصد هتل داران  در سال جاری اظهار کرد: 35 
این  دارند،  را  خود  اقامتگاه  فروش  آمادگی  مشهد  در 
به  هتل های  تعداد  پیش  سال  پنج  که  است  درحالی 

فروش گذاشته شده 10 عدد بیشتر نبود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی در حال حاضر خریدار 
این  خرید  توان  که  چرا  است،  کم  بسیار  هتل  واقعی 
نیز،  وام  با  هتل  خرید  و  است  کمتر  اقامتی  واحدهای 
بهره اقتصادی ندارد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان 
کرد:  بیان  مشهد  در  هتل سازی  سود  درب��اره  رضوی 
ساخت وساز هتل به نسبت مسکن سازی تخصصی تر، 
عمومی تر  مسکن  ساخت  است،  سودآورتر  و  سخت تر 
است اما هرکسی نمی تواند از عهده ساخت هتل برآید، 
مواردی بوده است که افراد غیرمتخصص به این حوزه 
ورود یافتند و در ادامه دچار مشکالت و معضالتی شدند.
حوزه  به  استان  هتلداران  اتحادیه  شد:  یادآور  وی 
خرید و فروش هتل ها ورود نمی یابد اما طبق برآوردهای 

ما، تعداد متقاضیان فروش هتل افزایش یافته است.

اولویت  در  حاشیه ای  پارک  ساماندهی 
شورای پنجم مشهد است

مشهد  شهر  ش��ورای  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
شورای  اولویت  در  حاشیه ای  پارک  ساماندهی  گفت: 
صورت  زودی  به  موضوع  ای��ن  و  اس��ت  مشهد  پنجم 

می گیرد.
نظر  از   الیت،  شرکت  داشت:  اظهار  بهاروند  مجتبی 
نیز  و  پارک حاشیه در خیابان های مشهد  سامان دهی 
شرکت  این  ندارد.  خوبی  وضعیت  اساسنامه،  اجرای 
وجوه  دریافت  مقابل  در  خود  اساسنامه  براساس  باید 
عمومی  پارکینگ  ساخت  به  اقدام  حاشیه ای،  پارک 
می کرد، اما در این حوزه نتوانسته پارکینگی با شرایطی 
که مدنظر است، بسازد. وی به فراخوان شورا برای ارائه 
الیت  شرکت  فعلی  فرایند  اصالح  حوزه  در  طرح هایی 
سال  اواخر  کرد:  تاکید  و  اشاره  آن  جایگزینی  حتی  یا 
گذشته این فراخوان انتشار یافت و در پی آن چند طرح 
در حوزه اصالح یا جایگزینی ارائه شد. 2هفته پیش نیز 
ارائه دهندگان این طرح دعوت شدند و طرح های خود را 
ارائه کردند. از میان آن ها، 4 طرح مناسب مشهد بود و 

قرار شد از هفته آینده این طرح ها بررسی شود.
مشهد  شهر  ش��ورای  نقل  و  حمل   کمیسیون  رئیس 
به سود و زیان شرکت الیت نیز اشاره و بیان کرد: روی 
کاغذ گفته می شود که الیت سه  میلیارد سود دارد، حتی 
این شرکت عنوان می کند که در حدود شش  میلیارد از 
مردم طلب دارد، اما وصول این طلب، کمی غیرممکن 
به نظر می رسد. بنابراین اینکه روی کاغذ گفته شود فالن 
مبلغ طلب دارد، به معنی سود آن شرکت نیست. با سه  

میلیارد حتی نمی  توان یک پارکینگ عمومی ساخت.

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

آیا انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی برای جبران کم آبی کافی است؟

دریا را در کویر می ریزیم اما...

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

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی:

خراسان رضوی رتبه نخست کشور در مناسب سازی معابر را کسب کرد
مع��اون توانبخش��ی اداره کل بهزیس��تی خراس��ان 
رضوی گفت: این اس��تان سال گذشته رتبه نخست  

کشور در مناسب سازی معابر را کسب کرد.
مس��عود فیروزی در نشس��ت مناسب س��ازی معابر 
برای معلوالن در س��بزوار اظه��ار کرد: این موفقیت 
بر اثر همکاری دستگاه های اجرایی مناسب سازی 
محیط برای معلوالن ایج��اد حس و روحیه مطالبه 

گری در افراد معلول حاصل شد.
وی اف��زود: س��ال گذش��ته 20 میلیارد ری��ال اعتبار 
به مناسب سازی مس��کن معلوالن خراسان رضوی 

اختصاص یافته بود.
فیروزی با بیان اینکه وضعیت مناسب س��ازی معابر 
نیازمن��د توج��ه اس��ت، تصری��ح ک��رد: در مناس��ب 
س��ازی معاب��ر معل��والن بای��د تمامی دس��تگاه های 
اجرایی اقدام کنند و امس��ال تاکنون اعتباری برای 
مناسب س��ازی معاب��ر خراس��ان رض��وی اختصاص 

نیافته است.
مع��اون توانبخش��ی اداره کل بهزیس��تی خراس��ان 
رض��وی ادامه داد: نگاه و دید مس��ئوالن نس��بت به 
مناسب س��ازی باید تغیی��ر یابد و معل��والن همانند 
دیگر اقش��ار جامعه باید حق دسترس��ی ب��ه معابر، 

وس��ایل نقلی��ه، تاکس��ی، اتوب��وس، ایس��تگاه های 
وس��ایل نقلیه، فض��ای عمومی، پارک ه��ا و غیره را 

داشته باشند.

فیروزی ب��ا بیان اینکه بخش زی��ادی از مکان های 
مذهبی خراس��ان رض��وی قابلیت دسترس��ی برای 
اف��راد دارای معلولی��ت را ن��دارد، گف��ت: پل ه��ای 

عابر پیاده، پارک ها، خیابان ها و وس��ایل نقلیه باید 
برای حضور و نقش آفرینی معلوالن مناسب سازی 

شود.
وی گفت: در موضوع حق دسترسی تنها معلوالن، 
جس��می، حرکت��ی و ویلچری نیس��تند بلک��ه برای 
معلوالن نابینا و ناش��نوایان هم بای��د امکانات ویژه 

ای تهیه شود.
مع��اون توانبخش��ی اداره کل بهزیس��تی خراس��ان 
رض��وی  خراس��ان  جمعی��ت  داد:  ادام��ه  رض��وی 
ب��ه س��مت وس��وی س��المندی ق��رار دارد و می��زان 

سالمندی در استان حدود 10 درصد است.
فیروزی با بیان اینکه از لحاظ بهزیستی بیمارستان 
مجهول الهویه کسانی هس��تند که به دستور قاضی 
ب��ه عنوان فردی ب��دون هویت و مدارک شناس��ایی 
معرف��ی می ش��وند، عنوان ک��رد: ح��دود 50درصد 
مجهول الهویه های کش��ور در خراسان رضوی قرار 
دارد و 2500 نف��ر مجهول الهویه در س��طح اس��تان 

شناسایی شدند.
وی گف��ت: ح��دود 7000 بیم��ار مزم��ن روان��ی در 
استان شناسایی شده اند که در 9 مرکز شبانه روزی 

نگهداری می  شوند.

"انتقال آب دریای عمان به سه استان خراسان ضروری است". جمله 
ای که از زبان سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی شنیده شده 

است. 
طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های خراسان رضوی، جنوبی و 
سیستان و بلوچستان چندین سال است که از سوی مسئوالن مطرح شده 
است و البته همچنان در مرحله مطالعاتی قرار دارد. این طرح که قرار است 
از سوی بخش خصوصی اجرا شود حدود 150هزارمیلیارد ریال بودجه نیاز 

دارد و 7سال به طول خواهد انجامید. 
از جمله شرکت هایی که نام آن ها در این پروژه مطرح شده است می 
توان به نهادهای آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم االنبیا، شرکت سنگان 
چابهار،  و  بیرجند  قاین،  شهرهای  در  پتروشیمی  های  شرکت  خواف، 
و  سیستان  در  پتروشیمی  های  )شرکت  مپحا  شرکت  و  شیراز  فراسان 
بلوچستان و کارخانه فوالد در خراسان جنوبی( اشاره کرد که هرکدام گوشه 

ای از این پروژه را خواهند گرفت. 
اما سوال اینجاست که آیا تنها راه رفع تشنگی شرق کشور، انتقال آب 
از دریای عمان است؟ برای این کار 1600 کیلومتر باید لوله گذاری شود که 
یکی از بزرگترین چالش های این پروژه خواهد بود. به گفته کارشناسان 
کمبود آب در سراسر کشور صدای جنگ بر سر این مایع حیاتی را به صدا 
انتقال نیز وجود  درآورده است و از طرفی چالش های امنیتی در مسیر 

دارد. 
آب  شود  می  گفته  است.  انتقال  مسیر  از  فنی  نگهداری  دیگر  مسئله 
تامینی از این انتقال تنها در بصورت آشامیدنی و بخش صنعتی استفاده 
می شود. سوال اینجاست خرابی های احتمالی در مسیر انتقال چه تاثیری 
در زندگی روزمره شهروندان شهرهای هدف و صنایعی که آب موردنیاز آن 

ها از این طریق تامین می شود خواهد گذاشت. 
گفته می شود از 37 دشت استان 34 دشت با کم آبی مواجه هستند و 
سطح مخازن زیرزمینی آب هرسال نیم متر افت می کند که بسختی قابل 

تجدید است. 
شاید  که  اقلیمی  تغییرات  و  بارندگی  شدید  کاهش  کنار  در  مطمئنا 
در  آب  مصرف  غلط  فرهنگ  باشد،  نداشته  آن  در  چندانی  نقش  انسان 
بخش کشاورزی و مصارف خانگی  یکی از مهمترین دالیلی است که امروز 
گریبانگیر تمام کشور است. اینکه چاه های غیرمجاز مثل قارچ سبز می 
شوند و کشاورزان بدون آگاهی از پیامدهای آن تنها به فکر تولید محصول 
خود هستند و یا در شهر بزرگی مثل مشهد اکثر کارواش ها با آب آشامیدنی 
مردم  به  رسد،  می  کننده  مصرف  دست  به  و  تصفیه  گزافی  هزینه  با  که 
خدمات می دهند تقصیر همه ماست و حاال مثل یک بومرنگ به طرف ما 

برگشته است.
در کنار این ها، سوءمدیریت و عدم برنامه ریزی علمی، مدون و بلندمدت 
نیز آسیب های جدی به حوزه آب در استان وارد کرده است. سرپرست 
که  کرده است  اشاره  نکته  این  به  ای خراسان رضوی  شرکت آب منطقه 
تطابق توسعه در همه بخش ها با منابع و داشته های آبی و هماهنگ شدن 
با داشته های آبی ضرورتی است که تا کنون آنطور که باید و شاید به آن توجه 

نشده است. یعنی بدون اینکه ظرفیت ها و خاصیت های  محیط زیستی و 
منابع طبیعی خود را شناسایی کنیم دست به گسترش کورکورانه صنعت 
زده ایم و یا محصوالت کشاورزی را در استان وارد چرخه تولید کرده ایم که 
برای رشد نیاز به آب زیادی دارند. این معضل تنها مربوط به موضوع آب 

نمی شود و نمونه های زیادی در حوزه های دیگر نیز دارد. 
این را نباید فراموش کرد که هیچ منبع آبی بی نهایت نیست و روزی به 
پایان می رسد؛ پس به جای دلخوشی به آب دریای عمان روی فرهنگ 
استفاده از آب و سرمایه گذاری بر بازگردانی 85 درصد آب شهری که به 
از  یکی  قول  به  کنیم.  تمرکز  مصرف  چرخه  به  شود  می  تبدیل  فاضالب 
اساتید و کارشناسان برجسته محیط زیستی مردم باید کمبود آب را حس 
کنند تا به صرفه جویی و کنترل مصرف متمایل شوند که این اتفاق با این 
حجم از کاشت گل و سبزه در سطح شهر محقق نمی شود. مطمئنا کاشت 
گل و گیاه و سبزه تازگی و طراوت خاصی به شهر و ساکنانش می دهد اما آیا 

این وسط  کم آبی و تشنگی زمین قابل درک و احساس است؟!    
بنظر می رسد انتقال آب از دریای عمان کافی نیست و باید در کنار آن 
ضمن اصالح برخی از رویکردها و تصمیمات مدیران، فرهنگ مصرف آب 

در تمام حوزه های خانگی، کشاورزی و صنعتی باید اصالح شود.
و  نیز 28 درصد  منابع آب تجدید شونده  نشان می دهد حجم  آمارها 
آب های سطحی استان 44 درصد کاهش داشته و طی 10 سال گذشته 
میانگین بارش خراسان رضوی از 221 میلی متر به 189 میلی متر کاهش 
یافته است. این اعداد یعنی وقت آن است که به خودمان بیاییم و حداقل 
به فکر نسل های آینده باشیم که تشنه خواهند ماند و مطمئنا بی آبی یعنی 

مرگ زندگی.
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تنوع  و  قوانین  بودن  نهایت  بی  پتانسیل  با  پینت بال 
تعریف  قوانین  بازی  از  قبل  همیشه  می شود.  بازی 
می شوند. مهمترین قانون بازی این است که بازیکنان 
بوسیله  اینکه  بدون  دهند  انجام  را  خاصی  اه��داف 
بازیکنی  که  هنگامی  گیرند.  قرار  هدف  مورد  توپ ها 
مورد هدف قرار می گیرد بوسیله توپ باید تفنگش را 
بازی  باید میدان  و  بازی است  به معنی  باال گرفته که 
را ترک گوید یا به منطقه شروع عملیات باز گردد. بر 
اساس توافقات بازی یک بازیکن ممکن است بتواند از 

دوباره باز گردد یا به کلی از بازی خارج شود.
می شود  تصویب  بازی  شروع  از  قبل  بازی  این  هدف 
مقابل.  تیم  نابودی  یا  پرچم  تسخیر  مثال  ب��رای 
نیز  را  دی��گ��ری  پسند  م��ورد  گ��روه ه��ای  پینت بال 
محیط  در  که  وود ب��ال  مثال  کرده  است  برنامه ریزی 
طبیعی بازی می شود و در یک زمین بزرگ و بالعکس 
اسپید بال که در زمینی کوچک انجام می شود و سرعت 
بازی بسیار باالیی دارد )حداکثر 5 دقیقه(. نوع دیگر 
بازی سناریو بال است که هریک از تیم ها سعی در از نو 
یا  انجام شده  انجام دادن یک عملیات که در گذشته 

خلق یک عملیات خیالی هستند.
انجام قوانین بازی

می شوند.  بررسی  داوران  توسط  منظم  بازی های 
و  حفظ  بازیکنان  ایمنی  که  می کنند  کنترل  آنها 
بازیکنی توسط  انجام شود. هنگامی که  بازی  قوانین 
فرا  بیرون  به  بازی  از  را  او  آنها  رنگ عالمت زده شود 
خروجی  انتظار  رقابت دهندگان  البته  می خوانند، 
توپ شکسته معنی  دارند. یک  را  افتخار  با  و  رسمی 
گرفته  ق��رار  ه��دف  م��ورد  ف��رد  به  را  ب��ازی  از  خ��روج 
برای  را  قوانینی  می توانند  بازیکنان  البته  می دهد. 
که  برد  نام  می توان  نوع  این  از  گیرند  نظر  در  عالمات 
مورد هدف قرار دادن تنها سر یا باال تنه فرد تنها مورد 
آغاز  در  که  دارد  وجود  بسیاری  قوانین  است.  قبول 
بازی گذاشته می شود به منظور ایجاد ایمنی بازیکنان 

حفظ زیبایی بازی و جلوگیری از تقلب.
یکی  می شود.  بازی  صورت  دو  به  عموما  بال  پینت 
پرداخت  به  نیاز  بازی  برای  که  تجاری  زمین های  در 
هرکدام  ک��ه  شخصی  زم��ی��ن ه��ای  و  اس��ت  ورودی 
می توانند شامل زمین های بسیار متنوعی با اندازه ها 
می تواند  زمین  یک  باشند.  متنوعی  طرح واره های  و 
که  باشد  یا مصنوعی  موانع طبیعی  از  بسیاری  شامل 
می توان آنها را به صورت یک محیط خاص جنگلی یا 

شهری کرد و یا حتی می تواند شامل محتوایی تاریخی 
اسپید  زمین های  همانند  کوچکتر  میدان های  باشد. 
و  موانع  شامل  می تواند  مسابقات  زمین های  یا  بال 

سنگرهایی به صورت باد کردنی باشد. 
حال  تیم های  برترین  از  یکی  امرتات  تیم  با  ما  حال 
اولین مسابقات کاپ جهانی آسیا  که در  ایران  حاضر 
دادیم.  انجام  مصاحبه ای  کردند  کسب  را  سوم  مقام 
در  اول  مقام  کشوری  لیگ  در  امرتات  تیم  همچنین 
دسته مکانیکال و قهرمانی در دسته حرفه ای را دارند.

عاشق پینت بال هستیم
کاپ  مسابقات  از  امرتات  تیم  کاپیتان  شریفی  شهراد 
جهانی آسیا برایمان گفت: لیگ اریکسل معتبرترین 
برگزار  مختلف  ق��اره ه��ای  در  که  اس��ت  جهان  لیگ 
برگزار  آسیا  در  امتحانی  صورت  به  امسال  و  می شود 
 550 بر  بالغ  و  تیم   60 حدود  مسابقات  این  در  شد. 
مختلف  دسته های  در  و  بودند  کرده  شرکت  بازیکن 

تیم داری کردند. 
ایران  نماینده  تیم  دو  مسابقات  این  در  گفت:  وی 
با  ما  که  تهران  از  تیم  یک  و  امرتات  تیم  بودند، 
اولین  در  را  توانستیم مقام سوم  تهران  تیم  همکاری 
 12 شامل  ما  تیم  کنیم.  کسب  مسابقات  این  دوره 
بازیکن بود که 6 نفر از مشهد و 6 نفر دیگر از بازیکنان 

تهرانی تشکیل شده بود. 
مالزی  تیم  مسابقات  این  قهرمان  اف��زود:  شریفی 
کل  طول  در  آنها  بودند.  مقتدری  بسیار  تیم  که  بود 
رقابت ها یک بار شکست خوردند و آن هم مقابل تیم 

ما در مرحله گروهی بازی ها بود. 
شش  حدود  مسابقات  این  در  ما  داشت:  اظهار  وی 
هیچ  و  کردیم  هزینه  نفر  هر  ب��رای  تومان  میلیون 

اسپانسری نداشتیم.
به  نسبت  تیم  بازیکنان  عشق  از  شریفی  شهراد 
عاشق  امرتات  تیم  اعضای  تمام  گفت:  پینت بال 
وجود  با  که  است  دلیلی  همین  و  هستند  پینت بال 
مخارج باال در این رشته، به کار خود ادامه می دهیم. 
این تیم بازیکنان با استعداد در رده های سنی مختلف 
از 18 سال تا 40 سال دارد که در ابتدا مصاحبه ای با 

عضو جوان این تیم داشتیم.
کاپیتان تیم و رئیس کمیته پینت بال استان در ادامه 
اظهار داشت: در هر لیگ کشوری حدودا 25 الی 30 
برگزار  تیم شرکت می کنند و مسابقات در چهار دوره 
صورت  تیم ها  به  امتیازدهی  دوره  هر  در  که  می شود 
می گیرد. در پایان سال این امتیازها جمع بندی شده 

و قهرمان لیگ مشخص می شود.
پینت بال ذهن قدرتمندی می خواهد

تیم  اصلی  بازیکنان  دیگر  از  شریعتمداری  یوسف 
امرتات نیز گفت: پینت بال لیگ استانی و همچنین 

سطح  در  فقط  مسابقات  و  ندارد  استانی  مسابقات 
کشوری برگزار می شود. الزم به ذکر است که لیگی که 
در آن شرکت می کنیم لیگ پالم خصوصی خاورمیانه 
یک  لیگ  این  ب��رای  تیم  هر  ورودی  هزینه  و  است 
میلیون است. اما بخاطر کمبود و حتی نبود تیم های 
خارجی، به دلیل کم کاری های مسئولین به اسم لیگ 
کشور  قهرمانی  لیگ  است.  شده  شناخته  کشوری 

آی ام پی ال است که هنوز راه اندازی نشده است.
در  شهر  زمینه ترین  کم  مشهد  پینت بال  افزود:  وی 
در  امکانات  که  می شد  باعث  همین  و  است  ای��ران 

سال های گذشته در اختیار ما قرار نگیرد.
در  که  صورتی  در  کرد:  نشان  خاطر  شریعتمداری 
اما  بود  نفر  پنج  تیم  اعضای  تعداد  اخیر  سال های 
ما  حتی  نمی گرفت.  ق��رار  تیم  اختیار  در  امکانات 
زمین چمن برای تمرین نداشتیم و در فضای سبز و 

پارک های سطح شهر با دو اسلحه تمرین می کردیم.
بدنی  فیزیک  و  تمرینات  درب��اره   امرتات  تیم  عضو 
به  نیاز  پینت بال  کرد:  اظهار  رشته  این  برای  مناسب 
قدرتمندی  ذهن  اما  ندارد  قوی  بسیار  بدنی  فیزیک 

می خواهد.
ذهن  ق��درت  افزایش  ب��رای  ورزش  این  اف��زود:  وی 
این  مهم ترین  از  که  دارد  را  خود  خاص  تمرینات 
تمرینات، تانل ویژن است. ما در این تمرین آموزش 
تیراندازی  ما  سمت  به  که  گلوله ای  که  می بینیم 
واکنش  تیر  به  نسبت  لحظه  در  و  ببینیم  را  می شود 

نشان دهیم. 
شریعتمداری در ارتباط با تمرین تانل ویژن برایمان 
بازیکن  دو  که  است  صورت  این  به  تمرین  این  گفت: 
در فاصله 30متری از یکدیگر قرار می گیرند و روبروی 
قدم  یک  دقیقه  هر  می کنند،  شلیگ  بدون سنگر  هم 
به  که  گلوله ای  به  نسبت  و  می کنند  حرکت  جلو  به 
نشان  عکس العمل  می شود،  تیراندازی  سمتشان 

می دهند.
پینت بال  فیزیکی  تمرینات  درب��اره ی  او  همچنین 
رشته  در  بدنی  فیزیک  ب��رای  که  تمریناتی  اف��زود: 
پینت بال انجام می شود به صورت سرعتی و استقامتی 

است و کمتر به بحث قدرتی پرداخته می شود.
به خاطر پینت بال کار می کنم 

محمد سجاد پتوئی جوانترین بازیکن این تیم از نحوه 
آشنایی خود با این رشته می گوید: » متولد 77 هستم 
و  کردم  پینت بال  بازی  به  شروع   96 سال  اوایل  از  و 
این  به  آموزشی  کلیپ های  و  فیلم ها  کردن  دنبال  با 
صورت  به   95 سال  از  قبل  شدم.  عالقه مند  ورزش 
تفریحی با خانواده بازی کرده بودم، اما وقتی تصمیم 
به بازی کردن به صورت حرفه ای گرفتم برای آموزش 
دوره ی  چند  و  رفتم  مشهد  باشگاه های  از  یکی  به 

آموزشی دیدم که تقریبا یک سال و یک ماه زمان برد.
بعد از عضویت در تیم امرتات و شرکت در مسابقات، 
برای  بیشتری  انگیزه  مسابقات  از  دوره  هر  گذشت  با 
برای  شد  باعث  هم  همین  و  داشتم  رشته  این  ادامه 
درآم��دی  و  ب��روم  کار  سر  رشته  این  مخارج  تأمین 

مختص این بازی داشته باشم.«
با وجود مصدومیت خودم را به بازی ها رساندم

با  خود  آشنایی  از  تیم  این  دیگر  عضو  اسدی  حامد 
ورزش پینت بال گفت: در سال 86 با دیدن کلیپ ها با 
این رشته آشنا شدم و با گذشت زمان عالقه بیشتری 

پیدا کردم.
در سال 88 با عضویت در باشگاهی در تهران تجربیات 
بسیاری کسب کردم و به دلیل عالقه زیاد به این ورزش 
پینت بال  خصوصی  باشگاه  حیدریه  تربت  شهر  در 
راه اندازی کردم، اما به دلیل عدم شناخت کافی مردم 
سال  دو  از  بعد  استقبال  عدم  و  ورزش  این  به  نسبت 
باشگاه را بستم. چند سال از این ورزش دور بودم تا 

سال 95 که به مشهد آمدم و عضو تیم امرتات شدم.
جهانی  کاپ  مسابقات  در  خود  وضعیت  درب��اره  وی 
آسیا گفت: قبل از این مسابقات مصدومیت شدیدی 
و  برسم  تیم  به  مسابقات  در  کردم  سعی  اما  داشتم 

همراه تیم باشم.
پینت بال سن نمی خواهد، عشق می خواهد

امرتات  بال  پینت  تیم  دیگر  عضو  شکن  صف  علی 
این طور  ورزشی  رشته  این  به  عالقه اش  خصوص  در 
دارم.  را  سن  بیشترین  من  تیم  اعضای  بین  گفت: 
با  و  دارم  فرزند  متاهل هستم. یک  و  متولد سال 57 
تمام مشغله زندگی و کار روزانه، با عشق پینت بال را 
انتخاب کردم و به این ورزش مهیج آمدم. من با عالقه 
از سال ها پیش داشتم  بال  به پینت  بسیار زیادی که 
به قول معروف کار خودم را از زمین های خاکی شروع 
با  فقط  ارشاد  زمین  در  که  بود   83 سال های  و  کردم 
دوستان بازی می کردیم. از آن زمان به دنبال آموزش 
این ورزش بودم که در آن سال ها برای آموزش و تهیه 

لوازم آن بیش از یک میلیون تومان هزینه داشت. 
بال  پینت  از  اظهار داشت: من هیچ گاه  ادامه  در  وی 
ادامه  را  ورزش  این  همچنان  و  شد  نخواهم  خارج 
مهم  بسیار  بال  پینت  به  عشق  و  عالقه  می دهم. 
است، اما یک نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد 
داشتن یک مربی و راهنمای خوب است که بازیکن را 
به صورت درست هدایت کند. هیچ وقت برای شروع 
سنی  هر  در  هرکسی  و  نیست  دیر  ورزش  این  کردن 

می تواند خیلی راحت این ورزش را شروع کند. 
اینطور  بال  پینت  صف شکن در خصوص هزینه های 
می  زیادی  های  هزینه  مختلف  مسابقات  در  گفت: 
اداره ورزش و جوانان و  از هیچ جایی مثل  شود ولی 
حتی هیئت ورزش های همگانی هم حمایت نشدیم. 
نفر  هر  حدودا  بود  مالزی  در  که  آخری  مسابقات  در 
کردیم.  هزینه  تومان  میلیون  نیم  و  هشت  از  بیش 
این هزینه کمی نیست. اما با یک برنامه ریزی درست 

می توان این ورزش را همگانی کرد.  
در خصوص بعضی از تمرینات تیمی گفت: ما با عالقه 
اوقات  گاهی  داریم  ورزشی  رشته  این  به  که  زیادی 
برای تمرین بیشتر با هزینه شخصی پنج شنبه عصر به 
تهران سفر می کنیم تا با بازیکنان تهرانی تمرین کنیم 
و جمعه عصر دوباره از تهران به مشهد برمی گردیم تا 

شنبه صبح به کار خود برسیم. 
کالم آخر

پینت بال ورزشی مفرح است که شاید از دور ورزشی 
پر هزینه و خشن تلقی شود، اما در قیاس با خیلی از 
ورزش های گروهی بسیار کم هزینه تر و مفرح تر است. 
قرار  همگانی  ورزش های  هیئت  نظر  زیر  که  ورزشی 
نادیده  دیگر  ورزش های  بسیاری  سایه  در  و  می گیرد 

گرفته می شود. 
رشته  این  به  مسئولین  درس��ت  نگاه  با  است  امید 
خارج  دیگر  ورزش ه��ای  سایه  از  بال  پینت  ورزشی، 
شود و در میان ورزش های گروهی جایگاهی مناسب 
اثبات  را  خود  بارها  و  بارها  که  استعداد  همه  این  با 

کرده اند برساند. 

کوتاه از ورزش استان

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده گفت: با قدرت از تیم 
پدیده حمایت می کنیم.

در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  انتظاری  ابوالفضل 
داشت:  اظهار  پدیده  فوتبال  تیم  آینده  درب��اره  مشهد 
اصلی  و  مهم  مجموعه های  زیر  از  یکی  پدیده  باشگاه 
آن  از  داریم  وظیفه  نیز  ما  که  است  پدیده  بزرگ  شرکت 

حمایت کنیم.
وی ادامه داد: این تیم در دوران حیات خود همواره یکی 
از دغدغه های مهم شرکت پدیده و در اصل سهامداران و 

مردم خراسان در حوزه ورزش و فوتبال بوده است.
از  یکی  حاضر  حال  در  خوشبختانه  اف��زود:  انتظاری 
این  به عنوان مدیرعامل  یعنی وطن خواه  مدیران خوب 
باشگاه انتخاب شده است و ان شاءهلل در فصل جدید نیز با 

مدیریت ایشان شرایط بهتری را پیدا خواهد کرد.
عدم  شایعه  درباره  پدیده  شرکت های  گروه  مدیرعامل 
گفت:  نیز  برتر  لیگ  آتی  فصل  در  شرکت  این  تیم داری 
پدیده  شرکت  که  مادامی  تا  و  ندارد  صحت  موضوع  این 
فوتبال  در  نیز  پدیده  فوتبال  تیم  باشد  داشته  وجود 

حضور خواهد داشت.
وی ادامه داد: تیم پدیده یکی از سرمایه های مهم ورزش 
ورود  تیم  این  به  کمک  برای  همه  باید  و  است  استان 
باشگاه  مدیرعامل  خواه  وطن  با  را  جلساتی  نیز  ما  کنند 
داشته ایم و به سهم خودمان از این تیم حمایت می کنیم.

انتظاری افزود: در کنار حمایت شرکت پدیده مسئولین 
استان هم باید پای کار باشند و از این تیم حمایت کنند 
چرا که پدیده تنها نماینده فوتبال خراسان است و مردم 

حضور این تیم در لیگ برتر را دوست دارند.
ادامه  نیز  تیم  این  سرمربی  انتخاب  وضعیت  درباره  وی 
داد: مسائل دیگر مربوط به باشگاه را باید از وطن خواه 
به عنوان مدیرعامل سوال کنید اما ما از این تیم حمایت 

می کنیم.

 21 و   20 ف��ردا  و  ام��روز  ب��ال  پینت  کشوری  مسابقات 
از  تیم  سه  که  می شود  برگزار  تهران  در  ماه  اردیبهشت 
گفتنی  شده اند.  اعزام  مسابقات  این  به  رضوی  خراسان 
است سه تیم رضوی، حامد عاشوری و نامبروان به این 

مسابقات اعزام شده اند. 

سالمت

نکات مهم در انتخاب لباس ورزشی         
   وحید داودی

 *لباس ورزشکار باید متناسب با دمای محیط باشد.
 * جنس لباس در هنگام تمرین باید طوری باشد که 
انجام فعالیت های بدنی و افزایش تعریق بدن، موجب 

گرمازدگی و کالفگی نگردد.
 *از پوشیدن لباس هایی که فعالیت شما را محدود 
خیلی  لباس های  پوشیدن  کنید.  خ��ودداری  می کند 
شما  تمرکز  رفتن  دست  از  باعث  می توانند  نیز  گشاد 
بشوند )با گیر کردن به وسایل مختلف، سرخوردن روی 

بدن و ... 
* برای جلوگیری از پینه و تاول زدن کف دست ها به 
هنگام استفاده از دستگاه ها می توانید از دستکش های 

مخصوص یا تکه های ابری استفاده کنید.
داشته  خود  همراه  حوله  یك  همواره  است  بهتر   *

باشید تا عرق خود را خشك کنید.
انگشتان،  در  آسیب دیدگی  از  جلوگیری  ب��رای   *
ناخن های و حتی استخوان های روی پا از کفش ورزشی 
مناسب استفاده نمایید. )کفش ورزشی مناسب دارای 
خصوصیات انعطاف پذیری، سبکی، نرمی، ضربه گیری 
و  پا  کف  قوس های  کردن  پر  جهت  تماس  سطح  در 
آزادی حرکات انگشتان پا در داخل کفش می باشد.( 
کفش های ورزشی خود را هر 9 تا 12 ماه یکبار عوض 

کنید.
کنید.  استفاده  ورزش  مخصوص  ج���وراب  از   *

)جوراب های پالستیکی و نازك مناسب نیستند(
*در زمستان از کاله استفاده شود.

*هنگامی که هوا سرد است چند الیه لباس بپوشید. 
که  باشد  طوری طراحی شده  باید  لباس  داخلی ترین 
رطوبت خارج شده از پوست را جذب کند. الیه ی میانی 
عرق را جذب می کند و گرمای بدن را حفظ می کند و 

الیه ی بیرونی شما را از باد و باران حفظ می کند.
* در هوای بسیار سرد، پوست تان را برهنه در مقابل 

هوا قرار ندهید. از وازلین استفاده نمایید.
* در ماه های تابستان، زمانی از روز که در آن می دوید 
بر نوع پوشش تان موثر است. در صبح یا غروب که هوا 

خنك تر است بدوید.
بخش دوم

مهم ترین خصوصیات لباس های ورزشی
اگر می خواهید  ورزش کرد ن را شروع کنید ، بد انید  که 
مهم ترین و اولین قد م، انتخاب لباس ورزشی مناسب 
از  بسیاری  برای  بد انید   اگر  کنید   تعجب  شاید   است. 
انگیزه برای شروع  مرد م خرید  لباس ورزشی بهترین 
ورزش  که  است  مد تی  اگر  است.  بود ه  کرد ن  ورزش 
بد نی  فعالیت  از  و  می شوید   خسته  زود   اما  می کنید ، 
لذت نمی برید ، ممکن است لباس نامناسبی برای خود  

انتخاب کرد ه باشید .
 یک لباس ورزشی مناسب باید  د ر عین راحتی، اند ام 
شما را زیباتر نشان د اد ه و از تعریق بد ن جلوگیری کند . 
اگر به یک فروشگاه لباس های ورزشی مراجعه کنید ، 
قطعا مد ل ها، طرح ها و اند ازه های متفاوت لباس ها و 
تجهیزات ورزشی شما را گیج خواهند  کرد . این موضوع 
به د نبال  وقتی اهمیت بیشتری پید ا می کند  که شما 

خرید  لباس برای یک رشته ورزشی خاص باشید .
حین  باید   مناسب  ورزش��ی  لباس  یک  طورکلی  به 
تمرین خشک بماند ، راحت باشد ، اند ازه مناسب د اشته 
باشد  و کامال اند ازه بد ن شما باشد . د ر این راهنما سعی 
می کنیم مهم ترین نکات برای خرید  یک لباس ورزشی 
نکات  این  به  باتوجه  د هیم.  ارائه  شما  به  را  مناسب 
آنقد ر اطالعات کسب می کنید  که می توانید  مانند  یک 

متخصص پا به فروشگاه های بزرگ ورزشی بگذارید .
چه جنسی برای چه ورزشی؟

پنبه  از  فقط  ورزش��ی  لباس های  که  د وران��ی  د یگر 
برای  ام��روزه  است.  رسید ه  پایان  به  می شد ند   تولید  
انتخاب  با جنس مناسب  لباسی  باید   نوع ورزشی  هر 
یک  انتخاب  خانه  د اخ��ل  بد نی  فعالیت  ب��رای  ک��رد . 
راحتی  شلوار  یک  همراه  به  رطوبت  جاذب  تی شرت 
کافی است. اما افراد ی که مرتب ورزش می کنند  ،  باید  
مانند  حرفه ای ها لباس خود  را انتخاب کنند . د ر اد امه 
مناسب ترین نوع پارچه برای هر رشته ورزشی معرفی 

شد ه است.
 ادامه دارد...

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده:
عدم تیم داری پدیده در لیگ برتر 

صحت ندارد
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امام محمدباقر )ع( فرمودند:
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا 

به آنها داده است باریک بینی می کند.

اسالم که خود فرهنگ مدار و عقل محور است، دانش پژوهی 
را ارج می نهد و باور بی تحقیق را س�راب بی اثر دانس�ته و 
ایمان پژوهنده را َس�ِر آب ثمربخش می ش�مارد. نمودار این 
مطلب س�امی را، می توان از قرآن حکیم آموخت، زیرا دانش 
یا به س�وی اثبات ح�ق حرکت می کند یا ب�ه جهت نفی باطل 
یعن�ی آنچ�ه در نهان یک دانش�ور مطرح اس�ت ی�ا تصدیق 
چی�زی اس�ت و ی�ا تکذی�ب چی�زی. دس�تور صری�ح کت�اب 
آسمانی این است که هر کدام از این دو عنصر یاد شده، باید 

محققانه باشد.
سروش هدایت ج4، ص243

ر صهبا رادیدم رد خواب ساقی زیبا را رب دست گرفته ساغ
گفتم هب خیالش که غالم اوئی

شاید که هب جای خواجه باشی ما را مولوی
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انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
مناسبت  به  )چهارشنبه(  دی��روز  صبح  اسالمی 
یافتند  حضور  فرهنگیان  دانشگاه  در  معلم  هفته ی 
معلمان،  و  دانشجویان  از  نفر  ه��زاران  دیدار  در  و 
منزلت و جایگاه واالی معلمان را همچون معیشت 
و  خواندند  کامل  توجه  نیازمند  و  مهم  بسیار  آنان 
اجرای زمان بندی شده ی سند متقن و جامع تحول 
نوسازی  زمینه ساز  و  بسیار الزم  را  آموزش وپرورش 

این دستگاه عظیم و سرنوشت ساز برشمردند.
درب��اره ی  مهمی  سخنان  در  همچنین  ایشان 
و  عزت  استمرار  به  اش��اره  با  »برجام«  و  »آمریکا« 
توطئه های  ماندن  بی نتیجه  و  ایران  ملت  عظمت 
بارها گفته بودیم »به آمریکا  دشمنان تأکید کردند: 
اعتماد نکنید«، این هم نتیجه اش. درباره ی مذاکره 
با سه کشور اروپایی هم می گوییم به این ها هم نباید 
تضمین های  باید  ق��رارداد  هر  برای  و  کرد  اعتماد 
این شکل  به  بگیرید وگرنه نمی شود  واقعی و عملی 

حرکت را ادامه داد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حرف های سخیف 
عالوه  شخص  این  گفتند:  ترامپ  دیشب  سبک  و 
جمهوری  و  ایران  ملت  آشکار،  دروغ   ۱۰ از  بیش  بر 
اسالمی را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت ایران 

به او می گویم »شما غلط می کنید«.
جدی  مهم،  مسئله ای  را  آمریکا  مسئله ی  ایشان 
کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  احساساتی  غیر  و 
دشمنی مستمر، عمیق و براندازانه ی آمریکایی ها، 
نیست  کشور  مسئوالن  دیگر  یا  اینجانب  با  دشمنی 
ملتی  و  اسالمی  نظام  مجموعه ی  با  خصومت  بلکه 
است که این نظام را انتخاب کرده و در راه آن حرکت 

می کند.
زمینه  همین  در  خامنه ای  آی���ت ا...  حضرت 
می نوشتند  نامه  که  اوباما  دولت  در  حتی  افزودند: 
اما  بودند  براندازی  درصدد  می زدند،  حرف هایی  و 
اسالمی  نظام  براندازی  هدفمان  می گفتند  دروغ  به 

نیست.
به  منتهی  روند  کوتاه  بازخوانی  در  انقالب  رهبر 
و  هسته ای  مسئله ی  وقتی  افزودند:  برجام  قرارداد 
تحریم ها شروع شد، برخی چهره های شناخته شده 
مسئله ی  روی  بر  »چ��را  می گفتند:  اینجانب  به 
تا  را کنار بگذارید  این مسئله  هسته ای می ایستید؟ 

آمریکایی ها خباثت و دشمنی نکنند.«
ایشان افزودند: این حرف البته از چند زاویه غلط 
کشور  واقعی  نیاز  هسته ای  انرژی  اینکه  یکی  بود؛ 
است و تا چند سال دیگر، ایران به ۲۰ هزار مگاوات 

برق هسته ای نیاز دارد.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه خاطرنشان 
انرژی،  به  خود  نیاز  تأمین  برای  می گویید  کردند: 
وقتی  آیا  است؟  ابدی  نفت،  مگر  اما  دارید  »نفت« 
هسته ای  امکانات  دنبال  به  ت��ازه  شد  تمام  نفت 
برویم؟ آیا نسل های آن روز ما را لعنت نمی کنند که 

چرا به موقع، سراغ انرژی هسته ای نرفتید؟
موقع  همان  افزودند:  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
بهانه  هسته ای  »انرژی  می گفتم:  مسئوالن  این  به 
بهانه ی  آمریکایی ها  بیایید  کوتاه  را  این  اگر  است، 
»این جوری  می گفتند:  آن ها  می گیرند«؛  دیگری 
و  است  همین جوری  که  دیدید  حاال  اما  نیست«، 

آنچه می گفتیم تحقق یافت.
ایشان افزودند: مسئله ی هسته ای را به شکلی که 
بار  زیر  و  کردیم  قبول  می خواستند  ایران  مخالفان 
تمام  آن ها  بهانه گیری  و  آمریکا  دشمنی  اما  رفتیم 

نشد.
بهانه های  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
منطقه ای  حضور  و  دفاعی  توان  درب��اره ی  آمریکا 
دیگر  که  کنید  اعالم  فردا  اگر  کردند:  تأکید  ایران، 
محدود  را  آن ه��ا  ُب��رد  یا  نمی کنیم  تولید  موشک 
یک  حتمًا  اما  شود؛  می  تمام  مسئله  این  می کنیم، 
که  چرا  می کنند  مطرح  را  دیگر  قضیه ی  و  بهانه 
اصل  با  آمریکا  و  است  بنیادی  ما  با  آن ها  دع��وای 

جمهوری اسالمی مخالف است.
ایشان علت اصلی این خصومت شدید را پیروزی 
انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی و کوتاه 
شدن دست آمریکایی ها از ایران دانستند و افزودند: 
ایراِن  بر  مجددًا  و  نابود  را  نظام  می خواهند  آن ها 
دارای ذخایر مهم و موقعیت راهبردی حکم فرمایی 

کنند.

آمریکایی ها  اف��زودن��د:  اسالمی  انقالب  رهبر 
نوکرانی می خواهند که مانند برخی حکام کشورهای 
اسالمی  جمهوری  اما  کنند  اطاعت  فقط  منطقه 
عزت خود و ملت ایران را به رخ آن ها می کشد و این 

عظمت و سرافرازی برای آن ها قابل تحمل نیست.
که  نامه ای  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
خلیج  کشورهای  حکام  برای  قبل  روز  چند  ترامپ 
فارس فرستاده است، افزودند: رئیس جمهور آمریکا 
در نامه به این کشورها دستور می دهد که این کارها 
با  می خواهند  آن ها  نکنید؛  را  کارها  آن  و  بکنید  را 
نمی توانند  اما  کنند  رفتار  همین گونه  اسالمی  نظام 
در  را  کشور  و  ملت  ذلت  اسالمی  جمهوری  که  چرا 
دوران قاجار و پهلوی به عزت و استقالل و ایستادگی 

تبدیل کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی آید.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه ی سخنانشان رفتار 
با  و  خواندند  انتظار  قابل  را  ترامپ  سخیف  و  زشت 
مختلف  مسئوالن  همه ی  خباثت  استمرار  به  اشاره 
انقالب،  از  پس  سال های  همه ی  در  آمریکایی 
افزودند: کسانی که آن خصومت ها را نسبت به ملت 
زیر  استخوان هایشان  اکنون  می دادند،  انجام  ایران 
خاک است اما جمهوری اسالمی ایستاده است، این 
اما جمهوری  زیر خاک می رود  بدنش  آقا هم روزی 

اسالمی همچنان ایستاده و سرافراز خواهد بود.
بخش مهم دیگری از سخنان دیروز رهبر انقالب 

اسالمی به »برجام« اختصاص داشت.
یادآوری تذکرات مکرر خود در جلسات  با  ایشان 
از  پرهیز  درباره ی  مسئوالن  به  عمومی  و  خصوصی 
قبل  گفتیم  مسئولین  به  افزودند:  آمریکا  به  اعتماد 
واقعی  تضمین های  مقابل  طرف  از  ق��رارداد،  هر  از 

بگیرید و به حرف آن ها اعتماد نکنید.
حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری شروط خود 
از  یکی  گفتند:  ایران  طرف  از  برجام  پذیرش  برای 
رئیس جمهور  امضای  و  کتبی  تضمین  شروط،  این 
بود،  تحریم ها  شدن  برداشته  بر  مبنی  آمریکا  وقت 
البته مسئوالن محترم تالش کردند اما نتوانستند و 
نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن 
ایران به همه ی تعهدات، رئیس جمهور آمریکا ضمن 

خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می کند!
رهبر انقالب اسالمی در فراز بسیار مهم دیگری از 
دادن  ادامه  درباره ی  حرف ها  برخی  به  سخنانشان 
افزودند:  و  کردند  اشاره  اروپایی  کشور  با سه  برجام 
من به این سه کشور هم اعتماد ندارم و می گویم به 
قراردادی  می خواهید  اگر  نکنید.  اعتماد  هم  این ها 
فردا  َواّل��ا  بگیرید  عملی  و  واقعی  تضمین  ببندید، 
شیوه ی  به  را  آمریکا  ام��روز  کار  همان  هم  این ها 

دیگری خواهند کرد.
حال  در  گاهی  این ها  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
لبخند، خنجر را در سینه ی طرف مقابل فرو می برند 
و با تعریف و تمجید ظاهری و اینکه ما می دانیم شما 
دنبال  را  خود  اهداف  نمی زنید،  هم  به  را  ق��رارداد 

می کنند.
اروپایی ها  با  کار  درب��اره ی  اسالمی  انقالب  رهبر 

اگر  اس��ت،  حساس  بسیار  مسئله  ای��ن  اف��زودن��د: 
که  بگیرید  اعتماد  قابل  و  قطعی  تضمین  توانستید 
را  حرکت  و  ندارد  اشکالی  است،  بعید  بسیار  البته 
ادامه دهید، وگرنه نمی شود به این شکل حرکت را 

ادامه داد.
را  کشور  مسئوالن  خامنه ای،  آی��ت ا...  حضرت 
کردند:  تأکید  و  توصیف  بزرگ  آزمونی  معرض  در 
مسئوالن در معرض »آزمون بزرگ« قرار دارند که آیا 
نه.  یا  کرد  را حفظ خواهند  این ملت  اقتدار  و  عزت 
باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی کلمه تأمین 

شود.
هم  مسئوالن  خوشبختانه  البته  افزودند:  ایشان 
برای  اما  گفته اند  را  منافع  تأمین  مسئله ی  همین 
عاقالنه  و  هوشیاری  دقت،  با  باید  هدف  این  تحقق 
با اروپایی ها روبه رو شد و به حرف مسئوالن اروپایی 
اعتماد نکرد، چرا که صرف حرف زدن اعتبار ندارد 
عمل  بی اخالق  کاماًل  دیپلماسی  عالم  در  آن ها  و 

می کنند.
از  دی��گ��ری  بخش  در  اس��الم��ی  ان��ق��الب  ره��ب��ر 
جمع  در  حضور  به لحاظ  را  دیدار  این  سخنانشان، 
جامعه ی عظیم الشأن معلمان، یکی از شیرین ترین 
دیدارها توصیف کردند و با اشاره به جمله ی معروف 
انبیا«  »شغل  معلمی  که  )رحمه ا...(  خمینی  امام 
جایگاه  هنوز  متأسفانه  کردند:  خاطرنشان  است، 
تبیین  جامعه  در  واقعی  به صورت  معلم  منزلت  و 
نشده و در اذهان عمومی شکل نگرفته است که این 
نیازمند  بلکه  نیست  امکان پذیر  صحبت  با  فقط  کار 

برنامه ریزی و کارهای هنری در ابعاد مختلف است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه تعلیم 
و تربیت عمومی باید در جهت برخورداری از عدالت 
و  عدالت ساز  عدالت پرور،  انسان هایی  تربیت  و 
اهداف  و  جهت گیری  افزودند:  باشد،  عدالت خواه 
باید  تحصیل  ۱۲سالهی  دوران  در  آموزش وپرورش 
در  را  خود  جایگاه  دانش آموز،  که  باشد  به گونه ای 
کاروان حرکت به سمت پیشرفت، بیابد و با احساس 
راستگو،  آزاداندیشی،  روحیه ی  با  و  مسئولیت 
پرهیزکار،  و  پاکدامن  فداکار،  شجاع،  بلندهمت، 

تربیت و تحویل جامعه شود.
رهبر انقالب اسالمی، عرصه ی تربیت جوانان واال 
و  بزرگ  جنگ  یک  عرصه ی  را  باهمت  و  باانگیزه  و 
الالیی  می خواهند  برخی  گفتند:  و  دانستند  واقعی 
جنگ  این  متوجه  و  ببرد  خوابمان  ما  تا  بخوانند 
اسالمی  نظام  مقابل  جریان  درحالی که  نشویم، 
تربیت  مانع  مختلف  راه های  از  دارد  تالش  به شدت 

نسل جوان با چنین خصوصیاتی شود.
ایشان با اشاره به وجود الگوهای برجسته و فراوان 
تربیت نسل  برای  در جامعه، خاطرنشان کردند: ما 
جوان منطبق بر اهداف و آرمان ها و جهت گیری های 
نیستیم که سراغ فالن  الگو  نظام اسالمی دچار فقر 
الگوهای  بلکه  برویم،  بیگانه  تاریخی  شخصیت 
چمران،  شهید  هسته ای،  شهدای  همچون  بزرگی 
احساس  با  که  داریم  حججی  شهید  و  آوینی  شهید 

و  افتخار  ب��رای  و  ع��زت  و  ق��درت  با  و  مسئولیت 
سربلندی ملت، در مقابل دشمن ایستادند.

لزوم  بر  تأکید  با  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
گفتند:  آم��وزش وپ��رورش،  در  نافع«  »علم  تعلیم 
به  نگرش  همانند  آموزش وپرورش  به  نگرش  نباید 
مجموعه،  این  زیرا  باشد  ادارات  و  دستگاه ها  دیگر 
فرصت کم نظیر و ۱۲ساله برای انتقال صحیح و جامع 
آرمان های انقالبی و ملی و نهادینه کردن هویت ملی 

در کودکان و نوجوانان را در اختیار دارد.

رسیدن  برای  آموزش وپرورش  افزودند:  ایشان 
این  و  است  نوسازی  نیازمند  خود  واالی  اهداف  به 
آم��وزش وپ��رورش،  تحول  سند  تحقق  با  نوسازی 

امکان پذیر است.
را  تحول  سند  تحقق  اس��الم��ی،  انقالب  رهبر 
به رغم  گفتند:  و  برشمردند  کارها  واجب ترین  از 
می دهد  نشان  گزارش ها  اما  انجام گرفته  اقدامات 
تحول  سند  از  درص��د   ۱۰ از  کمتر  فقط  تاکنون 

آموزش وپرورش تحقق یافته است.
حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: مطالبه ی 
اصلی من از آموزش وپروش این است که برای تحقق 
سند  این  و  معین  دقیقی  زمان بندی  تحول،  سند 

اجرا شود.
تحقق  برای  کارهای ضروری  از  دیگر  یکی  ایشان 
بدنه ی  آشنایی  را  آم��وزش وپ��رورش  تحول  سند 
درخصوص  و  دانستند  سند  این  با  آموزش وپرورش 
موضوع  بر  بارها  من  گفتند:  نیز  پرورشی  معاونت 
است  این  انتظار  و  کرده ام  تأکید  پرورشی  معاونت 
وزیر محترم که فردی باانگیزه و بانشاط هستند، این 

موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.
از نکاتی که رهبر انقالب اسالمی مورد  یکی دیگر 
تأکید قرار دادند، توجه همه جانبه و کاماًل حرفه ای و 
بدون تبعیض به موضوع تیزهوشان و مدارس سمپاد 
بود. حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه درخصوص 
سند ۲۰۳۰ نیز گفتند: من سال گذشته، رسمًا و علنًا 
و با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را منع کردم 
که با استقبال مسئوالن هم مواجه شد اما شنیده ام 
در   ۲۰۳۰ سند  مفاد  برخی  مختلف،  بخش های  در 
حال اجرا است که این به معنای قرار دادن مهم ترین 

مسئله ی کشور، در اختیار بیگانگان است.
همچون  کشوری  ن��دارد  معنی  افزودند:  ایشان 
مقتدر،  نظام  این  با  و  فرهنگ  و  سابقه  این  با  ایران 
دیگران  از  را  خود  تربیتی  و  آموزشی  برنامه های 

بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع دانشگاه 
و  پرداختند  معلم  تربیت  دانشگاه های  و  فرهنگیان 
کیفی  نظر  از  باید  معلم  تربیت  دانشگاه های  گفتند: 
تعداد  آینده  سال  چند  تا  زیرا  یابند  توسعه  کّمی  و 
با  کشور  و  می شوند  بازنشسته  معلمان  از  زی��ادی 

بحران کمبود معلم مواجه خواهد شد.
اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  آی���ت ا...  حضرت 
و  است  تخصصی  و  هنری  حرفه ی  یک  »معلمی« 

متأسفانه  کردند:  خاطرنشان  دارد،  آموزش  به  نیاز 
دانشگاه های  و  فرهنگیان  دانشگاه  درخصوص 
دانشگاه ها  این  و  است  شده  کوتاهی  معلم  تربیت 
دچار  آموزشی  فضای  و  بودجه  استاد،  لحاظ  از 

کمبودهای جدی هستند.
ایشان از وزارت علوم، سازمان مدیریت و سازمان 
وزارت  همکاری  با  خواستند  استخدامی  ام��ور 
و  کنند  برطرف  را  مشکالت  این  آم��وزش وپ��رورش 
سهمیه ی جذب اعضای هیئت علمی این دانشگاه ها 

را افزایش دهند.
جذب  درخصوص  خامنه ای  آی���ت ا...  حضرت 
کردند:  تأکید  فرهنگیان  دانشگاه های  برای  اساتید 
خصوصیات  لحاظ  از  باید  دانشگاه ها  این  اساتید 
فکری و از لحاظ علمی و تدّین و روحیه ی انقالبی، 
سند  معیارهای  با  منطبق  و  شاخص ترین ها  جزو 

تحول باشند.
در  گزینش  هسته های  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
رعایت این معیارها نباید هیچ گونه مسامحه ای انجام 
تربیت  دانشگاه های  دانشجویان  و  اساتید  دهند، 

معلم را به انس با آثار شهید مطهری توصیه کردند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان، آینده ی کشور 
این  عزیز  جوانان  به ویژه  ملت  به  متعلق  و  روشن  را 
سرزمین دانستند و تأکید کردند: آینده ی ایران ما، 

بدون تردید به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.
آقای  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
خانم  فرهنگیان،  دانشگاه  رئیس  خنیفر  حسین 
خانم  نسیبه،  دانشگاهی  پردیس  رئیس  عادلی 
فرهنگیان،  دانشگاه  دانشجومعلم  اسالمی نیا  زهره 
دکتر سهراب مروتی استادمعلم دانشگاه فرهنگیان 
کشوری،  نمونه ی  معلم  نصیری  رامین  آق��ای  و 
دانشگاه  استادان  و  دانشجویان  از  نمایندگی  به 
و  دغدغه ها  طرح  به  کشور  معلمان  و  فرهنگیان 

دیدگاه های خود پرداختند.
محورهای مطالب مطرح شده به این شرح بود:

• لزوم حمایت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان و 
ارتقای کّمی و کیفی آن

و  مهارت  ایمان،  علم،  کردن  نهادینه  ضرورت   •
کارآفرینی در دانش آموزان

بنیادین  تحول  سند  نشدن  اجرایی  از  انتقاد   •
آموزش وپرورش

• لزوم توجه جدی به معیشت و منزلت اجتماعی 
فرهنگیان

• لزوم اصالح ساختار جذب هیئت علمی و نیروی 
انسانی در دانشگاه فرهنگیان

به  توجه  با  معلم  تعداد  افزایش  و  جذب  به  نیاز   •
تعداد  بازنشستگی  و  دانش آموزان  تعداد  افزایش 

زیادی از معلمان در سال های آینده
به  توجه  و  آم��وزش��ی  عدالت  تحقق  ض��رورت   •

دانش آموزان مناطق محروم و عشایری
آموزش وپرورش  وزیر  بطحایی  آقای  همچنین 
مؤثرترین  و  اساسی  کانون  را  معلمان  گزارشی،  در 
گفت:  و  خواند  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  عنصر 
بر  تکیه  با  آموزش وپرورش  در  تحول  و  برنامه ریزی 
آسیب های  از  پیشگیری  آن،  بنیادین  تحول  سند 
و  دولتی  م��دارس  به  کیفیت بخشی  اجتماعی، 
افزایش اختیارات آن ها، کاربردی کردن آموزش ها و 
توسعه ی مهارت ها از مهم ترین رویکردها و اقدامات 

انجام شده در آموزش وپرورش بوده است.
ورود  ب��دو  در  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
وزارت  مسئوالن  جمع  در  فرهنگیان  دانشگاه  به 
دانشگاه های  اساتید  از  جمعی  آم��وزش وپ��رورش، 
معلمان  نمایندگان  و  رجایی  شهید  و  فرهنگیان 

استان ها حضور یافتند.
با  کوتاهی  سخنان  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
تأکید بر اینکه هزینه کردن منابع در بخش آموزش 
است،  کشور  آینده ی  برای  سرمایه گذاری  واقع  در 
نشود،  انجام  امروز  سرمایه گذاری  این  اگر  افزودند: 

فردا خسارت آن را همگان خواهند دید.
مبنی  غلط  تعابیر  برخی  از  انتقاد  با  ایشان 
آم��وزش وپ��رورش  چ��ون  دستگاه هایی  اینکه  بر 
بودجه ی کشور را می بلعند، گفتند: نباید این افکار 
با  آموزش وپرورش  بودجه ی  تأمین  مبنای  انحرافی 
بلکه  بگیرد،  قرار  مشکل زا  و  شک برانگیز  شیوه های 
به صورت  گذشته  همچون  باید  آم��وزش وپ��رورش 

دولتی اداره شود.

واکنش رهبر انقالب به سخنان ترامپ؛

اگر نتوانید از اروپایی ها تضمین قطعی بگیرید نمی شود برجام را ادامه داد
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