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مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

10 بافت تاریخی شهری 
استان احیا می شود

حسین زاده بحرینی:

اروپایی ها در مواضع خود
دو شنبه   24   اردیبهشت ماه 1397 0 27  شعبان  1439  شفافیت را مدنظر قرار دهند

سال اول شماره 207 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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موسس اولین مرکز توان بخشی اوتیسم در شرق کشور بیان کرد؛

ما به کارهای تکراری 
عالقه مندیم

رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی در نشست خبری مشهد

مهمترین مشکل نداشتن
 سالن است

پاییز بی پایان موسیقی
 سنتی ایران

گره ای به نام تعهد ارزی؛

دولت
 تجدیدنظر کند

تقی زاده خامسی: مشهد آماده همکاری با بخش خصوصی واقعی است
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میز خبر

کنایه وزیر ارتباطات به 
صداوسیما

روایت جهانگیری از دستور 
ارزی رهبری

واکنش سیف به شایعه 
استعفایش

سکوت معنا دار رئیس و نواب 
رئیس مجلس در برابر

 آتش زدن پرچم

گزارش ویژه

تحلیل روز

گزارشی از سی وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در مشهد؛ 

زمانش رسیده سیاست به اقتصاد »یارانه« دهد

به دنبال خروج یک جانبه آمریکا از برجام مطرح شد

چرا شورای امنیت سا کت است ؟

استاندار خراسان رضوی گفت: وظیفه ما، زمینه سازی برای حضور موثر و توانمند بخش خصوصی در 
عرصه اقتصاد است .ما به بخش خصوصی اعتماد کامل داریم و معتقدیم بهره مندی از همدلی میان بخش 
دولتی و خصوصی نصیب ملت عزیز ایران می شود. علی رضا رشیدیان روز یکشنبه در سی و ششمین جلسه 

هیئت نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد، افزود...

بیان  به  او،  تا  می شود  خوبی  فرصت  کاتولیکی  نشست  یک  باشد،  تلخ  آلمان  صدراعظم  اوقات  وقتی 
نظراتش از جمله درباره خروج یکجانبه آمریکا از برجام بپردازد. آنگال مرکل روز جمعه 11 مه در مونستر 
گفت: »به عقیده من درست نیست توافقی که در شورای امنیت تصویب شده ، به صورت یک طرفه ملغی 

اعالم شود.« مرکل ادامه داد که تصمیم ترامپ اعتماد به ...
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 علی روغنگران

مجلس بانمجلس بان

حسین زاده بحرینی:

اروپایی ها در مواضع خود شفافیت را مدنظر 
قرار دهند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه اروپایی ها 
در برجام باشند، اما شرکت ها و شهروندان اروپایی نتوانند 
خود  این  گیرند  قرار  واقتصادی  تجاری  تعامل  در  ایران  با 
دارد  ضرورت  بنابراین  است  برجام  رفتن  بین  از  معنای  به 
را  شفافیت  برجام  قبال  در  خود  مواضع  در  اروپایی ها  تا 
با  حسین زاده بحرینی  محمدحسین  دهند.  قرار  مدنظر 
بیان اینکه اروپا یک طرف بسیار مهم در برجام است تاکید 
که  است  مهم  ما  برای  جهت  این  از  اروپا  تصمیمات  کرد: 
طریق  از  را  خود  تحریم های  آمریکا  دولت  و  ترامپ  قطعا 
شرکت های اروپایی علیه ایران اعمال می کنند. حسین زاده 
بحرینی تصریح کرد: اگر دولت های اروپایی واقعا در ادعایی 
که می کنند صادق باشند حتما باید از شرکت های خودشان 

در قبال فشار های ترامپ حفاظت کنند.
یک  بناست  اگر  افزود:  مجلس  اقتصاددان  نماینده  این 
این  شود،  تحریم  ایران  با  مراوده  دلیل  به  اروپایی  شرکت 
اثر  که  چرا  ندارد  بخشی  اثر  دیگر  برجام  که  است  طبیعی 
بخشی برجام به این است که همه شرکت های دنیا و اشخاص 
حقیقی و حقوقی بتوانند آزادانه با ایران مراوده داشته باشند.
اینکه  داشت:  اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اروپایی ها در برجام باشند، اما شرکت ها و شهروندان اروپایی 
نتوانند با ایران در تعامل تجاری واقتصادی قرار گیرند این 
خود به معنای از بین رفتن برجام است بنابر این ضرورت 
دارد تا اروپایی ها در مواضع خود در قبال برجام شفافیت را 

مدنظر قرار دهند.

رحیمی جهان آبادی:

اتحادیه اروپا تجربه عدم همراهی با آمریکا در 
تحریم کوبا را دارد

مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
اعتقاد دارد اروپایی ها در تالش هستند استقالل سیاسی 
و اقتصادی خودشان را در مقابل تحریم های آمریکا حفظ 

کنند لذا باید از این فرصت استفاده کرد.
ایجاد  ضرورت  خصوص  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
با  مواجه  در  آمریکا  یکجانبه  اقدام  علیه  بر  جهانی  اجماع 
برجام، گفت: باید اذعان کرد پیش از توافقنامه برجام آمریکا، 
اروپا، آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل علیه 
ایران  اکنون وضعیت  اما  بودند  اجماع رسیده  به  کشورمان 
قرار  طرف  یک  در  آمریکا  و  شده  بالعکس  دنیا  در  اسالمی 

گرفته و سایر کشورها در مقابل آن قرار دارند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
هستند  تالش  در  ها  اروپایی  اینکه  به  اش��اره  با  اسالمی 
استقالل سیاسی و اقتصادی خودشان را در مقابل تحریم 
یادآور  باید  های آمریکا حفظ کنند، اظهار کرد: همچنین 
شد کشورهای اروپایی چنین تجربه ای را زمان تحریم های 

ایاالت متحده علیه کوبا تجربه کرده اند.
وی در این خصوص گفت: در دهه نود آمریکا کوبا را تحریم 
کرد اما اروپایی ها حاضر به همراهی با ایاالت متحده نشدند 
و حتی در پارلمان اروپا قانونی تصویب شد که شرکت های 
اروپایی در تحریم علیه کوبا حضور پیدا کنند، اتحادیه اروپا 

آنها را تحریم کند که این فشار پاسخ مثبت داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اروپایی 
ها پای توافقنامه برجام را امضاء کرده اند از این رو اگر قرار 
باشد پای نقض آن را مهر بزنند به معنای این تلقی می شود 
که دیگر جایگاهی در دنیا ندارند، ادامه داد: همچنین اگر در 
مذاکرات به کشورهای اروپایی اطمینان داده شود که ایران 
همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند است و اقدامی که به 
این مهم آسیب وارد کند انجام نمی دهد، می تواند به ایجاد 
زمینه برای دستیابی به اجماع جهانی بر علیه اقدام یکجانبه 

آمریکا در مواجه با توافقنامه کمک کند.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: همچنین باید تسهیل 
سرمایه گذاری برای اروپایی ها را رقم بزنیم زیرا ایجاد منافع 

ناخودآگاه این کشورها را به مست ایران می کشاند.
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
چقدر  هر  اساس  این  بر  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای 
زمینه  کنند،  دلگرم  را  خود  خصوصی  بخش  ها  اروپایی 
همکاری آنها با ایران بیشتر فراهم خواهد شد و تحریم های 

ایاالت متحده نیز راه به جایی نخواهد برد.

بنایی:

اقتدار دفاعی ایران ترامپ را عصبانی کرده 
است

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: عملکرد آمریکا در 
برجام به کسانی که گمان می کردند آمریکایی ها دلسوز مردم 
ما هستند، نشان داد که نه تنها منفعتی از طرف آن ها شامل 
حال کشور ما نمی شود، بلکه تمام توجه ترامپ به ضربه زدن 

به ایران معطوف است.
بنایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، 
پیروزی انقالب اسالمی را مهم ترین عامل دشمنی این کشور 
با ایران دانست و اظهار داشت: برجام هیچ تاثیری در رونق 
ترامپ  نداشت؛ هم اکنون که  ما  و معیشت مردم  اقتصادی 
از این قرارداد بین المللی خارج شده است، هیچ اتفاقی در 

امورات کشور ما نخواهد افتاد.
از مسئوالنی که  به برخی  اقدام  این  با  افزود: ترامپ  وی 
بودند و حل و فصل مشکالت  اعتماد کرده  به آمریکایی ها 
اقتصادی کشور را در گرو ارتباط با این کشور می دانستند، 

ثابت کرد که از ابتدا مذاکره با آمریکا خطا بود.
اجرای  ما در طول  اینکه  بیان  با  نماینده خانه ملت  این 
برجام به جهان ثابت کردیم که اهل تعامل سازنده هستیم، 
تعهدات خود  تمام  به  برجام  در  ما  اینکه  کرد:  خاطرنشان 
عمل کردیم به این معنا نیست که هرچه آمریکا خواست ما 
انجام دهیم؛ چراکه ظلم ستیزی از مهم ترین آرمان های امام 

راحل و از دستاوردهای انقالب است.
دفاعی  ت��وان  و  مسلح  نیروهای  ق��درت  به  اش��اره  با  وی 
از علت هایی که ترامپ را خشمگین  کشورمان گفت: یکی 
و در نتیجه وادار به خروج از برجام کرد، اقتدار ما در زمینه 
به طرق مختلف  تا  لذا آمریکا تالش می کند  دفاعی است؛ 
میان ملت و حاکمیت جمهوری اسالمی شکاف ایجاد کند و 
در امور نظامی و تسلیحاتی ما نفوذ و برای ما در این زمینه 
تعیین تکلیف کند. نماینده مردم شهرستان گناباد در مجلس 
شورای اسالمی پیروی مسئوالن نظام از رهنمودهای مقام 
کشور  پیروزی های  و  موفقیت ها  باعث  را  رهبری  معظم 
دانست و گفت: تیم مذاکره کننده ما برای به نتیجه رسیدن 
برجام کم کاری نکرد؛ اما باید به این مهم که آمریکا پایبند به 

هیچ قراردادی نیست، توجه بیشتری می کرد.

نماینده نیشابور در مجلس گالیه کرد:

سهم 1درصدی ایران از بازارهای منطقه
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: سهم ما از بازار کشورهای منطقه تقریبا ۱ درصد 
تولیدکنندگان  سهم  باید  حداقل  که  درحالی  است 
منطقه  ب��ازار  در  سهم  کسب  باشد،  ۱۰درصد  ایرانی 
و  قوانین  برنامه ریزی،  دول��ت،  حمایت های  به  نیاز 

آیین نامه های صادراتی دارد.
و  صنایع  احیا  اهمیت  خصوص  در  گرمابی  حمید 
در  بزرگ  صنایع  برخی  افزود:  کشور  تولید  واحدهای 
لوازم خانگی و سایر صنایع در کشور حضور داشته اند 
به دلیل  متاسفانه  اما  بودند  شده  برند  به  تبدیل  که 
مدیریت ها ناکارآمد این واحدها در حال حاضر تعطیل 

و یا در حال تعطیل شدن هستند.
نیمه  صنایع  مالی  حمایت  و  کارآمد  مدیریت 

تعطیل کشور را احیا می کند
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور که باید نگاه 
و اتکا ما بیشتر به داخل باشد جای این موضوع وجود 
دارد که مشکالت این واحدهای صنعتی برطرف شود، 
گفت: قطعا در چنین صنایعی  تعداد زیادی متخصص 
و کارگر ماهر حضور داشته اند که می توان آنها را جمع و 
با استفاده از مدیریت کارآمد و حمایت مالی می توانند 

مجددا احیا و بازار داخلی را تامین کنند.
واحدهای تولیدی بزرگ نیازمند نگاه ویژه  هستند

شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده 
که  انسانی  نیروهای  تجربه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
بسیار  داشته اند،  فعالیت  صنعتی  واحدهای  این  در 
هیچ  حاضر  حال  در  متاسفانه  اما  است؛  ارزشمند 
استفاده ای از آن نمی شود، ادامه داد: در الیحه بودجه 
اعتباراتی به صورت کلی برای حمایت از صنایع مختلف 
که  بزرگی  تولیدی  واحدهای  اما  است؛  شده  دیده 

شرایط مناسبی ندارند نیازمند نگاه ویژه ای هستند.
را  بازار  نیاز  می توانند  داخلی  تولیدکنندگان 

تامین کنند
امرسان  مانند  کارخانه جاتی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مدیریت  با  عمدتا  و  دارند  زیادی  بسیار  سابقه  ارج  و 
باید  کارآمد و حمایت مالی مخصوصا در شرایطی که 
می توانند  باشیم،  داشته  اتکا  داخل  تولید  به  بیشتر 
عنوان  باشند،  جواب گو  را  کشور  ب��ازار  نیاز  مجددا 
داخلی  بازار  نیاز  می توانند  تولیدکنندگان  اغلب  کرد: 
را 100  کاالی خارجی  کیفیت  اگر  باشند،  پاسخگو  را 
کارخانه جات  تولیدی  کاالی  کیفیت  بگیریم  درنظر 

داخلی دارای برند 90است.
دالری  300میلیارد  بازار  از  درصد  یک  تنها 

منطقه در اختیار تولیدکنندگان ایرانی است
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اشاره به اینکه کشورهای منطقه بیش از 300میلیارد 
ب��ازار  از  ما  سهم  ک��رد:   اضافه  دارن���د،  ب��ازار  دالر 
که  درحالی  است  درصد   1 تقریبا  منطقه  کشورهای 
10درصد  ایرانی  تولیدکنندگان  سهم  باید  حداقل 
باشد، کسب سهم در بازار منطقه نیاز به حمایت های 
دولت، برنامه ریزی، قوانین و آیین نامه های صادراتی 

دارد.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
در  منطقه  بازار  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  اسالمی 
اجتماعی  سیاسی،  تعامل  اما  قراردارد  ما  دسترس 
و  دارد  اهمیت  نیز  منطقه  کشورهای  با  اقتصادی  و 
باید بتوانیم تعامل  مناسب و دو سویه با همسایگان 

داشته باشیم تا از بازار آنها بهره الزم را ببریم.

نماینده تربت حیدریه در مجلس:

کشور  در  تعرفه ها  تنظیم  برای  برنامه ای 
وجود ندارد

و مه والت در مجلس  زاوه  تربت حیدریه،  نماینده 
شورای اسالمی گفت: در حال حاضر برنامه جامعی در 
کشور برای حمایت از تولیدات داخل و تنظیم تعرفه 

واردات وجود ندارد
خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  باستانی  سعید 
و  واردات  تعرفه  کاهش  خصوص  در  ملت،  خانه 
صادرات کاال و اثر آن بر توسعه تجارت، اظهار داشت: 
عمده بار مسئولیتی که به لحاظ قانونی به وزارتخانه ها 
داده شده منع ورود نیست، بلکه استفاده از سیستم 

تعرفه گذاری به منظور تنظیم بازار است.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
الزم  که  محل هایی  اینکه  بیان  با  اسالمی  ش��ورای 
است تا منع ورود صورت بگیرد قاعدتا باید به منظور 
حمایت از تولید داخل نرخ تعرفه افزایش پیدا کند، 
گفت: در محل هایی نیز الزم است که تعرفه ها کاهش 
مصرف   دسترس  در  کاالها  و  محصوالت  تا  کند  پیدا 

کنندگان قرار بگیرد.
بخش های  در  محصوالت  توسعه  استراتژی 

صنعت، کشاورزی و خدمات تدوین نشده است
در  زاوه  و  والت  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ایراد موجود  
این است که استراتژی توسعه محصول در بخش های 
است،  نشده  تدوین  خدمات  و  کشاورزی  صنعت، 
می شود  گفته  دلیلی  چه  به  نمی دانیم  داد:  ادام��ه 
تعرفه واردات محصوالت باید افزایش و کاهش داشته 
تعرفه  کاهش  یا  و  افزایش  انتخاب  مبنای  باشد، 
و مبنای اساسی  بازار است  القای  از  واردات تصنعی 

وجود ندارد.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
همراه  تلفن  تولید  کشور  در  ما  اگر  اینکه  بر  تاکید 
وجود  آن  واردات  تعرفه  افزایش  برای  دلیل  نداریم 
کاالیی  تولید  از  است  قرار  اگر  کرد:  عنوان  ن��دارد، 
کشور  داخل  در  لباس شویی  ماشین  مثال  به صورت 
ممنوعیت  اجازه  قانون  اینکه  دلیل  به  کنیم  حمایت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  نمی دهد  را  واردات 

می تواند تعرفه واردات این محصول را افزایش دهد.
و  داخل  تولیدات  از  حمایت  برای  جامعی  برنامه 

تنظیم تعرفه واردات وجود ندارد
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
در  باید  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  اسالمی  شورای 
صنایع،  کشاورزی،  زمینه  در  را  کشور  اهداف  ابتدا 
معادن و خدماتی مشخص کنیم و بعدا تعرفه واردات 
محصوالت را تنظیم کنیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
در حال حاضر برنامه جامعی در کشور برای حمایت از 

تولیدات داخل و تنظیم تعرفه واردات وجود ندارد.
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 سرویس اقتصادی
برای  سازی  زمینه  ما،  وظیفه  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
.ما  است  اقتصاد  عرصه  در  خصوصی  بخش  توانمند  و  موثر  حضور 
از  بهره مندی  معتقدیم  و  داریم  کامل  اعتماد  خصوصی  بخش  به 
ایران  عزیز  ملت  نصیب  خصوصی  و  دولتی  بخش  میان  همدلی 

می شود.
علی رضا رشیدیان روز یکشنبه در سی و ششمین جلسه هیئت 
اهتمام  افزود:  شد،  برگزار  مشهد  در  که  ایران  اتاق  نمایندگان 
تمامی دست اندر کاران دولت با همراهی بخش خصوصی، توسعه 
اقتصاد کشور و رونق تولید و اشتغال استان را رقم می زند چنانکه 
غیر  و  طبیعی  حوادث  و  تنگناها  تمامی  رغم  علی  گذشته  سال 
و  دولت  موثر  همراهی  مدد  به  افتاد.  اتفاق  استان  در  که  مترقبه 
در  ارزشمندی  دستاوردهای  و  مطلوب  نتایج  به  خصوصی  بخش 

حوزه اشتغال و تولید استان دست یافتیم.
و  خصوصی  بخش  تعامل  حاصل  گذشته  سال  موفقیت های 

بود دولتی 
نزدیک  تعامالت  و  همراهی ها  خاطر  به  داد:  ادامه  رشیدیان 
حاصل  استان  در  خوبی  موفقیت های  استان  خصوصی  بخش  با 
900 شغل جدید،  و  123 هزار  ایجاد  آن ها  از جمله  که  شده است 
درصدی   15 رشد  و  رونق  مختلف،  بخش های  در  تولید  افزایش 
است.  گذشته  سال  در  ترانزیت  درصدی   18 افزایش  و  صادرات 
تولید  کاالهای  کیفیت  ارتقا  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  سال  در  اما 
پذیری  رقابت  قدرت  افزایش  و  شده  تمام  هزینه  کاهش  و  داخلی 

آن ها امری مهم و ضروری است.
بر همکاری دولت  به دستور رئیس جمهوری مبنی  اشاره  با  وی 
با  تولید  شده  تمام  هزینه های  کاهش  راستای  در  تولید  حوزه  با 
گفت  مالیات  و  عوارض  کاهش  تولید،  تسهیالت  نرخ  آوردن  پایین 
همکاری های  و  هماهنگی  راستا  این  در  اجرایی  بخش های  باید   :
ارتقا  در  هم  کنندگان  تولید  حال  عین  در  باشند.  داشته  را  الزم 
راندمان و بازدهی تولید و بهره وری بیشتر و استفاده از تکنولوژی 
کاهش  برای  واقع  در  و  یابند  تمرکز  تولید  در  بنیان  دانش  و  نوین 
قرار  توجه  مورد  صادرات  و  عرضه  تا  تولید  فرآیند  تمام  هزینه ها 

گیرد.
نیازمند آرامش است بازارکشور  فضای 

برجام  از  آمریکا  خروج  و  رو  پیش  جدید  شرایط  به  رشیدیان  
اشاره و خاطر نشان کرد: فضای بازار ما نیازمند آرامش در فضای 
و  دولت  هماهنگی های  و  تصمیمات  و  است  تولید  و  کار  و  کسب 

بخش خصوصی بر این امر اثر مستقیم دارد.
موضوع  یک  برجام  از  آمریکا  خ��روج  بحث  ک��رد:  تصریح  وی 
اقتصادی  تعامالت  بحث  در  جدی  تاثیرات  که  است  بین المللی 
خواهد داشت. در این شرایط بیشترین نیازاول کشور به آرامش و 
بهره گیری از عقالنیت  تدبیردر هزار دوم است. امیدوارم از بزرگی 
کوچک  و  مشکالت  این  بندی  دسته  با  بتوانیم  و  نترسیم  مشکالت 

کردن آن ها، یک به یک همه را هضم کنیم.
نیازمند عقالنیت هستیم امور  اداره  برای 

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در چنین موقعیتی، برای 
مسائل،  بندی  دسته  عقالنیت،  به  نیاز  همه  از  بیش  امور  اداره 
با  بتوانیم  باید   . داریم  آرامش  و  تدبیر  و  محبت  افزایش  و  مدارا 
و  کنیم  تعامل  یکدیگر  با  مختلف  سلیقه های  تحمل  و  همکاری 

چرخ کشور را به حرکت در آوریم. 
وی با بیان اینکه امروز ما وارد جنگ اقتصادی شده ایم، افزود: 
از هر  باید بیش  و  نبرد بخش خصوصی است  این  خط مقدم ما در 
شرایط  از  بهینه  استفاده  در  عقالنیت  ضرورت  شود.  تقویت  زمان 
و  هیجانی  برخوردهای  از  پرهیز  و  بالقوه  ظرفیت های  و  موجود 
احساس و عبور از مسائل کوچک و اختالفات و مباحث حاشیه ای 

بیش از هر زمان احساس می شود.
رشیدیان عنوان کرد: باید در پی ایجاد ظرفیت های جدید برای 
سرمایه گذاری در بازار و تولید باشیم و بیش از همه نیاز است تب 
گذاری  سرمایه  جدید  ظرفیت های  ایجاد  با  را  ارز  و  طال  بازار  تند 
به خوبی مدیریت نموده تا به نفع تولید وارد بازار عرضه و اشتغال 

شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

زمانش رسیده که سیاست به اقتصاد »یارانه« دهد
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
اشاره  محترم  رئیس جمهور  بارها  تاکنون  گفت:  ایران  کشاورزی 
بدهد.  یارانه  اقتصاد  به  سیاست  که  رسیده  آن  زمان  که  کرده اند 
اقتصاد  همچنان  نباید  که  معتقدیم  ما  کنونی  خطیری  موقعیت  در 

مکلف به پرداخت یارانه زیان بار به سیاست شود.
افزود:  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  درباره  شافعی  غالمحسین 
بخش  و  ای��ران  جامعه  در  اخیر  ماه های  در  که  مسایلی  از  یکی 
ترامپ  دولت  انتخابات  نتایج  می شد،   مطرح  کشور  سیاست گذار 
قابل  که  مسئله ای  بود،  برجام  موضوع  به  دولت  این  توافق  عدم  و 
بدان  بارها  خود  درایت  با  انقالب  معظم  رهبر  و  بود  پیش بینی 

اشاره کرده بودند.
از  خروج  با  آمریکا  گذشته  روزهای  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
برجام به ما ثابت کرد که نمی توان در اقتصاد جهانی به این دولت 
بایستی  اعتماد،  کرد:  تصریح  داش��ت،  اعتماد  دیگران  حتی  و 
تولیدکنندگان،  صنعتگران،   جوانانمان،    ، توانایی  بر  مطلقًا 

باشد. بالقوه خودمان  و  بالفعل  صادرکنندگان و ظرفیت های 
»برجام« آزمونی برای صلح، نظم و امنیت جهانی

صلح آمیز  برنامه  درباره  توافق  تنها  برجام  کرد:  تاکید  شافعی 
برای  ب��ود  آزم��ون  ح��ال  در  مسیری  بلکه  نبود  ای��ران  هسته ای 
اثربخشی گفت وگو در راستای صلح، نظم و امنیت جهانی؛ آزمونی 
خوبی  نتایج  به  آمریکا  دولت  نابخردانه  رویکرد  با  متأسفانه  که 
گفت وگوهای  و  تصمیمات  و  جهانی  جامعه  در  امر  این  و  نرسید 
بار  به  سوئی  عواقب  و  داشت  خواهد  منفی  بازتابی  مسلمًا  آن  آتی 

خواهد آورد.
وی تاکید کرد: بسته شدن باب گفت وگو و مذاکره یعنی نقش بر 
به خصوص سازمان  و  بین المللی  اثربخشی سازمان های  آب شدن 
امنیت  ش��ورای  اعضای  همه  نظر  اجماع  از  برجام  که  چرا  ملل 
سازمان  اینگونه  آمریکا  دولت  که  نبود  شایسته  و  بود  برخوردار 

ملل و اعضای آن را به بازی بگیرد.

این است که تحریم ها کاغذپاره نیستند واقعیت 
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضع جمهوری اسالمی 
جمهوری  محترم  ریاست  توسط  درای��ت  با  و  به درستی  ای��ران 
خصوصی  بخش  است.  ایران  ملت  اراده  بیان کننده  و  شد  اعالم 
پشتیبانی  موضعی  چنینی  از  توان  تمام  با  بازرگانی  اتاق های  و 
می کنند اما برای گذار از این شرایط الزم است راهکارهای منطقی 

گردد. تبیین 
نیستند  کاغذپاره  تحریم ها  که  است  این  واقعیت  کرد:  تاکید  وی 
اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  صنعتگران،  به  نمی توان  و 
به  باصداقت  باید  بنابراین  آمد.  نخواهد  وجود  به  مشکلی  که  گفت 

گفت وگو نشست و وحدت و انسجام ملی را دوچندان کرد. 
بخشیدن  قدرت  در  دیپلماسی  نقش  درباره  اقتصادی  فعال  این 
بین المللی  روابط  گسترش  بعدی  قدم  در  کرد:  تصریح  اقتصاد  با 
اثرات  برابر  در  را  ما  می تواند  همسایه  کشورهای  با  به خصوص 
پیمان های  انعقاد  دارد.  مصون  آمریکا  دولت  تصمیمات  سوء 
بوده  اثربخش  ما  برای  ترجیحی  تجارت  قراردادهای  منطقه ای، 
مجامع  در  ما  مؤثر  حضور  کرد.  خواهد  پررنگ  را  ما  قوت  نقاط  و 
اقتصادی  و  سیاسی  دیپلماسی  بیشتر  هرچه  تقویت  و  بین المللی 
جدی تری  به طور  جهانی  موجود  شرایط  در  که  است  مواردی  از 
وجود  به درستی  اعتقاد  این  می گیرد.  قرار  همه جانبه  موردتوجه 
موقعیت  ازنظر  هم  باالیی  بسیار  قوت  نقاط  از  ما  کشور  که  دارد 
ژئوپلتیک و هم ازنظر نیروهای متخصص زبده و توانمند برخوردار 
دهیم  قرار  خود  آینده  تصمیم گیری  اساس  را  عقالنیت  اگر  است. 
بر مشکالت فائق شویم و راه تعالی  بود  به یقین قادر خواهیم  قطع 

اقتصادی را ادامه دهیم.

ناپذیر دالالن اشتهای سیری 
مثل  نباید  دیگر  کرد:  تصریح  کشور  اعتبار  و  پول  شورای  عضو 
اشتهای  اختیار  در  بی پناه  را  کشور  اقتصاد  گذشته  سال های 
باید  گذاشت.  رانت خواران  و  گران  واسطه  دالالن،  سیری ناپذیر 
بیندیشیم.  مخرب  وضعیت  این  از  خروج  برای  اساسی  چاره ای 
سنگینی  به شدت  ایران  اقتصاد  سر  بر  غیرمولدها  سنگین  سایه 
رهایی  توسعه ای  ضد  و  مخرب  به شدت  قاعده  این  از  تا  می کند 
نیابیم ریشه تولید و صنعت در کشور ما پا نخواهد گرفت و حمایت 
تولیدی،  فعالیت های  کرد. سود  نخواهد  پیدا  معنا  این بخش ها  از 
دائمًا  ما  و  بود  نخواهد  فعالیت ها  نوع  این  سود  با  رقابت  به  قادر 
بخش های  به  مولد  بخش های  از  سرمایه ها  انحراف  یا  فرار  شاهد 

بود. خواهیم  نامولد 
جمعیت  اقتصادی  نماگرهای  مطابق  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
کشور در سال 97 به 81 میلیون نفر می رسد  که از این جمعیت 60 
میلیون نفر آن در شهرها ساکن هستند، نرخ بیکاری گفته می شود 
و  صنعت  بخش  سهم  درصد،   10 حدود  تورم  و  درصد   12 نزدیک 
 12.3 نفت  سهم  درصد،   13 حدود  ملی  ناخالص  تولید  از  معدن 
بنابراین  است.  درصد   57 خدمات  و  درصد   10 کشاورزی  درصد، 

در  هستیم  ضعیف  بسیار  همچنان  کشور  مولد  بخش های  در  ما 
معظم  مقام  بیانات  طبق  و   1404 بلندمدت  افق  در  صورتیکه 
سهم  بود  این  بر  قرار  کشور  بلندمدت  توسعه  برنامه های  و  رهبری 
در  نیافت.  تحقق  متأسفانه  امر  این  و  یابد  افزایش  تولید  بخش 
شرایطی که در پیش داریم برای این موضوع باید فکر اساسی کرد.

بی تدبیری ممکن است تمام داشته هایمان را تباه کند
این عضو شورای اقتصاد کشور تاکید کرد: اما طی ماه های اخیر 
است  شکل گیری  حال  در  ما  اقتصاد  در  دیگری  تکراری  تحوالت 
نشود  برخورد  آن  با  مناسب  سیاست گذاری های  و  تدبیر  با  اگر  که 
افتخار  بدان  بسیار  که  را  اخیر  تمام داشته های سال های  می تواند 
به  جدی  خدشه  و  ارز  نرخ  تحوالت  و  تغییر  بریزد.  هم  در  کردیم 

اعتماد و اطمینان یکی از این مسائل است.
دی  پایان  در  مرکزی  بانک  تعریف  برابر  ایران  اقتصاد  نقدینگی 
انباشت  این  است.  بوده  تومان  میلیارد  1463هزار  بر  بالغ   96 ماه 
در  اصالحات  عدم  و  است  تولید  محدود  رشد  غیاب  در  نقدینگی 

به دنبال خواهد داشت. پیامدهایی  بانکی چنین  نظام  ساختار 
یارانه بدهد اقتصاد  به  سیاست 

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: تاکنون بارها رئیس جمهور 
اقتصاد  به  سیاست  که  رسیده  آن  زمان  که  داشتند  اشاره  محترم 
شده ایم  مواجه  آن  با  که  خطیری  موقعیت  چنین  در  بدهد  یارانه 
نباید همچنان اقتصاد مکلف به پرداخت یارانه زیان بار به سیاست 

شود.
قابل  جهانی  اقتصاد  فضای  در  همیاری  و  تعامل  بدون  اقتصاد 
پیشبرد نیست. نمی توان در این فضای بی شکل به سرمایه گذاری 
برنامه  آن  برای  و  داشت  امید  غیرنفتی  ص��ادرات  خصوص  به  و 

کرد. ترسیم  بلندمدت 
در  که  می کند  مواجه  موضوع  این  با  را  ما  ناگزیر،  طور  به  شرایط 
تقسیم  این  در  شدن  وارد  و  شده ایم  وارد  بین المللی  کار  تقسیم 
را  خود  بایسته  و  شایسته  جایگاه  باید  دارد.  را  خودش  آثار  کار 
امر مستلزم تالش دوچندان،  این  و  یابیم  پیدا کنیم و بدان دست 
پیگیر و خستگی ناپذیر  و درعین حال  آگاهانه، هدفمند  تالش های 

وزیر امور خارجه است.
اقتصادی عمیق  ضعف های 

عمیقی  ضعف های  دچار  اقتصاد  که  مهم  این  به  اشاره  با  شافعی 
است، تصریح کرد: تا زمانی که از درون قادر به حل اساسی و واقعی 
فشارها  با  درازمدت  در  نمی توانیم  نباشیم  خود  اقتصاد  ضعف های 
با  کنیم.  حفظ  جهانی  سیاست  عرصه  در  را  خود  اقتدار  و  مقابله 
در  اصالح  برای  کشور  حاضر  حال  در  که  طالئی  فرصت  به  توجه 

اختیار دارد دیگر مجالی برای تعلل و فرصت سوزی نداریم.
چنین  در  و  است  بوده  چه  درون��ی،  ضعف های  که  بدانیم  باید 
هم راستا،  حرکت  یک  در  حاکمیت  تصمیمات  محور  باید  شرایطی 
از بحران های متعدد  پایدار و همیشگی  برای خروج  تصمیم سازی 

باشد. اقتصاد کشور  فصلی 
راهکار ما تنش زدایی است

باید تنش زدایی  برابر ترامپ  انتخاب ما در  وی خاطرنشان کرد: 
بیشتر  هرچه  تقویت  و  دنیا  با  سازنده  تعامل  خارجی،  سیاست  از 
افزایش توان صادراتی و تولیدی کشور در رسیدن  حرکت به سوی 
به مرزهای توسعه اقتصادی باشد. این راه حل عقالنی و پایداری 
هم  و  داخلی  التهابات  و  تنش ها  از  هم  را  کشور  می توان  که  است 
بلندمدت  و  پایدار  به صورت  جهانی  قدرت های  زیاده خواهی 
نجات داد و آن را به سالمت به سرمنزل مقصود رساند. این همان 
آن  بر  انقالب  معظم  رهبر  که  است  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

تأکید جدی دارند.
اقتصاد مقاومتی نیست کارهای روزانه،  انجام 

مقاومتی«  »اقتصاد  گرفتن  جدی  ضرورت  بحث  در  درپایان  وی 
مسائل  در  مردم  مشارکت  مفهوم  به  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  تصریح 
یعنی  اقتصاد  صحنه  بازیگران  و  اندیشه  صاحبان  خاصه  اقتصادی 
رویکردهای  و  ابزارها  سیاست ها،  انتخاب  در  اقتصادی  فعاالن 
گلوی  که  باشد  نقاطی  بر  باید  آن  تمرکز  و  است  کشور  اقتصادی 
دستگاه های  روزانه  کارهای  اینکه  نه  می فشارد  را  کشور  اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی تعریف شود. دولتی در قالب پروژه های 
مقابل  در  محترم  رئیس جمهور  مدبرانه  موضع گیری های  با 
آمریکا، به نظر می رسد صحنه جدیدی برای وفاق و هم دلی ایجاد 
بداریم،  پاس  همگی  را  وفاق  و  هم دلی  این  بار  این  است.  شده 
خود را به آن گره بزنیم و همه در اندیشه ایرانی آباد، نقطه عطفی 
نو  طرحی  باید  که  بپذیریم  اگر  البته  کنیم.  آغاز  ایران  اقتصاد  در 

دراندازیم.

گزارشی از سی وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در مشهد؛ 

زمانش رسیده سیاست به اقتصاد »یارانه« دهد

رشیدیان: فضای بازار ما نیازمند آرامش در 
فضای کسب و کار و تولید است و تصمیمات و 
هماهنگی های دولت و بخش خصوصی بر این 

امر اثر مستقیم دارد

شافعی: واقعیت این است که تحریم ها 
کاغذپاره نیستند و نمی توان به صنعتگران، 

تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گفت که 
مشکلی به وجود نخواهد آمد. بنابراین باید 

باصداقت به گفت وگو نشست و وحدت و 
انسجام ملی را دوچندان کرد

سرمایه  پروژه های  خوابیدن  و  رکود  سال ها  از  بعد 
از  ناشی  آن  عظیم  بخش  ک��ه  مشهد  در  گ���ذاری 
سیاست های غلط مدیریت شهری بود، در یک سال 
اخیر شاهد تغییر در رویه ها و امیدوار به بهبود شرایط 
سرمایه  و  اقتصاد  با  آشنا  ف��ردی  که  چرا  هستیم. 
شهر  اداره  برای  مشهد  شهر  شورای  سوی  از  گذاری 

انتخاب شده است.
دار  سکان  عنوان  به  خامسی«  زاده  تقی  »قاسم 
بدنه  در  اجرایی  سابقه  بر  عالوه  که  است  فردی  شهر 
استانداری خراسان، در حوزه های اقتصادی و شهری 
شهرداری  معاونت  سابقه  و  است  داشته  نیزحضور 
تهران و عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران را در کارنامه دارد.
روز یکشنبه فرصتی دست داد در حاشیه اجالس 
سراسری هیئت های اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
که در مشهد برگزار شد، درباره مهم ترین مسائل روز 

اقتصادی با هم گفت وگویی داشته باشیم.
کشور  ارزی  اخیر  سیاست  درباره  مشهد  شهردار 
گفت: دستور العمل اخیر دولت مبنی بر گرفتن تعهد 
ارزی از صادرکنندگان غیرمنطقی است و دولت باید 

در این زمینه تجدید نظر کند.
قاسم تقی زاده خامسی در گفت وگو با »صبح امروز« 
با تاکید بر این نکته که دولت قصد نداشته است برای 
افزود: دستورالعمل  ایجاد کند،  صادرات محدودیت 
در  که  است  اشتباهی  تصمیمات  مشابه  دولت  اخیر 
دولت های قبلی نیز اتخاذ و به شکست منجر می شد و 

تبعات سنگینی داشت.
سپردن  که  دارد  وجود  دلیل  دو  کرد:  تصریح  وی 
که  این  نخست  می کند.  غیرمنطقی  را  ارزی  تعهد 
تجاری  شرکای  با  ما  بازرگانان  مبادالت  از  بسیاری 

»ارزی«  واق��ع  در  و  می شود  انجام  »ری��ال«  با  آن ه��ا 
آن  بابت  که  ن��دارد  وج��ود  آن ه��ا  تجارت  عرصه  در 
از  ارزی  تعهد  گرفتن  به  دولت  اصرار  و  بدهند  تعهد 

صادرکنندگان اشتباه است.
در  تجار  از  بسیاری  که  است  این  دلیل  دومین 
ازای صادراتی که انجام می دهند، کاال وارد می کنند 
این  در  می کنند،  وص��ول  را  خود  نیاز  از  بخشی  و 
شرایط هم ارزی وجود ندارد که صادرکننده بخواهد 

برگرداند.
سپردن  اصل  با  که  براین  تاکید  با  مشهد  شهردار 
تعهد ارزی مخالف است، تاکید کرد:  حتی اگر فرض 
کاالی  ازای  در  صادرکننده  که  بگذاریم  این  بر  را 
داخل  در  را  آن  و  بگیرد  تحویل  »ارز«  خود  صادراتی 

قرار  دولت  اختیار  در  و  کند  تبدیل  ریال  به  کشور 
یا  »ارز«  این  که  چرا  افتد  نمی  خاصی  اتفاق  ندهد. 
می دهد.  اختصاص  »صادرات«  به  دوباره  را  سرمایه 
در تمام دنیا از صادرکنندگان حمایت می کنند و حتی 
»ارز« آن ها را دولت با نرخی باالتر می خرد تا بازرگانی 
روال  این  باید  نیز  ما  کند، در کشور  پیدا  رونق  کشور 

اصالح شود.
قاسم تقی زاده خامسی تصریح کرد: گرفتن »تعهد 
است  قدیمی  فایل های  جزو  صادرکنندگان  از  ارزی« 
در  را  آن ه��ا  اجرایی  دستگاه های  کارشناسان  که 
مواقعی که به مشکل می خورند از کشوهای میز خود 
کارشناسان  این  متاسفانه  که  چرا  می کنند.  خارج 
ندارند.  مشکالت  حل  برای  ای  تازه  راهکار  و  حرف 

به  را  روال  و  کند  نظر  تجدید  کار  این  در  باید  دولت 
شرایط سابق برگرداند.

شهرداری مشهد پذیرای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی

ت��ه��ران درب���اره رویکرد  ب��ازرگ��ان��ی  ات��اق  م��ش��اور 
شهرداری مشهد در جلب سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی در این کالنشهر مذهبی گفت: در روزهای 
نخست کار بنده تالش شد تا با سرمایه گذارانی که در 
دوره قبلی مدیریتی پاسخ مناسبی نگرفته بودند و به 
نوعی همکاری آن ها معلق شده بود، گفت وگو کنیم و 

شرایط مساعدی  برای آن ها فراهم شود.
در  روی��ه  تغییر  ای��ن  ک��رد:  تاکید  مشهد  شهردار 
خوبی  توافق های  و  دیدارها  تا  شده  باعث  شهرداری 

صورت  اخیر  سال  یک  در  خصوصی  بخش  فعالین  با 
بخش  فعالین  همه  از  دع��وت  ضمن  ما  بپذیرد. 
پشتیبانی  و  تسهیالت  تا  می کنیم  سعی  خصوصی 

الزم را از آن ها به عمل آوریم. 
ضمن  مشهد  ش��ه��رداری  در  ما  ک��رد:  اضافه  وی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  و  فعالین  از  دعوت 
از  را  الزم  پشتیبانی  و  تسهیالت  تا  کردیم  سعی 
این  از  به عمل آوریم. تعداد زیادی  بخش خصوصی 
گفت وگوها به عقد قرارداد رسیده و تعداد زیادی نیز 

تا پایان سال به قرارداد 

شهرداری  که  براین  تاکید  با  خامسی  زاده  تقی 
وارد  واقعی  خصوصی  بخش  با  تا  دارد  تمایل  مشهد 
 30 که  شهری  با  مشهد  کرد:  تاکید  شود،  مشارکت 
میلیون زائر و 3.5 میلیون مجاور دارد آماده پذیرش 
سرمایه ها را دارد. این شهر یک موقعیت بین المللی 
دارد و در این راستا 100 پروژه قابل سرمایه گذاری و 
اختیار بخش  و در  اقتصادی در شهر شناسایی شده 

خصوصی قرار می گیرد.

به دنبال خروج یک جانبه آمریکا از برجام مطرح شد

    انسیه علویونچرا شورای امنیت سا کت است ؟
NcalavyoN@yahoo.com

بسیاری از مبادالت بازرگانان ما با 
شرکای تجاری آن ها با »ریال« انجام 
می شود و در واقع »ارزی« در عرصه 

تجارت آن ها وجود ندارد که بابت آن 
تعهد بدهند و اصرار دولت به گرفتن 

تعهد ارزی از صادرکنندگان اشتباه 
است

گره ای به نام تعهد ارزی؛

دولت تجدیدنظر کند
تقی زاده خامسی: مشهد آماده همکاری با بخش خصوصی واقعی است

روز گذشته اختتامیه کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و 
گسترش علوم اسالمی با نگاه به جایگاه امام رضا)ع( در تاالر قدس 

حرم مطهر با حضور جمعی از  نخبگان جهان اسالم برگزار شد.
در این همایش بیش از 120 میهمان از 50 ملیت مختلف حضور 
داشتند و 4  میهمان مقاالت خود را با محوریت امام رضا)ع( ارائه 

کردند.
)1(

آیت ا... مکارم شیرازی:
امام رضا)ع( در دوران والیت عهدی خود علوم اسالمی را 

در جهان منتشر کرد
م��ک��ارم  ا...  آی����ت 
پذیرش  گفت:  شیرازی 
سوی  از  عهدی  والی��ت 
دالیلی  رض����ا)ع(  ام���ام 
این  از  یکی  ک��ه  داش��ت 
ب����ود که  ای����ن  دالی�����ل 
از  توانست  م��ی  ای��ش��ان 
ط��ری��ق ج��ای��گ��اه والی��ت 
اسالمی  ع��ل��وم  ع��ه��دی 
گسترش  ج��ه��ان  در  را 
ده�����������د.23/2/1397 
اختتامیه  در  یکشنبه 
نقش  المللی  بین  کنگره 
مکارم  آیت ا...  پیام  اسالمی  علوم  گسترش  و  پیدایش  در  شیعه 

شیرازی به این کنگره پخش شد.
برگزاری  برای  کرد:  اظهار  پیام  این  در  شیرازی  مکارم  آیت ا... 
حاصل  نتیجه  این  و  گرفت  صورت  زیادی  مطالعات  کنگره  این 
مردم  برای  اسالمی  علوم  پیدایش  در  شیعه  علمای  نقش  که  شد 
روشن نشده است و شیعه و غیر شیعه این نقش را به درستی درک 

نکرده اند و نیاز است این موضوع بیش از پیش روشن شود.
وی افزود: آنچه امامان و اهل بیت)ع( پیامبر ترسیم و معرفی و 
خواهد  روشن  همایش  این  در  کرده اند  دنبال  شیعه  بزرگ  علمای 

شد.
علوم  پژوهشگر   400 از  اینکه،  به  اش��اره  با  شیعه  مرجع  این 
اسالمی برای مطالعه نقش علمای شیعه در گسترش علوم اسالمی 
تالش  سال  دو  افزود:  است،  آمده  عمل  به  دعوت  کنگره  این  در 

پژوهشگران در این عرصه نتایج مهمی را به بار آورده است.
آیت ا... مکارم شیرازی افزود: پس از مطالعه نقش أئمه اطهار 
اسالمی،  علوم  گسترش  و  پیدایش  در  السالم(  بیت)علیهم  اهل  و 
مطالب در قالب بیش از 50 جلد کتاب ارائه شده است که پس از 
خواهد  قرار  عموم  اختیار  در  و  چاپ  زبان  چند  به  مجدد  بررسی 

گرفت.
وی در خصوص جایگاه امام رضا)ع( در  گسترش علوم اسالمی 
دالیلی  رض��ا)ع(  امام  سوی  از  عهدی  والیت  پذیرش  کرد:  بیان 
داشت و یکی از آن دالیل این بود که ایشان می توانست از طریق 

جایگاه والیت عهدی علوم اسالمی را در جهان گسترش دهد.
در  رض��ا)ع(  امام  که  جایگاهی  اف��زود:  شیعه  تقلید  مرجع  این 
اسالمی  علوم  از  پرده  تا  شد  باعث  آورد  دست  به  عهدی  والیت 

برداشته شود.
انقالب  اوای��ل  در  اینکه  به  اش��اره  با  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
واعظ  ا...  آیت  مرحوم  همت  به  رضا)ع(  امام  موضوع  با  کنگره ای 
به موضوع مناظرات  بنده  افزود: در آن کنگره  برگزار شد،  طبسی 
دادم  انجام  که  مطالعاتی  با  زمان  آن  در  و  پرداختم  رضا)ع(  امام 
مختلف  ادیان  اربابان  با  مناظره  عظیم  جایگاه  و  ارزش  متوجه 

جهان که امام رضا)ع( انجام داد شدم.
علمیه  و حوزه  آستان قدس رضوی  پژوهشگران  کرد:  بیان  وی 
مشهد در خصوص علوم اسالمی خصوصا طب الرضا، مباحث نجوم 
و ریاضی مطالعه کنند تا نقش علمای شیعه در این موضوع بیشتر 

روشن شود.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد:

نوین  تمدن  شکل گیری  اساس  رضوی  و  نبوی  آموزه های 
اسالمی

قدس  آستان  تولیت 
رض����وی آم���وزه ه���ای 
رض��وی  و  ن��ب��وی  غنی 
ب����رای  اس����اس����ی  را 
نوین  شکل گیری تمدن 

اسالمی در جهان 
ح��ج��ت االس�����الم و 
المسلمین سید ابراهیم 
م��راس��م  در  رئ��ی��س��ی 
بین  »کنگره  اختتامیه 
در  شیعه  نقش  المللی 
گسترش  و  پ��ی��دای��ش 

علوم اسالمی« با بیان اینکه امام باقر)ع( و امام صادق)ع( در تاریخ 
و فرهنگ دین،  علوم اسالمی  تبیین  را در  نقش  بیشترین  اسالم 
خاطرنشان  داشته اند،  قرآن  آیات  تفسیر  و  عمومی  افکار  تنویر 
کرد: به برکت انقالب اسالمی در سال های اخیر کارهای بسیاری 
خوبی در رابطه با علوم عقلی، تفسیر قرآن و فقه و اصول اسالمی 

انجام شده است.
با  معاصر  دوران  تفاوت  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
جامعه  در  فقه  فرمایی  حکم  را  اسالم  تاریخ  مختلف  سده های 
دوران  و  گذشته  با  امروز  تفاوت  کرد:  خاطرنشان  و  معرفی  ایران 
که  است  این  در  انصاری  شیخ  و  جواهر  صاحب  چون  بزرگانی 
جامعه  ابعاد  تمامی  و  نمی کرده  حکومت  فقه  دوره ای  هیچ  در 
جامعه  در  امروز  اما  است؛  نبوده  فقهی  مبانی  و  اصول  اساس  بر 
اندیشمندان،  برابر  در  بسیاری  سؤاالت  و  می کند  حکومت  فقه 
پاسخ  باید  که  دارد  وجود  حوزویان  و  دانشگاهیان  فرهیختگان، 

این مسائل را با استفاده از فقه تمدن ساز جعفری یافت.
برنامه ریزی الهی در دو هجرت بزرگ تاریخ اسالم

در  باید  دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بردارند،  بیشتری  و  برتر  گام های  فقهی  جدید  مسائل  با  رابطه 
و  مدینه  به  مکه  از  اس��الم)ص(  مکرم  نبی  هجرت  کرد:  تصریح 
هجرت امام علی بن موسی الرضا)ع( از مدینه به مرو یک برنامه 
گویا  بود،  اسالمی  تمدن  تحقق  جهت  در  الهی  مهندسی  و  ریزی 
در  رضوی  و  نبوی  آموزه های  اساس  بر  اسالمی  تمدن  است  قرار 

جهان رقم بخورد.
نام  برکت  به  که  تمدنی  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
است.  توجه  قابل  بسیار  خورد،  رقم  منطقه  این  در  رضا)ع(  امام 
تشکیالت  ایجاد  اس��الم،  جهان  در  نمایندگان  شبکه  تشکیل 

گسترده محبان اهل بیت)ع(، تربیت 318 تن شاگرد فرهیخته که 
هر کدام دانشمند و فرهیخته ای اثرگذار در تاریخ اسالم هستند و 
پاسخگویی به 15 هزار سؤال فقهی و دینی که امروز به گنجینه ای 
امام  هجرت  برکات  از  شده؛  تبدیل  اسالمی  علوم  برای  ارزشمند 

رضا)ع( به خراسان است.
ثانویه ی  برکات  گفت:  رئیسی  المسلمین  و  االس��الم  حجت 
حضور  خ��راس��ان،  به  ال��رض��ا)ع(  موسی  بن  علی  ام��ام  هجرت 
این منطقه  امام زادگانی هستند که هرکدام همچون ستاره ای در 

می درخشند و منشاء برکات بسیاری برای علوم اسالمی شدند.
مدیون  ریاضی  تا  حکمت  از  و  نجوم  تا  فقه  از  امروز  گفت:  وی 
عنوان  به  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  امام  بزرگ  شخصیت  و  علم 
عالم آل محمد)ص( هستیم، بگونه ای که حتی از سوی مخالفان 

ایشان به عنوان وارث علوم انبیا خوانده شده اند.
امام رضا)ع( در شنیدن سخن دیگران شکیبا بودند

وی نقش امام رضا)ع( را در سه بخش علمی، فرهنگی و تمدنی 
سخنان  شنیدن  در  شکیبایی  کرد:  بیان  و  برشمرد  بررسی  قابل 
دیگران و برخورداری از علم همراه حلم از ویژگی های شخصیت 

علمی امام علی بن موسی الرضا)ع( است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: برخورداری از 
حلم در مناظره با مخالفان و تبیین دقیق اندیشه زالل توحیدی 

و والیی اسالم از دیگر ویژگی های امام رضا)ع( است.
حر  طبرسی،  شیخ  ک��رد:  اب��راز  رض��وی  قدس  آستان  تولیت 
دانشمندان  و  ب��زرگ��ان  بهایی  شیخ  و  طوسی  شیخ  عاملی، 
علی  امام  علم  سفره  بر  که  هستند  اسالم  جهان  در  تأثیرگذاری 
بن موسی الرضا)ع( نشستند و نقش بسیاری را در گسترش علوم 

اسالمی در جهان اسالم ایفا کردند.
تمدن علمی غرب، مدیون تمدن اسالمی

ام��روز  اینکه  بیان  با  رئیسی  المسلمین  و  االس��الم  حجت 
و  پیشرفت  دانش  و  علوم  در  مسلمان  نمی خواهند  مستکبران 
انکار است که  رشد کنند، عنوان کرد: این یک حقیقت غیر قابل 
اسالمی  تمدن  آثار  از  استفاده  با  و  پایه ها  بر  غرب  علمی  تمدن 
که  است  آن  مستکبران  بنای  کرد:  اظهار  وی  است.  شده  ایجاد 
را  سیاست  این  و  نکند  پیشرفت  و  بمانند  مانده  عقب  مسلمانان 
دنبال  منطقه  در  خود  نشانده  دست  و  مزدور  حاکمان  طریق  از 
میان  در  فنون  و  علوم  دانش،  علم،  پیشرفت  امروز  می کنند. 
آن  به  اسالم  امت  باید  که  است  حیاتی  و  مهم  بسیار  مسلمانان 

نگاهی جدی داشته باشد.
مشوق  همواره  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
و  رشد  با  رابطه  در  اسالم  جهان  اندیشمندان  و  فرهیختگان 
علوم  پیشرفت  به  توجه  کرد:  اضافه  بوده اند،  علوم مختلف  تعالی 
پرامید  و  درخشان  آینده ای  بخش  نوید  آن  شمردن  ارزشمند  و 
اسالمی  نوین  تمدن  ظهور  راستای  در  اسالمی  جامعه  ب��رای 
است که می  تواند به دست توانای اندیشمندان جهان اسالم رقم 

بخورد.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی گفت: آستان قدس رضوی 
را  مناسب  بستری  ارزشمند  پژوهشکده  ای  و  غنی  کتابخانه ای  با 
و  پژوهش  برای  اسالم  جهان  فرهیختگان  و  اندیشمندان  برای 

تحقیق فراهم کرده است.

اختتامیه کنگره »نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی«

وقتی اوقات صدراعظم آلمان تلخ باشد، یک نشست کاتولیکی 
درباره  جمله  از  نظراتش  بیان  به  او،  تا  می شود  خوبی  فرصت 
جمعه  روز  مرکل  آنگال  بپردازد.  برجام  از  آمریکا  یکجانبه  خروج 
که  توافقی  نیست  درست  من  عقیده  »به  گفت:  مونستر  در  مه   ۱۱
در شورای امنیت تصویب شده ، به صورت یک طرفه ملغی اعالم 

شود.«
را  بین الملی  نظم  به  اعتماد  ترامپ  تصمیم  که  داد  ادامه  مرکل 
که  نیست  جهان  برای  خوبی  خبر  این  گفت  او  می کند.  مخدوش 

هر کس هر کاری دلش خواست بکند. 
از برجام بیرون رفته  اما خبر بد را جهان شنیده است. آمریکا 
هفت  امضای  که  توافقی  است.  کرده  فسخ  یکطرفه  را  توافق  و 

کشور را پای خود داشت.
۲۰۱۵ شورای امنیت به عنوان تعیین کننده ترین نهاد  ۲۰ ژوئیه 
توافق  قطعنامه  خود،  عضو   ۱۵ مطلق  اکثریت  با  ملل  سازمان 
پرفراز  مذاکرات  بر  بود  پایانی  که  توافقی  کرد.  تصویب  را  اتمی 

و نشیب دوازده ساله بر سر برنامه اتمی ایران.
یک  آشکار  نقض  می شود،  خارج  توافق  این  از  آمریکا  که  این 
چرا  اما  است.  اجرایی  قوانین  نفی  و  جهانی  معتبر  قطعنامه 
کرده  پیشه  سکوت  امر،  این  بودن  بدیهی  وجود  با  ملل  سازمان 
است؟ هیچ نماینده ای در این نهاد ابراز ناخشنودی نکرده، هیچ 
یا  اعتراض  هیچ  نشده،  طرح  اضطراری  نشست  برای  تقاضایی 

نمی شود. چرا؟ بحثی شنیده 
بهتر است اقدامی نشود

یک  نقض  گرچه  ملل،  سازمان  دبیرکل  سخنگوی  حق،  فرحان 
مربوط  امنیت  شورای  اعضای  به  را  بعدی  اقدام های  و  قطعنامه 
دقت  به  اتمی  توافق  قطعنامه  که  می کند  پیشنهاد  اما  می داند، 

شود. مطالعه 
چند  دارد،  صفحه    ۱۴۴ که    ۲۲۳۱ قطعنامه  چهارم  صفحه  در 
پیشین  قطعنامه های  بازگشت  راستای  در  مهم  بسیار  تبصره 
توافق  امضاکنندگان  از  یکی  چنانچه  مثال  است.  شده  گنجانده 
نبوده،  پایبند  خود  تعهدات  به  طرفین  از  یکی  که  کند  اعالم 
جدیدی  قطعنامه  پیش نویس  روز،   ۳۰ ظرف  باید  امنیت  شورای 
ماند،  ناکام  قطعنامه ای  چنین  تصویب  اگر  بگذارد.  رای  به  را 
جریان  به  دوب��اره  ای��ران  علیه  پیشین  تحریمی  قطعنامه های 
تصمیم  دیگری  گونه  به  امنیت  ش��ورای  مگر  افتاد؛  خواهند 

بگیرد؟ امنیت چه تصمیمی می تواند  اما شورای  بگیرد. 
خشمگینانه سکوت 

فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان و ایران سکوت کرده اند 
بروند.  نیویورک  به  شکایت  و  اعتراض  ب��رای  نمی خواهند  و 
سکوتی که به نظر می رسد به قصد پیشگیری از پیامدهای بعدی 

است.
چنانچه ایران، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا بخواهند نقض 
توافق اتمی از سوی آمریکا را در شورای امنیت محکوم کنند، با 

آمریکا،  وتوی  خاطر  به  باز  شد.  خواهند  روبرو  واشنگتن  وتوی 
هیچ قطعنامه جدیدی هم در کار نخواهد بود. به راستی چرا نام 
با حق وتوی  که  اند وقتی  انتخاب کرده  این شورا  برای  را  امنیت 

بعضی از اعضاء آن می توان امنیت جهان را به خطر انداخت ؟
برجام اروپا را درمقابل آمریکا قرار می دهد.

ایاالت  مقابل  د  ر  را  اروپایی ها  برجام،  با  ترامپ  مواجهه  نوع 
متحد  ه قرار د  اد  ه است

که  نکته شد  ه اند    این  متوجه  اروپایی  تمامی کشورهای  »امروز   
د  یگر نمی توان د  ر مسیری که امروز د  ر آنیم پیش برویم، مسیری 

که د  ر آن ما تابع تصمیمات آمریکاییم.«
خبرنگاران  به  فرانسه  د  ارایی  وزیر  له مر  برونو  را  جمالت  این 
پیش،  چند  سال  همین  تا  که  بی سابقه  عبارتی  اس��ت.  گفته 
ند  اشتند  ،  را  شنید  نش  تصور  هم  جهان  آمریکاستیزان  تند  ترین 
تبد  یل  قابل پیش بینی  بلکه  و  عاد  ی  عبارتی  به  اخیر  روزهای  د  ر 
مختلف  کشورهای  د  ر  پایین تر  و  باالتر  مقامات  د  یگر  چه،  شد  ه، 
زبان  بر  را  این  مثل  جمالتی  همه  اروپا،  اتحاد  یه  د  ر  و  اروپایی 

آورد  ه اند  .
د  ر روزها و هفته های منتهی به روز تصمیم مهم ترامپ د  رباره 
تالش  د  ر  اروپایی  مقامات  برجام،  د  ر  آمریکا  نماند  ن  یا  ماند  ن 
متحد  ه  ایاالت  با  همد  النه  مواضعی  از  ترامپ،  راضی کرد  ن  برای 
مسائل  سر  بر  ای��ران  با  مذاکره  از  صحبت  می کرد  ند  .  صحبت 
د  ر  ای��ران  نفوذ  علیه  اروپایی ها  می شد  .  مطرح  مد  ام  موشکی 
حتی  آمریکا  ماند  ن  برای  اروپایی ها  می گرفتند  .  موضع  منطقه 
این  نمونه  آخرین  بود  ند  .  هم  مذاکره  میز  پای  بازگشت  به  حاضر 
تالش ها، مسافرت ماکرون به ایاالت متحد  ه و د  ید  ار د  ر کاخ سفید   
بود   که د  ر آن، ماکرون آشکارا سعی د  ر جلب نظر ترامپ د  اشت. 
برخورد  هایی  ترامپ  بود  ند  ،  معتقد    سفید    کاخ  خبرنگاران  برخی 
فرانسه  با رئیس جمهور  نیز  باال و حتی کمی تحقیرآمیز  از موضع 
د  اشته اما ماکرون همه آن ها را ناد  ید  ه گرفته تا همچنان به د  نبال 
به  تالش ها  این  باشد  .  آمریکا  تاثیرپذیر  رئیس جمهور  قانع کرد  ن 
مکرر  تشویق های  با  که  رسید    نیز  کنگره  د  ر  ماکرون  سخنرانی 
ناکامی  از  ماکرون  اما  سفر  انتهای  د  ر  شد  ؛  همراه  نیز  نمایند  گان 
عنوان  به  د  اخلی«  »مسائل  ذکر  با  او  گفت.  خبرنگاران  به  خود   
که  د  اد    رسانه ها  به  را  کد    این  خروج،  تصمیم  برای  ترامپ  د  لیل 
ایاالت  روابط  و  بین المللی  مسائل  به  ارتباطی  ترامپ  تصمیم 
متحد  ه با ایران یا با اروپا ند  ارد   و پیشنهاد  ات اروپایی هم تاثیری 
او ند  اشته. این موضع گیری ماکرون و اظهارات مشابه  بر تصمیم 
نتیجه بخش بود  ن  بر  تاکید    با  همزمان  اروپایی،  مقامات  سوی  از 
توافقی  برجام،  از  برای خروج  آمریکا  که  بود    این  از  برجام حاکی 

نکرد  ه است. با متحد  انش 
اروپا لحن  تغییر 

از زمانی که آمریکا خروج یک جانبه خود   از برجام را اعالم کرد   
سخنرانی  د  ر  شد  .  همراه  شد  ید  ی  تغییر  با  اروپایی ها  لحن  اما 
ایاالت  این کشور،  د  ر اظهارات مقامات  و  ترامپ  برجام  از  خروج 
بازه های  د  ر  که  گفت  ایران  علیه  گسترد  ه  تحریم های  از  متحد  ه 
اما  فرامرزی  تحریم های  د  ر  شد  .  خواهند    فعال  مختلف  زمانی 
د  ر تحریم ها  آمریکا  با  د  ارد     که همراه  را  توقع  این  اروپا  از  آمریکا 

کند  .  همان طور  ایران قطع  با  را  اقتصاد  ی خود    روابط  و  شرکت 
به  د  ست یابی  برای  اروپا  تالش های  همه  آمریکا  شد  ،  گفته  که 
که  گرفته  تصمیمی  یک جانبه  حاال  و  کرد  ه  رد    را  توافق  نوعی 
و  اروپایی  کشورهای  بلکه  اروپاست،  همراهی  خواستار  نه تنها 

شرکت های این کشورها را تهد  ید   به مجازات می کند  .
ایاالت  سفیر  غریب  موضع  آمریکا،  د  ر  د  ید  گاه  این  بارز  نشانه 
گرنل  ریچارد    شد  .  اعالم  توییترش  از  که  است  آلمان  د  ر  متحد  ه 
ایاالت  ترامپ[ گفت، تحریم های  ]د  ونالد    که  نوشت: »همان طور 
گرفت.  خواهد    هد  ف  را  ایران  اقتصاد    کلید  ی  بخش های  متحد  ه 
بالفاصله  باید    می کنند    د  اد  وستد    ایران  با  که  آلمانی  شرکت های 

روند   توقف فعالیت های خود   را آغاز کنند  .
واکنش  د  الی��ل  از  احتمااًل  آمریکا  س��وی  از  نگاهی  چنین 
یاران  مواضع  مقابل  د  ر  آن ها  صف آرایی  و  اروپایی ها  بی سابقه 
همان  پای  مستقیم  آلمان،  خارجه  وزیر  است.  بود  ه  ترامپ 
از  بعد    من  توصیه  »ریک،  گرفت:  موضع  آمریکا  سفیر  توییت 
سابقه طوالنی سفارت: سیاست های کشور خود  ت را توضیح بد  ه 
نگو  میزبان  کشور  به  وقت  هیچ  اما  کن  البی  میزبان  کشور  د  ر  و 
مشتاق  آلمانی ها  نیفتی.  د  رد  سر  به  می خواهی  اگر  کند  ،  کار  چه 

د  ستور متنفرند  .« از  اما  شنید  ن اند   
فد  ریکا  باشد  .  اروپایی ها  موضع  مالیم ترین  شاید    اما  این 
موگرینی، نمایند  ه اتحاد  یه اروپا د  ر سیاست خارجی و امنیت که 
»نگذارید    بود    خواسته  ایرانی ها  از  ترامپ،  اعالم  از  بعد    بالفاصله 
گفت:  د  یگری  تند    اظهارات  د  ر  ببرد  «،  بین  از  را  توافقتان  کسی 
سیستماتیک  نابود  کرد  ن  و  ترساند  ن  توهین،  د  اد  ،  و  »جیغ 
این  فضای  و  سیاست  است،  شد  ه  توافق  آن  بر  قبال  آنچه  همه 
آلمان  صد  راعظم  مرکل،  آنگال  است.«  کرد  ه  پر  را  زمانه  و  د  وره 
نمی تواند    د  یگر  »اروپا  است:  گرفته  صریحی  موضع  باره  این  د  ر 
ماکرون،  امانوئل  کند  .«  تکیه  آمریکا  به  خود    از  حفاظت  برای 
مقد  م  خط  د  ر  را  خود    است  چند  ی  که  فرانسه  رئیس جمهور 
تعیین  و  اروپا  همبستگی  خواستار  اظهاراتش  د  ر  می بیند  ،  اروپا 
سرنوشت خود   شد  ه است: »اگر اجازه د  هیم، متحد  ان و د  وستان 
برای  که  د  هند    اجازه  خود    به  تاریخ  برهه های  سخت ترین  د  ر  ما 
ورطه  به  را  ما  و  کنند    تصمیم گیری  ما  امنیت  و  د  یپلماسی  ما، 
بد  ترین خطرها بکشانند  ، د  ر این صورت د  یگر حاکم بر سرنوشت 
انگلیسی  و  فرانسوی  زبان  د  و  به  که  توییتی  د  ر  او  نیستیم.«  خود   
باشیم.  ضعیف  نباید     .۱ اروپا:  »برای  گفت:  بود    شد  ه  فرستاد  ه 
شویم.  متحد    باید    باشیم.  متفرق  نباید     .۲ کنیم.  انتخاب  باید   
باید    کنیم .  صبر  نباید     .4 باشیم.  جسور  باید    بترسیم.  نباید     .۳
همین حاال عمل کنیم.« وزیر اقتصاد   او هم د  ر توییت د  راماتیک 
نه.  می پذیریم؟  را  فراسرزمینی  تحریم های  »آیا  نوشت:  د  یگری 
آیا  نه.  اقتصاد  ی د  نیا باشد  ؟  آیا قبول می کنیم که آمریکا ژاند  ارم 
ما ]اروپا[ می خواهیم رعیت آمریکا باشیم؟ نه.« له مر جای د  یگر 
اروپایی   oFac برپایی  پیشنهاد    و  رفته  هم  فراتر  اد  بیات  این  از 
تحریم های  مقابل  د  ر  خواسته  اروپا  از  که  او  می کند  .  مطرح  را 
»چرا  می گوید  :  کند    اقد  ام  ایران  علیه  آمریکا  »غیرقابل قبول« 
فعالیت های  بتواند    که  نسازیم  اروپا  د  ر  را   ]oFac[ نهاد  ی  چنین 
شرکت های خارجی را پیگیری و بررسی کند   که آیا به تصمیمات 

اروپایی احترام می گذارد   یا نه؟«
رسانه ها چه می گویند ؟

از  واشنگتن  د  ر  پست  اورشلیم  اسرائیلی  روزنامه  خبرنگار   
مستقلی  اعتباری  خط  برقراری  برای  اروپایی ها  اقد  امات  آغاز 
می د  هد  .  خبر  ایران  د  ر  اروپایی ها  منافع  حفظ  برای  بروکسل  د  ر 
گزارش ها می گویند   این بخشی از بسته پیشنهاد  ی اروپا به ایران 
د  ر د  ید  ار روز سه شنبه با ظریف خواهد   بود  . خبری د  ر رسانه های 
به شرکت های  د  ر کمک  ناتوانی  از  آلمان  د  ر آن  که  پیچید    ایرانی 
آلمانی د  ر مقابل تحریم گفته بود   اما موضع جد  ید  تر وزیر د  ارایی 
رایزنی  د  ر  آلمانی  شرکت های  مستثنی کرد  ن  برای  تالش  آلمان، 

بود  ه است. با همتای آمریکایی 
مقابل  د  ر  مقاومت  تحلیل هایشان   د  ر  هم  غربی  رسانه های 
تصمیمات  از  گارد  ین  می کنند  .  مطرح  را  آمریکا  تحریم های 
ایران  نفت  اصلی  خرید  اران  می گوید    بلومبرگ  می گوید  .  متقابل 
واشنگتن  د  اد  .  خواهند    اد  امه  ایران  با  تجارت  به  چین،  مانند   
پست می نویسد  : »اتحاد  یه اروپا احتماال مانع تبعیت شرکت های 
ایران  با  تجارت  برای  شد  ،  خواهد    آمریکا  تحریم های  از  اروپایی 
مجازات  با  کرد    خواهد    تهد  ید    و  گرفت  خواهد    نظر  د  ر  مشوق 

کند  .« مقابله تجاری  آمریکا  اروپایی توسط  شرکت های 
مشترک  اقتصاد  ی  و  مالی  منافع  به  شکاک تر،  تحلیلگرانی 
آمریکا  اگر  معتقد  ند    و  می کنند    اشاره  آمریکا  و  اروپا  بین  گسترد  ه 
پافشاری کند  ، اروپا به خاطر منافع ایران به خود   صد  مه نخواهد   
زد  ؛ البته بد  یهی است که کشورهای اروپایی مثل همه کشورهای 

د  یگر منافع خود   را د  ر نظر می گیرند  .
اروپا نمی خواهد ریسک کند

د  یگر  نکته  د  و  ایران،  با  اروپا  اقتصاد  ی  تعامالت  از  جد  ای  اما 
برای  تالش  الاق��ل  یا  مقاومت  ب��رای  را  اروپ��ا  احتمالی  انگیزه 

می کند  : تامین  مقاومت 
معقول  جمهوری خواه  رئیس جمهور  یک  شاید    سابقه.  اول، 
از  خروج  برای  را  اروپایی ها  همراهی  می توانست  ضد  برجام 
پیش  ترامپ  که  روند  ی  اما  کند  ؛  جلب  ایران  بر  فشار  یا  برجام 
وزیر  تعبیر  به  و  رسما  اروپایی ها،  همراهی  صورت  د  ر  گرفته، 
اروپا  و  آمریکا  بین  ارباب-رعیتی  رابطه  به معنای  فرانسه  اقتصاد   

بود  . خواهد   
ماجرای  اروپا،  برای  ماجرا  که  است  این  مهم تر  شاید    و  د  وم 
و  امضا  به  تعهد    ای��ران،  با  رابطه  از  مسئله  است.  ملی  امنیت 
اروپا  د  ر خاورمیانه،  پیشین  فراتر است. جنگ های  د  یگر  مسائل 
به  با آن د  ست  نام مهاجرت مواجه کرد  ه که هنوز  به  با معضلی  را 
تهد  ید  ی  به  مهاجرت  مسئله  سر  بر  نظر  اختالف  است.  گریبان 
ماهوی برای اروپا تبد  یل شد  ه که تا اینجا یک قربانی هم د  اشته: 
با حمله  خروج بریتانیا. عالوه بر این، از خاورمیانه ای که آمریکا 
شد  ند    سبز  تروریستی  گروه های  زد  ،  شخم  افغانستان  و  عراق  به 
اما  بریزند  ،  خون  خاورمیانه  همان  د  ر  جا  همه  از  بیش  شاید    که 
اروپا  زد  ه اند  .  رقم  اروپا  د  ر  نیز  را  بی سابقه  جنایاتی  و  حمالت 
آمریکا  از  تبعیت  با  د  یگر  بار  یک  نیست،  مایل  الاقل  یا  حاضر 
امنیتی  بحران  است  ممکن  که  بپذیرد    را  د  وباره  جنگی  ریسک 

اروپا را از چیزی که هست خطرناک تر کند  .
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نمایشگاه گروهی عکس با عنوان » ایران نگار « به 
کیوریتوری عطا رنجبر زیدانلو با همکاری فروشگاه 
ایده اصفهان از روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97 در 

گالری آرتین مشهد گشایش می یابد.
از 84  اثر  ایران نگار « 84   در نمایشگاه عکس » 
اسامی  شد.  خواهد  گذاشته  نمایش  به  عکاس  
عکاسان حاضر در این نمایشگاه به شرح زیر است: 
شیرازی  احمد   ، کمالی  احسان   ، جزینی  احسان 
حجتی  امنه   ، محمدی  اعظم   ، صادقی  ارزو   ،
 ، معماری  امیرمنصور   ، شهال  ن��واده  امیرعلی   ،
ایال   ، گلچین  ایدا   ، دهقان  امین   ، برنجکار  امین 
بهنام   ، عظیمی  بهزاد   ، بهارشقایق   ، هاشمی 
اذران  شمس  جالل   ، بیات  پویا   ، ملکی  برجسته 
،حمیده  فرد  نصیری  تقیا،حمیدرضا  حسین   ،
علی،زهرا  حاجی  ،زهرا  سلیمی  ا...  یزدچی،روح 
 ، نیاسر  عباسی  ط��رخ��ان،زه��را  ،زه��را  رئیسی 
ارکان  ساالر   ، زاده  ربیع  سارا   ، شناس  ساجدحق 
رنجبر  سحر   ، زاده  حسن  سحر   ، ایرانپور  ساناز   ،
سعید   ، استادیان  پور،سعید  شمسی  سحر   ،
،سینا  امیدی  زنداذر،سیامک  سهیل   ، زاده  عرب 
،طاهره  سوری  میرزایی،صادق  ،شقایق  عزیزی 
جمالی  بخش،عبدالمحمد  ره  طاهره   ، حیدری 
نجاتبخش  ،علی  بهلولی  سامانفر،علی  ،عرفان 
وحید  علیرضا   ، زارع  علیرضا   ، رجایی  علیرضا   ،
دوروند،فاطمه  ،فاطمه  مقدم  پزشکی  ،فاطمه 
زرگریان،فرید  ،فرهاد  سنندجی  ،فرهاد  سلیمی 
جعفری،مجید  اذرشب،کیوان  افشان،کیوان  گل 
عامری  نجارپور،محدثه  مقدم،محبوبه  خانلری 
اخوندی،  محمدرضا  زند،  محمد  کابلی،  ،محسن 
مرتضی امامدادی ، مریم الهیاری، مریم امیرزاده 
مساوات  مسیح   ، بیات  مسعود   ، ترابی  مریم   ،
مهدی   ، رحمانی  مهدی   ، پارسائیان  مهدی   ،
 ، متبسم  مهیار   ، کاظمی  مهدی   ، ن��ژاد  صفری 
،ناهید  نوعی  نعلبندیان،مینا  ،میالد  رفعت  میالد 
،نگین  فر  بهنامی  ،نفیسه  رنجبر  ،نرگسی  شنبدی 
سلیمانی  نیلوفر   ، ادم��ی  نوشین  ف��رد،  محمدی 

،نیلوفر فرهندم،وحید مومن زاده.
در  از مشهد  بعد  نمایشگاه  این  است  شایان ذکر 
شهرهای بجنورد ، اصفهان ، خمینی شهر و گرگان 

نیز برگزار خواهد شد.
گشایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 – ساعت 

۱۷
از   1397 خ��رداد   2 تا  نمایشگاه  این  از  بازدید 

ساعت 16 تا 20 ادامه دارد. 
 58 پالک   ، قائم8   ، احمدآباد   ، مشهد   : آدرس 

، گالری آرتین

یکی از مهم ترین مشکالتی که موسیقی اصیل ایرانی 
آن  با  سالها  این  در  نواحی  بومی  و  سنتی  موسیقی  و 
دست و پنجه نرم می کند، خطر نابودی اصالت تاریخی 
موسیقی کشور است. هر اقلیمی، سازها و سبک خاص 
خود را دارد که نسل به نسل از گذشتگان به ارث رسیده 
و در فرهنگ آن سرزمین جایگاه خاصی دارد. امروزه 
موسیقی  بقای  و  ترویج  برای  موسیقی  پیشکسوتان 
هفته،  همین  در  می کنند.  نگرانی  ابراز  ایران  اصیل 
عثمان  استاد  خراسان،  تار  دو  بزرگ  نوازنده  کنسرت 
محمد پرست به همراه گروه خود با نام شب فرهنگی 
در  بار  دومین  برای  تهران،  رودکی  تاالر  در  خراسان 
آستانه لغو قرار گرفت و بسیاری از منتقدان، دلیل آن 
را عدم استقبال و آشنایی مردم با موسیقی نواحی و دور 
شدن از موسیقی سنتی می دانند. این جریان، واکنش 
و حمایت هنرمندان سرشناس کشور از این کنسرت را 
در پی داشت و بزرگان هنر از مردم خواستند تا با خرید 
بلیت و حضور در این اجرا از موسیقی سنتی حمایت 
به  مرتبط  سیاست های  در  اگر  شرایط،  این  در  کنند. 
عالوه  نگیرد،  صورت  اصالحاتی  کشور،  در  موسیقی 
بر گرایش هر چه بیشتر مردم به موسیقی های بدون 
محتوا و بی اصالت، در آینده نزدیک، شاهد از بین رفتن 
اصالت خطه ها و آیین های بومی خواهیم بود. در حالی 
مشکالت  دچار  معاش  امرار  برای  هنرمندان  همه  که 
حمایت  با  می توانند  ملی  رسانه های  هستند،  جدی 
هنرمندان و دعوت آن ها به رسانه ها، نشاط، شادی و 

امید را به مردم و هنرمندان برگردانند.
***

این هفته در مشهد، اولین آلبوم موسیقی رضا انسان 
سروش  موسیقی  آموزشگاه  در  پاییز«  تا  »پاییز  نام  با 
اساتید  و  هنرمندان  مراسم  این  در  شد.  رونمایی 
بسیاری از جمله استاد سلوکی، حسن کیانی نژاد، روزبه 
آذر، امیر ختایی، آال شوکودکو و شکیب سروش حضور 

داشتند.
رضا انسان، صاحب این اثر، متولد 1360 در نیشابور 
فردوسی  دانشگاه  از  برق  مهندسی  آموخته  دانش  و 
مشهد است. وی در مراسم رونمایی پاییز تا پاییز، به 
تحلیل و بررسی موسیقی پرداخت و بخش اول از این 
گزارش به خواندن تحلیل های او درباره جایگاه موسیقی 

اختصاص دارد:
رضا  قلم  به  جامعه  در  موسیقی  جایگاه  تحلیل 

انسان
موسیقی در یک نوع تقسیم بندی به دو دسته سازی و 
آوازی تقسیم بندی می شود. موسیقی که در آن کالم و 
آواز به کار نرفته باشد، موسیقی سازی نامیده می شود. 
جامعه کنونی میل کمتری به شنیدن موسیقی سازی 
دارد، چرا که موسیقی، تبدیل به ابزاری برای تفنن و پر 
کردن اوقات فراغت شده است. سیطره شعر برموسیقی 
امروز و درک راحتتری که عوام جامعه از کالم دارد باعث 

می شود که تمایالت و گرایش ها به شنیدن موسیقی با 
کالم سوق داده شود. کما اینکه در جامعه شنیده می 
شود مثال... آیا فالن آهنگ فالنی را شنیده ای که می 
گوید: ...)و قسمتی از شعر را می خواند.( در اینجا آنچه 
از آهنگ در گوش شنونده به جای مانده است همان 
شعرش  بدون  را  موسیقی  عام،  مخاطب  و  است  شعر 

دارای هویت نمی داند.
جامعه امروز ایران شتابزده تر از تمام جوامع و بدون 
ساخت  زیر  داشتن  بدون  و  گذار  مراحل  مناسب  طی 
دلزدگی  رفع  دنبال  به  روز  به  روز  فرهنگی،  مناسب 
نام »نوآوری« را بر سلیقه غیر هنری  خود می باشد و 
خود می نهد. سلیقه غیر هنری به این معنا و دلیل که 
هیچ آموزش اجتماعی همه گیر، در راستای شناساندن 
موسیقی ارزشمند در سطح جامعه مشاهده نمی شود 
و در دستور آموزش همگانی قرار ندارد. کما اینکه قشر 
ژانرهای  بندی  تقسیم  از  جامعه  از  وسیعی  بخش  و 
به  با سازهای موسیقیایی حتی  موسیقی بی اطالع و 

لحاظ شکل ظاهری نیز غریبه می باشند.
امروزه از تولید موسیقی در هر ژانری، تعداد بسیار 
می  اختصاص  کالم  بی  موسیقی  به  ناچیزی  و  اندک 
انتشار  یابد. حال آنکه در گذشته بسیار بیشتر شاهد 
تولیدات موسیقی بی کالم بودیم و برنامه های رادیویی 
تحت نام تکنوازان و ...گواه این مدعاست. دلیل این 
امر نیز نه الزاما عدم توانایی نوازندگان و موسیقی دانان 
و آهنگسازان، بلکه به واسطه جلب سلیقه حداکثری 
مخاطبان همان جامعه ای است که ذکر شد. به تعبیر 
استاد فقید محمد رضا لطفی، موسیقی جدی به نوعی 

از موسیقی اطالق می شود که در اجرای آن ، اندیشیدن 
ذهن  در  باید  هم  اندیشه  این  باشد.  نشده  فراموش 
نوازنده ) بداهه پرداز( با آهنگساز باشد و هم مخاطب را 

وادار به اندیشیدن نماید.
شرح جزئیات آلبوم

و  تار  نوازندگی  آهنگسازی،  به  پاییز  تا  پاییز  آلبوم 
نه قطعه موسیقی بی کالم  انسان، شامل  تنظیم رضا 
سنتی به نام های »پاییز«، »پیاده رو«، »رقص رنگها«، 
»موج سرما«، »سوگ مشکاتیان«، »جاده«، »شادمانی 
که هر  است  آغاز«  از  »تکرار  و  »زمستان«  عصرگاهی«، 
از موسیقی سنتی  این قطعات فضای خاصی  از  کدام 
را در بر می گیرد. نوازندگان آلبوم، صمد برقی)کمانچه 
آرش  امیر  فربودنیا)نی(،  علی  آل��ت��و(،  کمانچه  و 
قاسمی)سنتور و عود(، سیامک برقی)تنبک، دایره(، 
مرجان خوش اندام )دف و دایره( و رضا انسان)تار، بم 
تار( هستند که در قطعه تکرار از آغاز، مرتضی جلیلی، 
مهدی علوی و علی فربودنیا، انسان را در نوازندگی سه 

تار همراهی می کنند.
به گفته رضا انسان، پاییز تا پاییز شرح پاییزی است که 
پس از گذر از زمستان به بهار نمی رسد و دوباره به پاییز 
بر می گردد. روایتی است موسیقایی با نغمات سنتی 
و کالسیک ایران، با گذر از دریچه ذهن یک نوازنده و 
کند  می  زندگی  ایران،  کنونی  جامعه  در  که  آهنگساز 
حضور در عصر فن آوری و شتاب نتوانسته تاثیری بر 
عالقه و پایبندی او به سنت موسیقی ایران بگذارد. او 
گوشه هایی از زندگی نگاه و عالقه اش را در قطعات این 

آلبوم روایت کرده است.

در ادامه با این هنرمند به گفت و گو نشستم که شرح 
آن را در ادامه می خوانید.
گفت و گو با صاحب اثر

درباره سابقه فعالیت هایتان بگویید و بفرمایید از 
چه زمانی نوازندگی تار را شروع کردید.

نیشابور  در   1376 س��ال  از  را  ت��ار  نوازندگی  من 
همچون  برجسته ای  اساتید  نظر  زیر  و  کردم  شروع 
درخشانی  مجید  استاد  و  ظریف  هوشنگ  استاد 
آموزش دیده ام. برای آموزش تار از دوران نوجوانی و 
در  دلیل تحصیل  به  و  تهران می رفتم  به  دانشجویی، 
آمدم.  مشهد  به  زندگی  ادامه  برای  فردوسی  دانشگاه 
دانشجویی  جشنواره های  در  شرکت  با  سالها  آن  در 
فعالیت خود را به طور جدی تر به عنوان نوازنده تار و 
آهنگساز ادامه دادم. پس از پایان دوران دانشجویی و 
دوران سربازی به طور دائم در مشهد مستقر شدم و از 
سال 80 در آموزشگاه های مشهد مشغول تدریس تار 

و سه تار هستم. 
با چه هنرمندانی تاکنون همکاری کرده  اید؟

همکاری اولم در آلبوم »پیدای پنهان« به خوانندگی 
ساالر عقیلی و به نوازندگی گروه خسروان که در حال 
حاضر در آن فعالیت می کنم بود. پاییز تا پاییز اولین 
گروه  برای  قطعاتی  که  است  شخصی ام  مستقل  آلبوم 
سازهای ایرانی و بداهه نوازی تار برای آن ساخته ام و 

یک آلبوم سازی و بی کالم محسوب می شود.
وضعیت فعلی موسیقی سنتی در جامعه را چگوه 

ارزیابی می کنید؟
که عموم  مهیا شود  باید شرایطی  امروز،  در جامعه 

جامعه سطح سواد باالتری درباره موسیقی پیدا کنند، 
نه اینکه هنرمندان سطح هنر خودشان را پایین بیاورند 
بی  دالیل  از  یکی  بگیرند.  قرار  جامعه  قبول  مورد  تا 
ارزش شدن موسیقی غنی کشور، عدم آموزش همگانی 
و جدی در راستای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است 
و به نظر من رسانه های ملی مهم ترین نقش را در باال 
بردن سطح دانش و فرهنگ مردم دارند و امیدوارم در 

رویکرد خود در زمینه موسیقی تجدید نظر کنند.
من اخیرا اصطالحی را در سطح جامعه می شنوم که 
می گویند موسیقی سنتی هم جدیدا خیلی خوب شده 
است و از آن استقبال می کنند. در حالی که موسیقی 
سنتی دارای الگو، مشخصات و ویژگی هایی است که 
باید در قالب موسیقی ایرانی قرار بگیرد و آنچه مردم 
از او به عنوان موسیقی سنتی خوب یاد می کنند ژانر 
تلفیق  هم  با  سبک  چندین  آن  در  که  است  تلفیقی 
استفاده  آن  در  هم  سنتی  موسیقی  از  و  می شوند 
می شود. در حال حاضر بسیاری از هنرمندان تراز اول 
در موسیقی سنتی برای اینکه بتوانند به دلیل مشکالت 
مالی مقبولیت کسب کنند، مجبور هستند سطح غنای 
کارشان را پایین بیاورند و کارهای تلفیقی تولید کنند 
تا قشر عمومی جامعه موسیقی آن ها را گوش کنند و 

بگویند که موسیقی سنتی هم خوب شده است!
درباره روند تولید و تهیه آلبوم بفرمایید.

امرار معاش  از طریق آن  که  من شغل دیگری دارم 
می کنم و درآمدم را برای تولید این اثر وارد کار کردم. در 
چاپ اولم هزار نسخه آلبوم چاپ کردم که اگر این هزار 
تا فروش برود، برای اینکه بتوانم هزینه های آلبومم را 
از فروش آثار تامین کنم باید به چاپ هفتم یا هشتم 
برسم؛ این در حالی است که اکثر آلبوم های بی کالم به 
چاپ دوم نمی رسند و من این اثر را برای عشق و عالقه 
شخصی خودم به موسیقی تولید کردم و در آن به این 
موضوع که آیا عوام جامعه آن را دوست خواهند داشت 
یا خیر توجه نکردم و صرفا تالشم را بر روی تولید یک 

اثر بی کالم ایرانی با ساختاری درست  متمرکز کردم .
کمی از شکل گیری گروه خسروان فعالیت ها و 
رویکردهای گروه بگویید. در حال حاضر مشغول 

فعالیت بر روی چه پروژه ای هستید؟ 
احسان  سرپرستی  به   86 سال  در  خسروان  گ��روه 
بین  جشنواره  در   87 سال  در  و  شد  تاسیس  انوریان 
در  تا 95  سال 89  از  ما  کرد.  پیدا  حضور  فجر  المللی 
خراسان  های  شهرستان  و  داخلی  های  فستیوال 
رضوی به اجرای برنامه پرداختیم و در همین سال ها 
تولید آلبوم پیدای پنهان را شروع کردیم که امسال با 
خوانندگی ساالر عقیلی در دسترس عموم قرار گرفت. ما 
اخیرا اهدافمان را بر روی تولید موزیک ویدیو معطوف 
کرده ایم که هر کدام از این موزیک ویدیوها پیام خاصی 
دارند. ما در سال گذشته موزیک ویدیوهایی از جمله 
به  و  تولید کردیم  را  »بهار من«  و  »کهربا«، »سرمست« 
صورت رایگان با پخش در شبکه های مجازی در اختیار 
مردم قرار دادیم. آلبوم جدید تصویری گروه خسروان 
تا پایان امسال روانه بازار خواهد شد و امیدوارم مورد 
استقبال و حمایت هنردوستان و مخاطبان همیشگی 

ما قرار بگیرد.

نمایشگاه گروهی عکس »ایران 
نگار« در گالری آرتین مشهد

پاییز بی پایان موسیقی سنتی ایران
شرحی از رونمایی اولین آلبوم موسیقی رضا انسان به نام »پاییز تا پاییز« و گفت و گو با صاحب این اثر
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   سرویس اجتماعی
شرق  در  اوتیسم  توان بخشی  مرکز  اولین  موسس 
و  تکراری  بازی های  به  کودکان  این  گفت:  کشور 
یکنواخت عالقه دارند. به طور مثال تنها بازی که با 
ماشین ها و لگوهای خود انجام می دهند ردیف کردن 

آن ها است
طیف  اختالل  بررسی  همایش  در  نجفیان،  اکرم 
اوتیسم که در دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( برگزار 
شد، افزود: اوتیسم و یا به اختصار asd مجموعه ای 
از اختالالت عصبی و رشدی است که تعامالت کودک 
می تواند  تعامالت  این  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را 
باشد.  کالمی  غیر  و  کالمی  مهارت های  شامل 
اوتیسم در طول رشد مهارت های گفتاری،  اختالل 

اجتماعی، حرکتی و.. صورت می گیرد. 
اختالل  آمدن  به جود  در  اعصاب  داد:  ادامه  وی 
در  اس��ت  ممکن  گرچه  هستند.  دخیل  اوتیسم 
داده  تشخیص  مشکلی  مغزی  سیتی اسکن های 
نشود. به دلیل روی دادن ناکارآمدی در اعصاب، این 
اجتماعی  کالمی،  مهارت های  پردازش  در  بیماران 
با مشکل مواجه می شوند. بیشتر مردم،  و ارتباطی 
زیادی  اطالعات  جامعه  تحصیل کرده  قشر  حتی 
میان  از  ایران  در  ندارند.  اوتیسم  اختالل  به  راجع 
هر 100 کودکی که متولد می شود قطعًا یکی از آن ها 
به اوتیسم مبتال است. این موضوع اهمیت شناخت 

اختالل اوتیسم را نشان می دهد. 
احتمال بهبودی کودکان زیر دوسال

اختالل  این  عالئم  کرد:  خاطرنشان  موسس  این 
کامل  ماهگی   36 الی   24 تا  و  شروع  ماهگی   18 از 
دوسالگی  سن  زیر  در  اختالل  این  اگر  می شود. 
و  بهبودی  درم���ان،  شانس  ش��ود  داده  تشخیص 
توان بخشی افزایش می یابد. اگر تمام عالئم در کودک 

بروز یابد احتمال بهبودی وی کمتر می شود.
»اوتیسم  اینکه  به  اشاره  با  بالینی  روانشناس  این 
در  است  ممکن  کودکی  و  دارد  گسترده ای  طیف 
پایین ترین سطح این طیف باشد«، تصریح کرد: در 
تعریف dsm5 اوتیسم سه سطح دارد. عالئمی که در 
بروز می یابد در دو دسته کلی نقص در  این اختالل 
ارتباط اجتماعی و رفتارهای تکراری و محدود جای 
می گیرد. در اولین سطح این اختالل، کودکان سطح 
از  بسیاری  دارن��د،  باالیی  عملکرد  و  نرمال  هوشی 
مهارت های اجتماعی را انجام می دهند و به حمایت 
اجتماعی نیاز دارند. مشکل اساسی این کودکان در 
مهارت های پیچیده زبانی است. آن ها ممکن است 
را  ضرب المثل ها  معنای  مثل  گفتاری  ظرافت های 

و  ارتباطات  شروع  در  کودکان  این  اگر  نکنند.  درک 
مهارت های اجتماعی حمایت شوند می توانند افراد 

موفقی در تحصیل، کار و تشکیل زندگی باشند.
نیاز به حمایت خانواده و جامعه

افزود: کودکانی که در سطح دوم اختالل  نجفیان 
اوتیسم قرار می گیرند، بیشتر از کودکان سطح اول در 
کودکان  این  دارند.  مشکل  خود  اجتماعی  تعامالت 
کالم محدودتری دارند و از کلمات، عبارات و جمالت 
کوتاه استفاده می کنند. حتی اگر شما آغازگر ارتباط 
باشید ممکن است آن ها نتوانند این ارتباط را ادامه 
دهند. این افراد در بزرگسالی نیز به حمایت خانواده 

و جامعه نیاز دارند.
نشان  خاطر  اوتیسم  سوم  سطح  خصوص  در  وی 
کرد: افرادی که در این سطح از اختالل قرار دارند به 
لحاظ هوشی درگروه کم توان ذهنی قرار می گیرند، 
محدود  گفتارشان  یا  و  کنند  صحبت  نمی توانند 
باید  خود  زندگی  طول  تمام  در  و  است  تکراری  و 
باشند. شیوع  تحت حمایت و مراقبت شبانه روزی 
اغلب  است.  متفاوت  پسرها  و  دخترها  در  اوتیسم 
پسرها 4 یا 5 برابر بیشتر از دخترها به این اختالل 
دختران  در  اوتیسم  اختالل  شدت  دچارمی شوند. 
مبتال به این بیماری نسبت به پسران سطح باالتری 

دارد.
اوتیسم اختاللی مادام العمر

مادام  اختاللی  اوتیسم  کرد:  اضافه  موسس  این 
و  اختالل  یک  عنوان  به  را  اوتیسم  اس��ت.  العمر 
روش های  با  بیماری  زیرا  می شناسیم  بیماری  نه 
مختلف قابل درمان است اما اختالل تنها قابل کنترل 
است. علت ابتالی کودکان به اوتیسم هنوز مشخص 
نیست و راهی برای پیشگیری از آن وجود ندارد. با 
هیچ آزمایش ژنتیکی نمی توان تشخیص داد که آیا 
کودکی که متولد می شود به این اختالل مبتال هست 
صورت  پژوهش هایی  تنها  خصوص  این  در  خیر.  یا 

گرفته است که قابلیت اجرایی ندارد.
تعامالت  در  که  اختالالتی  کرد:  اظهار  نجفیان 
به  دارد  وجود  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  اجتماعی 
اجتماعی  انفعال  اجتماعی،  اجتناب  دسته ی  سه 
اجتناب  در  می شود.  تقسیم  اجتنابی  تفاوتی  بی  و 
اجتماعی فرد از هر گونه تعامل و رابطه با فرد دیگری 
گریزان  جمع  از  کودکان  این  می کند.  دوری  کامال 
هستند و از برقراری تماس چشمی اجتناب می کنند.

بی تفاوتی اجتماعی بچه های اوتیسم
کودکان  اجتماعی  انفعال  در  ک��رد:  تصریح  وی 
به  نسبت  اما  می گیرند  قرار  دیگر  افراد  با  تعامل  در 

رویدادهای محیط اطراف خود هیچ واکنشی نشان 
این  می کنند.  رفتار  منفعالنه  کامال  و  نمی دهند 
کودکان بعدا ممکن است در خصوص اتفاقات گذشته 

چیزهایی را بیان کنند.
بی تفاوتی  در  داد:  ادامه  بالینی  روانشناس  این 
این حال که  با  این اختالل  به  افراد مبتال  اجتماعی 
در محیط حضور دارند، هیچ گاه نسبت به محرک های 
محیطی واکنش نشان نمی دهند و حتی بعدا هم در 
از  شدت  به  افراد  این  نمی کنند.  صحبت  آن  مورد 
برقراری تماس چشمی گریزانند و حتی اگر در مقابل 
نمی کنند.  نگاه  شما  به  بگیرید  قرار  آن ها  صورت 
در  افسردگی  ویژگی های  با  م��وارد  ای��ن  از  بعضی 
کودکان هم پوشانی دارند. این دو نباید با هم اشتباه 

گرفته شوند. 
زندگی به شیوه کامال یکنواخت

اجتماعی  »لبخند  اینکه  به  اش��اره  با  نجفیان 
شکل  کودکان  سایر  از  دیرتر  اوتیسم  کودکان  در 
تمایل  بیشتر  اف��راد  این  ک��رد:  تصریح  می گیرد«، 
معاشرت  انسان ها  با  تا  باشند  سرگرم  اشیا  با  دارند 
بازی های  با  ساعت ها  شاید  اوتیسم  کودکان  کنند. 
ارتباط  به  تمایلی  اما  باشند  مشغول  کامپیوتری 
برقرار کردن با همساالن خود ندارند. این کودکان به 
به طور  و یکنواخت عالقه دارند.  تکراری  بازی های 
مثال تنها بازی که با ماشین ها و لگوهای خود انجام 

می دهند ردیف کردن آن ها است.
ضعف در تشخیص حالت های رفتاری

وی اظهار کرد:  همچنین این کودکان حالت چهره 
اوتیسم  کودکان  نمی کنند.  درک  را  دیگران  بدن  و 
به  بنابراین  نمی شوند  ناراحتی شما  و  متوجه خشم 
انجام کار نادرست خود ادامه می دهند. این کودکان 
در درک احساسات، همدلی و پردازش کلماتی که از 
هستند.  ضعیف  نیز  می رسد  مغز  به  شنوایی  طریق 
کودکان اوتیسم حتی اگر به عقب ماندگی ذهنی دچار 
تقلید کردن مشکل دارند  اینکه در  به دلیل  نباشند 

مهارت ها را به خوبی یاد نمی گیرند.
کودکان  ح��واس  ک��رد:  نشان  خاطر  موسس  این 
عمال  ام��ا  می رسد  نظر  به  سالم  ظاهرا  اوتیسم 
آن ها  بویایی  حس  است  ممکن  اس��ت.  ناکارآمد 
نکنند،  احساس  را  درد  باشد،  کندکار  یا  و  تندکار 
آزرده  بسیار  را  آن ه��ا  جسمی  تماس های  بعضی 
احساسات  ارضا  برای  اوتیسم  کودکان   . و...  سازد 
مثال  می دهند.  انجام  جبرانی  فعالیت های  خود 
برای جبران ناکارآمدی حس شنوایی خود صداهای 

بلندی تولید می کنند.

گفت:  ایران  پزشکی  ژنتیك  علمی  انجمن  رئیس 
در  شدت  به  ایرانیان  میان  در  فامیلی  ازدواج ه��ای 
به  ابتال  افزایش است که به دنبال آن احتمال  حال 

بیماری های ژنتیکی بیشتر می  شود.
و  مدرن  زندگی  سبک  افزود:  اکرمی  محمد  سید 
مردم  که  شده  موجب  ایران  جامعه  در  شهرنشینی 
در انتخاب همسر به راحتی اعتماد نکنند، در نتیجه 
ازدواج های فامیلی در میان ایرانیان به شدت در حال 
افزایش است و زمانی که ازدواج فامیلی افزایش پیدا 
می کند، بیماری اتوزوم مغلوب خود را بیشتر نشان 

می دهد.
وی با اشاره به اینکه آن چیزی که اهمیت دارد این 
است که انسان در انتخاب زوج می تواند آزاد باشد، 
مشکالت  شاهد  خانواده ها  که  این  علی رغم  گفت: 
ناشنوایی  نابینایی،  نظیر  فامیلی  ازدواج  به  مربوط 
ازدواج  یکدیگر  با  هم  باز  اما   هستند،  معلولیت  و 
می کنند؛ لذا بهتر است قبل از تولد فرزند و ازوداج 

مشاوره ژنتیک را انجام دهند. 
تاکید  ایران  پزشکی  ژنتیك  علمی  انجمن  رئیس 
کرد: امروز ژنتیک پزشکی عالوه بر مسائل پزشکی 
بخش های  و  بیماری ها  از  پیشگیری  ح��وزه  وارد 
صنعتی شده است. برای مثال موضوع پروبیوتیک ها 
در حوزه صنایع غذایی به ژنتیک پزشکی باز می گردد 
و برای پیشگیری از بسیاری از سرطان ها موثر است.  
در  ژنتیک  آزمایشات  کاربرد  به  اش��اره  با  اکرمی 
پزشکی فردمحور، بیان کرد: در بسیاری بیماری ها 

که از داروهای شیمیایی بسیار گران  قیمت استفاده 
می شود، یک آزمایش ژنتیکی می تواند ثابت کند که 
آیا بیمار از آن داروی گران قیمت همانند سایر افراد 
منتفع خواهد شد یا خیر. لذا می توان دریافت که 
ژنتیک هم در زمینه تشخیص و هم  درمان ورود پیدا 

می کند.
بیماران  از  بسیاری  اصلی  مشکل  کرد:  تاکید  وی 
به  آزمایشاتشان  و  داروه��ا  م��ورد  در  که  است  این 
موقع مراجعه نمی کنند، درحالی که ژنتیک پزشکی 

بیمار  به  تا  باشد  موثر  بسیار  حوزه  این  در  می تواند 
کمک کند که چه زمانی باید به پزشک مراجعه و یا از 

داروی خود استفاده کند.
با بیان  رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشکی ایران 
اینکه به هیچ وجه نمی توان تولد کودکان معلول ناشی 
از بیماری های ژنتیکی را در دنیا به صفر رساند، گفت: 
زندگی ماشینی، کم تحرکی، افزایش سن مادر برای 
تولد فرزند، مشکالت اقتصادی، آلودگی هوا و تغذیه 
نامناسب امکان به صفر رساندن تولد نوزادان معلول 

ارتقای سطح کیفی  برای  باید  لذا  از بین می برد.  را 
و آموزشی ارائه خدمات و همه گیر شدن آن در این 

زمینه تالش کرد.
پیشگیری  در  ما  اولویت  براینکه  تاکید  با  اکرمی 
و  کروموزومی  ژن��ی،  تک  بیماری های  درم��ان،  و 
چندعاملی هستند، خاطرنشان کرد: بیماری های که 
چند عاملی هستند یعنی چندین ژن و عامل محیطی 
اتفاق  بیماری  این  که  می دهند  دست هم  به  دست 
بیافتد؛ پیشگیری از آن کار راحتی نیست؛ برخی از 
این بیماری ها در سنین باال رخ می دهد و برخی متاثر 
کمتر  محیطی  بیماری های  در  ما  است.   محیط  از 

می توانیم اثرگذار باشیم.
وی در خصوص حمایت از بیمه ها از بیماری های 
ژنتیکی، تصریح کرد: خوشبختانه اتفاقات مطلوبی 
خیرین  حاضر  حال  در  است؛  افتاده  حوزه  این  در 
برای موارد خاص کمک های ویژه کنند. برای مثال 
در بیهوشی دندانپزشکی کودکان عقب مانده ذهنی 

وارد شده اند. 
با  ای��ران  پزشکی  ژنتیك  علمی  انجمن  رئیس 
از  بیشتری  اث��رات  مردمی  مشارکت  اینکه  بیان 
ممکن  که  دارد  بخش نامه ای  سیاست گذاری های 
است امروز باشد و فردا لغو شود، افزود: هر چه دانش 
مردم، بیمه ها و بانک ها در این زمینه افزایش پیدا 
کند که اگر از تولد یک کودک معلول جلوگیری شود 
به مراتب هزینه های درمان وی در بزرگسالی کمتر 

خواهد.

امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  معاون  حضور  با 
از  تجلیل  مراسم  رض��وی  خراسان  استاندار 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  نمونه  اساتید 

استان برگزار شد.
 سید جواد حسینی در این مراسم  گفت: امروزه 
وجود  ارگانیکی  و  مکانیکی  دانشگاه  نوع  دو 
دارد. دانشگاه مکانیکی رسالتش تربیت نیروی 
انسانی بدون نگاه به بازار کار است ولی دانشگاه 
گرا  ماموریت  و  محور  مسأله  دانشگاه  ارگانیکی 
انسانی  نیروی  جامعه  نیاز  با  متناسب  که  است 
علمی  جامع  دانشگاه  و  ده��د  م��ی  پ���رورش 
کاربردی دانشگاه نسل سوم و جهارم، ارگانیک 

و نیاز محور است.
 معاون استاندار با بیان اینکه  در نظام آموزشی 
تخصصی  و  پایه  عمومی،  آموزشی  دوره  سه 
وجود دارد اظهار داشت: دوره آموزش ابتدایی 
و متوسطه اول دوره های آموزش های عمومی 
تقاضا  ها  آموزش  نوع  این   ویژگی  که  هستند 
اساس  بر  دارد  الزام  دولت  و  است  بودن  محور 
را  رایگان  و  عمومی  آم��وزش  جامعه  تقاضای 

بگستراند.
وی افزود: به همین دلیل است که از 105 هزار 
مدرسه موجود در کشور 107 مدرسه تک دانش 
دانش  میلیون   13 به  نزدیک  و  هستند   آموزی 
اموز در کشور تحت پوشش آموزش عمومی قرار 

دارند.
وی گفت: دوره متوسطه دوم دوره آموزش پایه 
است و این دوره ها باید نیاز محور باشد ولیکن 
این دوره ها نیز تبدیل به دوره های تقاضا محور 
تقاضا  آموزان  که دانش  میزانی  به  و  شده است 
برای رشته های تحصیلی دارند به همان میزان 

هم از آنان ثبت نام بعمل می آید.
 حسینی با بیان اینکه در آموزش و پرورش طرح 
توسعه متوازن و هدایت تحصیلی برای برقراری 
توازن بین رشته های تحصیلی به اجرا در آمده 
است اظهار داشت: در دوره آموزش پایه و دوره 
انگیزه  و  استعداد  بر  عالوه  تخصصی  آم��وزش 
انسانها، نیاز جامعه برای رشته ها نیز باید لحاظ 
شود ولیکن این امر در متوسطه  دوم لحاظ نمی 
و  ریاضی  رشته  سمت  به  گرایش  وهنوز  شود 
رشته های فنی کم است و در واقع توسعه رشته 

ها  هنوز نامتوازن است.
مسائل  بدلیل  دوم  متوسطه  در  گفت:  وی 
مختلف گرایش به سمت رشته تجربی زیاد شده 
است و اگر برای این امر چاره اندیشی نشود در 
آینده هرم نیروی کار جامعه دچار آسیب خواهد 

شد.
حافظه  کنکورگرایی،  زدگی،  آموزش  حسینی 
محوری، آموزش غیرکاربردی، آموزش کپسولی 
و فشرده را آفت و بالی نظام آموزش و پرورش 
کمک  با  ها  روش  این  تغییر  گفت:  و  دانست 

جامعه و مقاومت نکردن میسر می شود.
آموزش  را دوره  استاندار دوره دانشگاه   معاون 
امروزه  داشت:  اظهار  و  دانست  تخصصی  های 
تحصیل  از  انبوهی  نیز  دانشگاهی  نظام  در 
کردگان تئوریک و بدون نیاز جامعه پرورش می 

دهیم.
مکانیکی  دانشگاه  نوع  دو  ام��روزه  اف��زود:  وی 
مکانیکی  دانشگاه  دارد.  وج��ود  ارگانیکی  و 
به  نگاه  بدون  انسانی  نیروی  تربیت  رسالتش 
دانشگاه  ارگانیکی  دانشگاه  ولی  است  کار  بازار 
متناسب  که  است  گرا  ماموریت  و  محور  مسأله 
دهد  می  پرورش  انسانی  نیروی  جامعه  نیاز  با 
نسل  دانشگاه  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  و 

سوم و جهارم، ارگانیک و نیاز محور است.
وی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی 65 
با  متناسب  که  داریم   کاربردی  علمی  دانشگاه 
نیاز ها باید آموزش دهند ولیکن یکی از آسیب 
به  برگشت  است  دانشگاه  این  متوجه  که  هایی 
مهارتی  غیر  و  الزم   غیر  های  آم��وزش  سمت 

جامعه است.
 حسینی درادامه با بیان اینکه کشورهایی که از 
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش غافل باشند 
اظهار  کند  می  تهدید  را  آن��ان  جدی  خطری 
داشت: کشورهای نظیر فنالند، سنگاپور، ژاپن 
به  توجه  مدیون  را  خود  پیشرفت  جنوبی  کره  و 

آموزش و پرورش  هستند.

بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  ام��ور  معاون 
خراسان رضوی گفت: 55 درصد کودک آزاری ها 

در این استان به علت اعتیاد والدین است.
کارگروه  در  یکشنبه  روز  حقدادی  غالمحسین 
امور اجتماعی گناباد افزود: اعتیاد، طالق و غفلت 
این  در  ها  آزاری  کودک  عوامل  مهمترین  والدین 
استان به شمار می رود که در این میان اعتیاد در 

رده اول قرار دارد.
دلیل  به  اخیر  سالهای  در  ک��رد:  اظهار  وی 
آموزشهای عمومی از جمله اطالع رسانی از طریق 
به  نسبت  شبکه های مجازی، حساسیت عمومی 
فرهنگ  با  باید  و  یافته  افزایش  ها  آزاری  کودک 
سازی و توجه بیشتر اقشار جامعه برای کاهش این 

معضل گام برداشت.
آسیب  مهمترین  ط��الق  و  اعتیاد  گفت:  وی 
هم  از  اصلی  عامل  و  رضوی  خراسان  اجتماعی 
گسستگی کانون خانواده هاست و نزاع و بددهنی 
زوجین نیز علت اصلی 35 درصد درخواست های 
طالق را در این استان به خود اختصاص می دهد.
از  پیش  مشاوره  طرح  اجرای  افزود:  حقدادی 
طالق طی سه سال گذشته در کاهش معضل طالق 
طالق  میزان  و  داشته  مهمی  نقش  استان  این  در 
را از 18 هزار و 500 مورد در سال 1393 به حدود 
16 هزار مورد در انتهای سال گذشته کاهش داده 

است.
گیرنده،  تصمیم  بخشهای  و  متولیان  تعدد  وی 
نظارت  نبود  و  کردن  کار  ای  جزیره  و  ای  سلیقه 
اجتماعی  آسیبهای  با  مقابله  فعالیتهای  بر  واحد 
کرد:  اظهار  و  دانست  بخش  این  معضالت  از  را 
طرحهای این بخش باید برنامه محور و با شناخت 
دقیق مسائل و معضالت هر منطقه تدوین و اجرا 
شوند و لزوم تدوین شناسنامه اجتماعی برای هر 

شهرستان ضروری است.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعی  علوم  استاد 
آسیبهای  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  نیز  گناباد 
گفت:  است،  یافته  گسترش  جامعه  در  اجتماعی 
مسئوالن  و  مختلف  بخشهای  افزایی  هم  با  باید 
اندرکار و جلب مشارکت مردم برای کاهش  دست 

آنها اقدام کرد.
نبود  و  کاری  موازی  افزود:  حسینی  سیدسعید 
پیوند و هم افزایی الزم از مشکالت مهم در مقابله 

موثر با این معضالت است. 
گناباد هم  محمد علی جعفری، معاون فرماندار 
با اشاره به مشارکت مردم این شهرستان در کاهش 
مسائل  و  محرومان  از  حمایت  مانند  معضالتی 
از این ظرفیت  اجتماعی خواستار استفاده بیشتر 
گناباد  در  اجتماعی  آسیبهای  تبعات  کاهش  در 

شد.
ب��ی��ک��اری، اع��ت��ی��اد، ط���الق، ک��اه��ش رواب��ط 
و  مجازی  فضای  از  نادرست  استفاده  خانوادگی، 
گناباد  در  اجتماعی  آسیبهای  مهمترین  مهاجرت 

محسوب می شود.

خبرخبر

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان خبرداد؛

اعتیاد والدین عامل 55 درصد 
کودک آزاری در خراسان رضوی 

معاون استاندار:

دانشگاه جامع علمی کاربردی 
دانشگاه نسل سوم و چهارم، ارگانیک 

و نیاز محور است 

موسس اولین مرکز توان بخشی اوتیسم در شرق کشور بیان کرد؛

مابهکارهایتکراریعالقهمندیم
بچه های مبتال به اوتیسم عالقه ای به انجام بازی های جدید ندارند و ترجیح می دهند کارهای تکراری و همیشگی خودشان را انجام دهند

رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشکی ایران مطرح کرد؛

سایهسنگینبیماریهایژنتیکدرپیافزایشازدواجفامیلی

،5 تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد
ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
امسال تاکنون 6،5 تن مواد مخدر و روانگردان در 

این استان کشف شده است.
نمایشگاه  از  بازدید  حاشیه  در  کریمی  قادر  سردار 
به  مشهد  در  م��خ��در  م���واد  ش��اخ��ص  کشفیات 
خبرنگاران گفت: مبارزه با قاچاق و توزیع کنندگان 

مواد مخدر از اولویتهای اصلی پلیس است. 
شناسایی  و  اطالعاتی  اش���راف  ب��ا  اف���زود:  وی 
قاچاق  بزرگ  باند  سه  گذشته  هفته  قاچاقچیان، 
مواد مخدر توسط پلیس شناسایی و متالشی شد. 
باندهای مزبور  افراد موثر  از  در این ارتباط 17 نفر 

دستگیر و 2.5 تن تریاک و حشیش از آنان کشف
و هفت دستگاه خودرو آنها نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در باره تیراندازی 
دیروز در میدان جمهوری اسالمی مشهد که منجر 
به قتل 2 نفر شد گفت: این حادثه ریشه دار است 
بودند.  سابقه  سوء  دارای  افراد  از  نیز  مقتوالن  و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتالن ادامه 

دارد.

تیر اندازی خونین در میدان جمهوری اسالمی 
مشهد

مسلحانه  درگیری  از  مشهد  انتظامی  فرمانده 
سرنشینان دو خودرو در میدان جمهوری اسالمی 

در روز شنبه این شهر خبر داد.
حدود ساعت 12 ظهر پژو 405 سفید رنگی که دو 
سرنشین داشت، در حاشیه الین دوربرگردان ضلع 

شمالی میدان تلویزیون مشهد توقف کرد.
محل  در  خودرو  این  توقف  از  کوتاهی  مدت  هنوز 
مذکور نگذشته بود که ناگهان پراید تیره رنگی وارد 
میدان شد و در نزدیکی پژو ایستاد. در این هنگام 
کالشینکف  اسلحه  که  درحالی  پراید  سرنشین 
ازخودرو  محابا  بی  فشرد،  می  دست  در  را  جنگی 
لوله  او  رفت.  پژو  به سمت سرنشینان  و  پیاده شد 
سالح را در فاصله چند سانتی متری شیشه سمت 
جلوی  سرنشین  گ��ردن  مقابل  درس��ت  و  شاگرد 

خودرو گرفت و شلیک کرد.

از  شلیک  وحشتناک  صدای  با  که  جوان  مهاجم 
سالح جنگی، رعب و وحشتی را در اطراف میدان 
بود،  انداخته  راه  به  اسالمی(  )جمهوری  تلویزیون 
 405 پژو  راننده  و  سرنشین  سوی  به  رحمانه  بی 
عبوری  رانندگان  که  ط��وری  به  ک��رد  می  شلیک 
از  تا  را می فشردند  گاز  پدال  نگران  و  زده  وحشت 
مهلکه جان سالم به در ببرند اما مهاجم مسلح که از 
فاصله بسیار نزدیک به شلیک های گانگستری خود 
در  داد،  می  ادامه  هالیوودی  های  فیلم  شیوه  به 
حالی پژو را آبکش کرد که برخی گلوله های شلیک 
اصابت  عبوری  خودروهای  از  دیگر  یکی  به  شده 
زده  وحشت  و  لرز  و  ترس  با  پژو 206  راننده  و  کرد 
، خودرواش را به کناری کشید و ناباورانه به صحنه 

درگیری مسلحانه نگریست.
شلیک  هولناک  صدای  که  هنگامی  بعد  لحظاتی 
خون  در  غرق  پژو  سرنشین  دو  و  شد  خاموش  ها 
به  و  شد  پراید  سوار  دوباره  جوان،  شدند،مهاجم 
از صحنه جنایت  بود،  که منتظر وی  راننده  همراه 
این  گریختند.  آوری  سرسام  سرعت  با  مسلحانه 

مدعی  عینی  شاهدان  از  برخی  که  بود  درحالی 
متعدد،  های  شلیک  از  پس  مسلح  مهاجم  بودند 
دوباره خشاب اسلحه را عوض کرد و به شلیک های 

مرگبار خود ادامه داد. 
در  مشهد  انتظامی  فرمانده  بیگی  آقا  سرهنگ 
خصوص این حادثه به خبرنگار مشهدفوری گفت: 
از  بر اساس شواهد موجو دو خودرو در حال عبور 
محل با هم درگیر شده و بعد از مشاجره تیر اندازی 
صورت می گیرد که در پی آن دو سرنشین خودروی 

405 به قتل رسیدند .
وی تصریح کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته 
شخصی  کامال  درگیری  این  موضوع  شد  مشخص 
بوده چرا که در خودروی مقتوالن نیز سالح کشف 

شده است.
سرهنگ آقا بیگی متذکر شد: تحقیقات بیشتر در 

خصوص علت این حادثه در دست بررسی است.

حریق سنگین در مشهد مهار شد
نشانی  آتش  سازمان  عملیات  چهار  منطقه  مدیر 

محدوده  در  سنگین  س��وزی  آتش  گفت:  مشهد 
خیابان امام خمینی )ره( مشهد با تالش 15 آتش 

نشان مهار شد.
حسین صالح نظرآباد افزود: این آتش سوزی ظهر 
به  نشانان  آتش  و  اعالم  فرماندهی  ستاد  به  امروز 

سرعت به محل اعزام شدند.
پوشاک  مغازه  یک  حریق  کانون  اینکه  بیان  با  وی 
فروشگاه  به  سقف  طریق  از  آتش  کرد:  اظهار  بود، 
نیز  حریق  ک��ان��ون  م��ج��اورت  در  ورزش���ی  ل���وازم 
دچار  نیز  منزل  لوازم  فروشگاه  یک  و  کرد  سرایت 
دودگرفتگی شد. آتش توسط آتش نشانان مهار و 

از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه این حریق خسارت جانی نداشت، 
بررسی  دست  در  حادثه  این  وق��وع  علت  اف��زود: 

است.

از  غیرمجاز  برداشت های  باند  متالشی شدن 
حساب های بانکی 

باند  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  انتظامی  فرمانده 

برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی شهروندان 
در مشهد متالشی شد.

قادر کریمی افزود: در پی دریافت چند فقره گزارش 
کالهبرداری و برداشت از حساب بانکی اشخاص در 
مشهد موضوع در دستور کار قرار گرفت. با اقدامات 
ارتباط  این  در  نفر  هفت  فتا  پلیس  کارشناسانه 

دستگیر شدند.
کننده  اغفال  تبلیغات  با  کالهبرداران  گفت:  وی 
در  پرداخت  جعلی  درگاههای  ایجاد  به  نسبت 
صفحات وب اقدام کرده و با گذاشتن تله، اطالعات 
بانکی افرد را تخلیه و نسبت به برداشت از حساب 

آنها اقدام می کردند.
متهمان  افزود:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
ری��ال  میلیارد  س��ه  ب��ه  تاکنون  ش��ده  دستگیر 
کشور  مختلف  شهرهای  در  افراد  از  کالهبرداری 

اعتراف کرده اند.
پنج  قرار  متهمان  از  یک  هر  برای  کرد:  اظهار  وی 
میلیارد ریالی صادر شده و موضوع در پلیس فتا در 

دست پیگیری است.

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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کشور  قطارشهری  شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل 
دولت   از  مطالباتی  کشور  قطارشهری های  گفت: 

دارند که پیگیر مطالبات آن هستیم.
اتحادیه  کمیته های  نشست  در  احمدزاده  اردشیر 
میزبانی شرکت  به  که  شرکت های قطارشهری کشور 
بهره برداری قطارشهری مشهد برگزار شد، بیان کرد: 
نهاد است که  از شرکت های مردم  اتحادیه یکی  این 
ریلی  سامانه های  از  حمایت  منظور  به  قانون گذار 
کرده  مشخص  تکالیفی  نیز  آن  برای  و  پیش بینی 
این  تکالیف  اصلی ترین  از  یکی  اف��زود:  اس��ت.وی 
قطارشهری  شرکت های  مطالبات  پیگیری  اتحادیه 
کشور است که در این راستا اتحادیه تعامالت خوبی 
با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های ذیربط 
از جمله کمیسیون عمران و کیمسیون تلفیق داریم و 

از جایگاه خوبی در مجلس برخورداریم.
کشور  قطارشهری  شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل 
تصریح کرد: همچنین با بدنه دولت از جمله معاونت 
برنامه ریزی  مدیریت  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی 
تعامالت خوبی داریم. احمدزاده عنوان کرد: اتحادیه 
در راستای انعکاس مشکالت شرکت های قطارشهری 
اما متاسفانه وجود مشکالت مالی در  کوتاهی نکرده 
می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  ما  پیگیری های  کشور 
دارد  خوشحالی  جای  اینکه  بیان  با  ادام��ه  در  وی 
خطوط  دارای  که  کالنشهر  دومین  عنوان  به  مشهد 
قطارشهری است، تصریح کرد: موفقیت شهر مشهد 
در احداث خطوط ریلی نتیجه حمایت های گسترده 
مدیریت شهری است که در این راستا باید از شهردار 

مشهد مقدس تشکر کرد.
کشور  قطارشهری  شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل 
آن  شهرداران  که  هستند  موفق  شهرهایی  گفت: 
احساس تعلق خاطر به پروژه های ریلی داشته باشند 

که این تعلق خاطر را در مشهد مشاهده می کنم.
اجرای طرح پرداخت کرایه عادالنه در خطوط 

قطارشهری طی سال جاری
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 

در  عادالنه  کرایه  پرداخت  و  دریافت  اجرای طرح  از 
خطوط قطارشهری مشهد در سال جاری خبر داد.

کرد:  بیان  نشست  ای��ن  در  مبین مقدم  وحید 
که  است  مصوب  خط   4 دارای  مشهد  قطارشهری 
ایستگاه و بخشی  با 24  در حال حاضر خط یک آن 
سرویس دهی  مسافران  به  ایستگاه   9 با   2 خط  از 

می کند.
حال  در  مشهد  قطارشهری   3 خط  اف��زود:  وی 
آن  کیلومتری   28 مسیر  از  که  است  تونل  حفاری 

تاکنون 10 کیلومتر تونل حفاری شده است.
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
سال  در  شده  انجام  برنامه ریزی  طبق  کرد:  تصریح 
به  مشهد  قطارشهری   3 خط  از  ایستگاه  چند   98

بهره برداری خواهد رسید.
مبین مقدم در خصوص خط 4 قطارشهری مشهد 

عنوان کرد: در حال حاضر مطالعات این خط در حال 
انجام است؛ این خط 17 کیلومتری 15 ایستگاه دارد 
برنامه ریزی   1400 افق  برای  آن  از  بهره برداری  که 
جابه جایی  میزان  خصوص  در  وی  اس��ت.  ش��ده 
با  گفت:  مشهد  قطارشهری   2 و  یک  خط  در  مسافر 
سال  در  مشهد  قطارشهری  یک  خط  از  بهره برداری 
مسافر  میلیون   220 از  بیش   96 سال  پایان  تا   89

توسط این خط جابه جا شده اند.
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: با بهره برداری از خط 2 قطارشهری مشهد 
در سال 96 بالغ بر 40 میلیون مسافر توسط این خط 

و خط یک قطارشهری جابه جا شده اند.
برای  شده  انجام  هدف گذاری  گفت:  مبین مقدم 
جاری  س��ال  در  مشهد  قطارشهری   2 و  یک  خط 
مدیرعامل  اس��ت.  مسافر  میلیون   50 جابه جایی 

داد:  ادامه  مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت 
خطوط  احداث  برای  زیادی  هزینه  حاضر  حال  در 
حمل  سیستم  این  اما  می شود  انجام  قطارشهری 
درون شهری  نقل  و  حمل  از  کوچکی  سهم  نقلی  و 
دارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر سهم خطوط 
قطارشهری مشهد در حمل و نقل عمومی این شهر 
برای  داد:  ادام��ه  مبین مقدم  است.  درصد   2 تنها 
ساخت یک کیلومتر مترو 250 میلیارد تومان هزینه 
خطوط  این  از  کافی  اندازه  به  متاسفانه  اما  می شود 
استقبال نمی شود که نیازمند فرهنگ سازی هستیم.

وی گفت: با این وجود با افتتاح ایستگاه شریعتی 
به  روزان��ه  تبادلی  ایستگاه  عنوان  به   2 خط  در 
جابه جا  خط  این  توسط  نفر   5900 متوسط  طور 

می شوند.
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
عادالنه  کرایه  پرداخت  و  دریافت  طرح  اج��رای  به 
اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی ویژه ای شده تا طرح 
تا  شود  اجرایی  عادالنه  کرایه  پرداخت  و  دریافت 
در  ک��رده  طی  مسافت  براساس  بتوانند  مسافران 

قطارشهری کرایه پرداخت کنند.
مبین مقدم در ادامه به مهندسی معکوس قطعات 
طی  گفت:  و  کرد  اشاره  قطارشهری  در  تجهیزات  و 
و  اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  گذشته  سال  چند 
قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مهندسان  تحریم ها 
مشهد موفق شدند 80 قطعه و تجهیزات را مهندسی 
تومان  میلیارد   40 اق��دام  این  که  کردند  معکوس 

صرفه جویی مالی را به همراه داشت.
مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
دو  ساخت  به  می توان  اقدامات  این  جمله  از  گفت: 
دستگاه ترن واش اشاه کرد که قطارشهری مشهد را 

در این زمینه خودکفا کرده است.
گواهی  جلسه  این  انتهای  در  است؛  ذکر  شایان 
به   UiTP عمومی  نقل  و  حمل  انجمن  در  عضویت 
شرکت  مدیرعامل  و  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 

قطارشهری اعطا شد.

پاژ،  روستای  گفت:  گردشگری  راهنمای  یک 
شده  واقع  مشهد  نزدیکی  در  که  فردوسی  زادگاه 

است اصال وضعیت خوبی ندارد.
عنوان  به  روستا  این  کرد:  اظهار  اقبال  پوریا 
نمونه  روستای  عنوان  به  می تواند  فردوسی  زادگاه 
حاضر  حال  در  اما  شود  احیا  و  انتخاب  گردشگری 
به  نیز  گردشگر  و  نمی شناسند  را  پاژ  مردم،  بیشتر 

آنجا رفت و آمد ندارد.

که  گفت  باید  اغراق  بدون  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  می آیند  مشهد  به  که  خارجی  گردشگران  کلیه 
بازدید  آمار  اما  می کنند،  بازدید  فردوسی  آرامگاه 
گردشگران داخلی به این شکل نیست؛ باید اذعان 
از  بازدید  جریان  در  توریست ها  معموال  که  کرد 
میراث  راهنمای  معماری،  به  نسبت  آرام��گ��اه 

فرهنگی و سایر موارد احساس رضایت داشتند.
اضافه  خارجی  و  داخلی  تورهای  راهنمای  این 

از  کشورها  برخی  که  ک��رد  اش��اره  باید  ام��ا  ک��رد: 
حوزه  در  ظرفیت  و  فرصت  خ��ود،  نداشته های 
دارای  کشورها  این  می کنند،  ایجاد  گردشگری 
که  هرآنچه  از  و  هستند  گردشگری  فکر  ات��اق 
استفاده  می رود  شمار  به  گردشگری  پتانسیل های 
تبلیغات  خود  ظرفیت های  برای  بیشتر  برابر   10 و 
خود  جاذبه  های  سمت  به  را  دنیا  مردم  تا  می کنند 

بکشانند.

دارای  که  هستند  کشورهایی  ک��رد:  بیان  وی 
و  رویدادها  برگزاری  با  نیستند  تاریخی  جاذبه 
خود  کشور  به  را  توریست  دارند  سعی  نمایشگاه ها 
اما  می گیرند،  بهره  منافع  و  مواهب  از  و  کنند  وارد 
است  سیاسی  ثبات  دارای  اینکه  باوجود  ما  کشور 
باثبات  جزیره  عنوان  با  ای��ران  از  تحلیل گران  و 
و  اقتصادی  ح��وزه  در  می برند،  ن��ام  منطقه  در 

کند. ایجاد  ثبات  نتوانسته  گردشگری 

و  پژوهشی  علمی،  همکاری های  مشترک  دفتر    
دانشگاه  ریاضی  علوم  دانشکده  شهری  فناوری های 
افتتاح  فردوسی و شهرداری مشهد در این دانشکده 

شد.
پیرو تفاهم نامه منعقد شده همکاری بین دانشکده 
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی و معاونت برنامه ریزی 
منظور  به  مشهد  شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و 
و  پژوهشی  علمی،  همکاری های  توسعه  و  ایجاد 
اجرایی  نهادهای  بیشتر  چه  هر  نزدیکی  و  فناوری 
و  پژوهشی  علمی،  همکاری های  دفتر  علمی،  و 

فناوری های شهری در این دانشکده افتتاح شد. 
دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی 
دانشگاه فردوسی با بیان اینکه دانشکده علوم ریاضی، 
که  است  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشکده  اولین 
کرده  امضا  علمی  همکاری  نامه  تفاهم  شهرداری  با 
دانشکده  همکاری  دفتر  گشایش  کرد:  عنوان  است، 
را سرآغاز همکاری  با شهرداری مشهد  علوم ریاضی 
است که طی آن مشکالت موجود به مسأله حل شدنی 
تبدیل و با بهره گیری از دانش ریاضی در حل آن اقدام 
می شود و در همین راستا، هم اکنون دو کارگروه آمار 

و  مدلسازی  کارگروه  همچنین  و  اطالعات  فناوری  و 
بهینه سازی در این دفتر فعالیت خود را آغاز کرده اند.
همه  برای  دانشی  ریاضی،  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
است، اظهار کرد: هر کجا که ریاضیات بتواند کارآیی 
داشته باشد و مثمر ثمر باشد، وظیفه خود می دانیم 
که توانمندی هایمان را برای حل مشکالت و پیشبرد 

اهداف جامعه به کار گیریم.
کرد:  خاطرنشان  ریاضی  علوم  دانشکده  رئیس 
امیدواریم مسیری را در دانشکده پیش ببریم که عالوه 
بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، بتوانیم در جامعه 

اثربخش باشیم.
سهیلی با اشاره به حضور بین المللی "ریاضی برای 
همه" و افتخاراتی که این مجموعه تاکنون کسب کرده 
است، تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم به زودی المپیک 
ایران  در  دیگر  با حضور کشورهای  را  ریاضی  فوتبال 

داشته باشیم.
و  ریزی  برنامه  معاون  شیخ،  آل  شهریار  مهندس 
توسعه شهرداری مشهد به حمایت هایی که شهرداری 
می تواند از پروژه های حل مسائل مدیریت شهری از 

دانشجویان داشته باشد، اشاره کرد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور:

پیگیر مطالبات قطارشهری های کشور از دولت هستیم

یک راهنمای گردشگری:

زادگاه فردوسی وضعیت خوبی ندارد

افتتاح دفتر مشترک همکاری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی و شهرداری مشهد

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

100080888

 مرجان فرهمند

خبر

شهردار بیدخت گناباد:

حذف سهم شهرداری ها از عوارض نفتی، 
مشکالت جدی برای آنان ایجاد می کند

سهم  ح��ذف  گفت:  گناباد  بیدخت  شهر  ش��ه��ردار 
ف��رآورده ه��ای  ف��روش  محل  از  شهرداری ها  ع��وارض 
یکی  بودجه 97  قانون  در  ها  یارانه  به هدفمندی  نفتی 
از اصلی ترین منابع درآمدی آن ها را گرفته و مشکالت 

جدی برای آنان ایجاد می کند.
محمد میربیدختی اظهار کرد: درست است که نگاه به 
شهرداری ها به سمت مستقل شدن بوده اما با برداشتن 

این قانون دست شهرداری ها بسته خواهد شد.
باالی  ماه  در  بیدخت  شهرداری  اینکه  بیان  با  وی 
100 میلیون تومان هزینه جاری دارد که 70 درصد آن 
مربوط به حقوق و مزایا است، افزود: این شهرداری در 
داشته  شهردار   15 تاکنون  و  شده  افتتاح   1332 سال 
است که کل مجموعه تحت پوشش این شهرداری 270 

هکتار است.
دروازه  بیدخت  اینکه  بیان  با  گناباد  بیدخت  شهردار 
کشور  جنوب  سمت  از  رض��وی  خ��راس��ان  به  ورودی 
گناباد  شهرستان  توابع  از  شهر  این  داد:  ادامه  است، 
دارد  جمعیت  نفر   6000 ح��دود  در  جمعیتی  دارای 
به  همجواری  دلیل  به  شود  می  ارائه  که  خدماتی  ولی 

روستاها بیشتر بوده است.
صورت  که  پیگیری های  با  کرد:  اضافه  بیدختی  میر 
بحث  در  رضوی  خراسان  استان  که  رویکردی  و  گرفته 
اعتبار  بیدخت  گردشگری  پارک  برای  دارد  گردشگری 
حضور  به  توجه  با  که  یافت  خواهد  اختصاص  ملی 
مرقد  پاکستانی  زائران  حتی   و  کشور  جنوب  مسافران 
برای  خوبی  استراحت  محل  پارک  این  رض��ا)ع(  امام 

آن ها خواهد بود.
 یکی از راه های رفع مشکالت، ایجاد درآمدهای 

پایدار است
را یکی  پایدار شهرداری  شهردار بیدخت درآمدهای 
از راه های رفع مشکالت دانست و افزود: شهرداری ها با 
توجه به نگاه مستقل شدن ها باید به سمت درآمدهای 
پایدار حرکت کنند که در همین راستا 9 پروژه درآمدزا 
برای شهرداری بیدخت تعریف کرده ایم که می تواند این 
پروژه ها به کارخانه آسفالت، پمپ بنزین، هتل، تاالر و 

تکمیل وسایل و ماشین آالت راهسازی اشاره کرد.
گ��ذاری  سرمایه  شیوه نامه  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
ما  عالی  هیئت  و  کرده ایم  تدوین  را  بیدخت  شهرداری 
در این حوزه فعال شده است تا بتوانیم با جذب سرمایه 
انجام  را  خوبی  اقدامات  مختلف  بخش های  در  گذار 

دهیم.
تاریخی  فرهنگی  بافت  کرد:  عنوان  بیدخت  شهردار 
بیدخت به همراه 20 اثر تاریخی و آیین های سنتی این 
شهر می تواند زمینه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
»حسن  مراسم  ثبت  از  پس  سویی  از  و  سازد  مهیا  را 
از  که  ثبت »چادربیدختی«  دنبال  به  آینده  در  حسین« 

تولیدات صنایع دستی این شهر است هستیم.
حاجی  قدیمی  خانه  گفت:  همچنین  میربیدختی 
معینی بیدخت ظرفیت خوب ایجاد اقامتگاه بومگردی 
نیز  یا موزه مردم شناسی دارد که شهرداری بیدخت  و 
کمک های خوبی به بخش خصوصی برای راه اندازی آن 

انجام می دهد.
مهر  مسکن  مسجد  احداث  مشکل  خصوص  در  وی 
این شهر نیز اظهار کرد: ساخت این مسجد متاسفانه در 
روند اداری بین بنیاد مسکن و مسکن و شهرسازی گیر 
کرده است و هم اهالی و هم شورای شهر پیگیر احداث 
آن است و زمین آن حتی در طرح پیش بینی شده است 

که تاکنون اقدام خاصی را انجام نداده اند.
شهرداری  بودجه  خصوص  در  بیدخت  ش��ه��ردار 
شهرداری  بودجه  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  بیدخت 
پنج میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که چهار میلیارد 

و 600 میلیون تومان آن محقق شده است.

در  درمانی  و  بهداشتی  پروژه   10 افتتاح 
نیشابور

با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، 10 پروژه 
دو  درمانی،  و  بهداشتی  مجتمع  یک  شامل  بهداشتی 
خانه  هفت  و  روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 

بهداشت در شهرستان نیشابور افتتاح شد.
جامع  خدمات  مرکز  افتتاح  در  رئیسی  علیرضا 
سراسر  در  زی��ادی  افتتاح های  گفت:  لطفی  سالمت 
پایان  به  خیران  دست  به  که  کاری  اما  داری��م  کشور 
ما  کشور  مردم  است.  فرد  به  منحصر  بسیار  می رسد، 
همواره در تمام صحنه ها همین طور در حوزه سالمت 

حضور دارند.
وی افزود: در طرح تحول سالمت که از دولت یازدهم 
دولت  در  و  داد  رخ  خوبی  اتفاقات  ک��رد،  کار  به  آغ��از 

دوازدهم نیز با قدرت به راه خود ادامه می دهد.
بهداشتی  پ��روژه   6250 از  بیش  داد:  ادام��ه  رئیسی 
شده  طراحی  بهداشت  معاونت  حوزه  در  فقط  درمانی 
که تا هفته دولت بیش از 3500 پروژه به افتتاح می رسد 
بهره برداری  به  آن ها  تمامی  نیز  دولت  دوره  پایان  تا  و 
خواهد رسید که بسیاری از آن ها در مناطق پایین شهر 
برای  زیادی  بسیار  امیدواری  جای  و  است  محروم  و 

توسعه بهداشت و سالمت دارد.
الگوی  بهداشت تصریح کرد:  بهداشت وزارت  معاون 
بیماری ها در سطح دنیا تغییر کرده اگر در گذشته مردم 
به خاطر بیماری های عفونی و تنفسی و واگیردار از بین 
با بیماری های  می رفتند اکنون دیگر این گونه نیست و 
اتفاق  غیره  و  فشار  عروق،  و  قلب  مانند  دار  واگیر  غیر 
و  نیست  گذشته  مانند  نیز  آن ها  درمان  راه  می افتد؛ 
طبیعتا با تغییر الگوی بیماری، الگوی درمانی نیز تغییر 

میابد.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  نژاد،  عظیمی  محسن 
 900 و  میلیارد  دو  ک��رد:  عنوان  مراسم  ای��ن  در  نیز 
امروز  که  است  پروژه هایی  تعداد  اعتبار  تومان  میلیون 

به بهره برداری رسید.

اخبار کوتاه

در بازدید فرماندار مشهد از شهر تاریخی توس 
تاکید شد؛

لزوم انسجام همه دستگاههای اجرایی و 
دولتی برای آبادانی توس

مشهد،  فرماندار  ن��وروزی،  مشترک  بازدید  طی 
و  توسعه  ویژه  کمیسیون  رئیس  ریاضی،  مسعود 
 12 منطقه  شهردار  محبی،  احمد  و  توس  عمران 
و  دولتی  اعتبارات  تخصیص  بر  ت��وس،  از  مشهد 
این  آبادانی  و  عمران  برای  دستگاه ها  همه  انسجام 

شد. تاکید  منطقه 
بازدید  نوروزی، فرماندار مشهد مقدس در  رحیم 
دستگاه های  حمایت  بر  ت��وس،  تاریخی  شهر  از 
و  کرد  تاکید  شهری  منفصل  محدوده  این  از  دولتی 
شهر  این  احیای  برای  دولت  جدی  اراده  و  عزم  از 

تاریخی خبر داد.
دستگاه های  و  نهادها  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
و  هم افزایی  توس  آبادانی  خصوص  در  باید  دولتی 

باشند. داشته  هم گرایی 
فراسازمانی  نگاه  یک  اینکه  بر  تاکید  با  نوروزی 
باید در دستگاه های دولتی در خصوص توس شکل 
صورت  تالش های  از  ک��رد:  نشان  خاطر  بگیرد، 
و  شاهنامه  بولوار  در  شهری  مدیریت  توسط  گرفته 
امیدواریم  و  می کنیم  تقدیر  توس  منفصل  محدوده 
این  بتوانیم  ملی  اعتبارات  و  دولتی  حمایت های  با 

روند را تسهیل و تسریع نماییم.
توس  وی��ژه  کمیسیون  رئیس  ریاضی،  مسعود 
به  بازدید  این  از  بخشی  در  نیز  مشهد  شهر  شورای 
سرمایه گذاری  جلب  در  تاریخی  شهر  این  اهمیت 
ابراز  و  اش��اره  گردشگران  پایداری  و  ماندگاری  و 
وضعیت  تا  است  مصمم  شهر  اسالمی  شورای  کرد: 

محدوده منفصل توس را سامان بخشد.
ظرفیت  ی��ک  ت��وس  تاریخی  شهر  اف���زود:  وی 
و  می شود  محسوب  گردشگری  حوزه  در  بی بدیل 
شورای اسالمی شهر مشهد برای توسعه گردشگری 

از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
مقدس  مشهد   12 منطقه  شهردار  محبی،  احمد 
نیز در این بازدید ضمن دعوت از همه عالقه مندان 
به زبان و ادبیات پارسی برای حضور در مراسم 25 
بزرگداشت حکیم  روز  با  که مصادف  ماه  اردیبهشت 
سال  از  کرد:  خاطرنشان  است ،  فردوسی  ابوالقاسم 
مشهد  شهر  به  توس  منفصل  محدوده  تاکنون   92
درآمد  کسب  فقدان  وجود  با  و  است  شده  ملحق 
هسته   16 به  شهری  کامل  خدمات  محدوده  این  در 

بولوار شاهنامه در حال اجراست. جمعیتی و 
محبی افزود: شهردار مشهد اهتمام ویژه ای برای 
از توسعه  قائل هستند و همواره  تاریخی توس  شهر 
آن  نمونه  بارزترین  کرده اند.  حمایت  محدوده  این 
احداث  خصوص  در  مشترک  نامه  تفاهم  عقد  نیز 
به  امیدواریم  که  است  فردوسی  آرامگاه  جلوخان 

زودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.
شد:  ی��ادآور  مقدس  مشهد   12 منطقه  شهردار 
تفصیلی عمده ترین مسئله پیش  فقدان طرح جامع 
و  است  توس  توسعه  راه  در  شهری  مدیریت  روی 
و  مسکن  با  شده  انجام  رایزنی های  با  امیدواریم 

شهرسازی به زودی نهایی و ابالغ گردد.
تفصیلی  جامع  طرح  اب��الغ  با  ک��رد:  تصریح  وی 
خدمات  روند  توس،  شهری  منفصل  محدوده  در 
پیدا  مضاعف  شتابی  عمرانی  حوزه های  در  رسانی 

کند.

مسافران  جابه جایی  درصدی   26 رشد 
خارجی از طریق راه آهن

درصدی   ۲۶ رشد  از  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 
در  ریلی  طریق  از  که  خارجی  زائ��ران  و  مسافران 
خبر  کردند  سفر  مشهد  به  جاری  سال  ماه  فروردین 

داد.
ماه  فروردین  در  گفت:  مهر  ضیایی  محمدهادی 
با  خارجی  زائر  و  مسافر   ۶۲۵ و  هزار   ۱۰ جاری  سال 
قطارهای مسافری منتهی به مشهد مقدس جابه جا 
 ۲۶ قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده اند 

درصد رشد داشته است.
 6 تعداد  جاری  سال  ماه  فروردین  در  افزود:  وی 
مقدس  مشهد  به  خارجی  مسافر  نفر   ۳۱۳ و  هزار 
مسافر  جابه جایی  نفر    ۳۱۲ و  هزار   4 و   کردند  سفر 
خارجی از مشهد از طریق ریلی صورت گرفته است.
این  اکثر  شد:  یادآور  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 
پاکستان،  عراق،  کشورهای  از  زائران  و  مسافران 

بوده اند. مالزی  و  افغانستان، چین  هندوستان، 

عضو هیئت رئیس��ه شورای ش��هر مشهدمقدس 
خبر داد:

پرداختی  یارانه  تومان،  میلیارد   140
شهرداری به سازمان اتوبوسرانی

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد از پرداخت 
شهرداری  توسط  یارانه  میلیاردتومان   140 ساالنه 

مشهد به سازمان اتوبوسرانی خبر داد.
محمدحسین ودیعی در تشریح ارائه تخفیف برای 
و  اتوبوسرانی  ناوگان  از  کننده  استفاده  اقشار  برخی 
در  موضوع  این  کرد:  اظهار  و  پرداخت  قطارشهری 
شده  مطرح  شورا  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون 
هزینه های  تامین  چگونگی  درباره  تصمیم گیری  و 
جامعه  تعیین  گرو  در  تخفیف،  این  اعمال  از  ناشی 

هدف و همچنین بار مالی آن است.
در  تخفیف  اعمال  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
از  اع��م  عمومی  نقل  و  حمل  ن��اوگ��ان  از  استفاده 
اتوبوس و قطارشهری برای برخی از شهروندان پس 
ترافیک،  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  در  جمع بندی  از 
خواهد  داده  ارج��اع  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  به 
بر  کاهشی  اثر  یادشده  تخفیف  اعمال  گفت:  شد، 
همین رو  از  و  دارد  اتوبوسرانی  سازمان  درآمدهای 
نیازمند  آن  از  ناشی  مالی  ب��ار  و  تخفیف  میزان 

مشخص شدن است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد خاطرنشان 
باشد،  جزیی  درآمد  کاهش  و  تخفیف  رقم  اگر  کرد: 
در  موجود  سرفصل های  از  را  عدد  این  می توان 
بودجه مصوب سال 97 تامین نمود ولی کالن بودن 

نیازمند اصالح بودجه است. کاهش، 
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و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
بازسازی  احیا،  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
استان در  این  در  تاریخی  بافت شهری  و مرمت 10 

دستور کار قرار گرفته است.
که  بافت   10 این  کرد:  اظهار  فر  مکرمی  ابوالفضل 
برخوردار  ارزشمندی  معماری  و  تاریخی  قدمت  از 
قرار  برنامه مطالعاتی  در  و  انتخاب  است شناسایی، 

گرفته اند.
جمله  از  شهرهایی  به  مربوط  را  ها  بافت  این  وی 
کالت  حیدریه،  تربت  والت،  مه  بجستان،  نیشابور، 
اجرای  با  ها  بافت  این  اف��زود:  و  دانست  گناباد  و 
بازدید  برای  بزودی  و حفاظت  احیا  برنامه عملیاتی 
گردشگران و عالقه مندان به میراث فرهنگی معرفی 

می شود.
شهرهای  از  بخشی  در  ام��روزه  ک��رد:  اظهار  وی 
تاریخی استان هنوز بافت های تاریخی هویت دار و 
کهن وجود دارد که در این ارتباط می توان به بافت 
تاریخی سبزوار، نیشابور، خواف، تایباد، لطف آباد، 

بجستان و کالت اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه خانه های تاریخی قلب تپنده 
و حیاتی بافت های تاریخی و کهن شهری هستند، 
خانه   70 از  بیش  استان  سطح  در  اکنون  هم  افزود: 
تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی داریم که 39 

خانه از این تعداد مربوط به شهر مشهد است.
خانه  تعداد  این  با  مشهد  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
بیشترین  ملی،  آثار  فهرست  در  شده  ثبت  تاریخی 
همه  که  دارد  را  رضوی  خراسان  تاریخی  های  خانه 
این خانه  ها در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی 

واقع شده  اند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
های  خانه  اف���زود:  رض��وی  خ��راس��ان  گردشگری 
تاریخی زنجیره به هم پیوسته تشکیل دهنده محله 
محالت  در  فعال  عناصر  سایر  کنار  در  و  هستند  ها 

قدیمی از جمله مغازه، حمام و امثال آن زنجیره ای 
از فرهنگ و هویت مردم را نشان می دهند.

های  بافت  احیای  و  بازسازی  در  کرد:  تاکید  وی 
محور  تاریخی  های  خانه  استان،  شهری  تاریخی 

اصلی هستند.
برای  ریالی  میلیارد   30 بودجه  اختصاص 

بازسازی آرامگاه فردوسی
و  صنایع دستی  فرهنگی،  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
گردشگری خراسان رضوی از اختصاص 30 میلیارد 

ریال برای بازسازی آرامگاه فردوسی خبر داد.
پاسداشت  با  همزمان  داش��ت:  اظهار  مکرمی فر 
راستای  در  متنوعی  اقدامات  فردوسی،  ملی  روز 
دستور  در  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  به  نهادن  ارج 

کار داریم.
نقالی  فردوسی،  آرامگاه  گلباران  داد:  ادامه  وی 
رضوی،  خراسان  استاندار  سخنرانی  شاهنامه، 

پیکر  نمادین  تشییع  باستانی،  ورزش  اج��رای 
فردوسی از روستای پاژ به آرامگاه فردوسی و تجلیل 
روز  این  برنامه های  از جمله  استادکاران معماری  از 

ملی است.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
برگزاری  داد:  ادام��ه  رض��وی  خراسان  گردشگری 
فردوسی  زنگ  نواختن  شیشه،  پشت  نمایشگاه 
ادبی،  نشست  شعر،  شب  استان،  این  مدارس  در 
رخ   ۱۲ نبرد  اجرای  سهراب،  و  رستم  مراسم  اجرای 
میدانی  دو  و  سواری  دوچرخه  مسابقه  گناباد،  در 
شاعر  این  بزرگداشت  روز  برنامه های  ویژه  دیگر  از 

پرآوازه است.
شاهنامه  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  مکرمی فر 
برنامه ما است،  از پشت شیشه هم در  »بایسنقری« 
است،  باال  بسیار  کار  این  امنیتی  بحث  کرد:  بیان 
امیدوارم، بتوانیم این برنامه و این نمایشگاه را برای 

اولین بار در خراسان رضوی داشته باشیم.
ماه  اردیبهشت   25 با  همزمان  شد:  ی��ادآور  وی 
فردوسی  آرامگاه  از  عالقمندان  بازدید  امسال، 
یعقوب  ن��ک��وداش��ت  ب���رگ���زاری  و  ب���وده  رای��گ��ان 
دانش دوست استاد معماری نیز از دیگر برنامه های 

ویژه همزمان با 25 اردیبهشت ماه امسال است.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
بحث  در  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  گردشگری 
با  رهبری  معظم  مقام  منویات  پیرو  و  عمرانی 
جلساتی  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
برای بازسازی جلوخان فردوسی انجام شده و مشاور 
قرارداد  عقد  بعدی  مرحله  در  که  شده  مشخص  آن 

صورت می گیرد.
برای  ریال  میلیارد   30 اینکه  بیان  با  مکرمی فر 
یادآور  یافته،  اختصاص  فردوسی  آرامگاه  بازسازی 
به خراسان رضوی، 90 میلیارد  شد: در سفر دولت 
در  سال   3 برای  فعالیت ها  این  استمرار  برای  ریال 

اختیار ما قرار می گیرد.
گفت:  توس،  احیای  برای  امیدواری  ابراز  با  وی 
بتوانیم  امیدوارم،  که  است  هکتار   360 توس  عرصه 

آن را احیاء کنیم.
و  صنایع دستی  فرهنگی،  م��ی��راث  م��دی��رک��ل 
حضور  ک��رد:  عنوان  رض��وی  خراسان  گردشگری 
از  مهمانانی  و  سرکنسولگری ها  خارجی،  مهمانان 
روز  بزرگداشت  مراسم  در  افغانستان  و  تاجیکستان 

فردوسی نیز از دیگر ویژگی های آن است.
دیواری  نقاشی های  اینکه  به  اشاره  با  مکرمی فر 
متذکر  می کند،  کمک  فردوسی  فرهنگ سازی  برای 
نقاشی  مترمربع  هزار   60 شهرداری  امسال  شد: 
رستم  و  ف��ردوس��ی  شاهنامه  موضوع  با  دی���واری 
شهر  دی��واره��ای  بر  آنچه  که  داد  انجام  سهراب  و 
خودنمایی می کند و سبب آشنایی بیشتر این کتاب و 

داستان بی نظیر آن می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

10 بافت تاریخی شهری استان احیا می شود
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نشست خبری هیئت بسکتبال خراسان رضوی با 
بسکتبال  هیئت  رئیس  پوررضایی  علیرضا  حضور 
اداره  جلسات  سالن  محل  در  رض��وی   خراسان 
کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی برگزار 

شد.
این  در  رضوی  خراسان  بسکتبال  هیئت  رئیس 
هیئت  اق��دام��ات  خصوص  در  خبری  نشست 
از  یکی  اظهارکرد:  رض��وی  خراسان  بسکتبال 
پایه  رده های  از  استفاده  هیئت  اهداف  مهم ترین 
است در هر رده سنی توانستیم تیم تشکیل دهیم 
و به مسابقات مختلف کشوری اعزام داشته باشیم. 
متمرکز  یک  لیگ  و  ملی  لیگ های  در  افزود:  وی 
توقع  و  داشتیم  تیم   ۳ اخیر  س��ال  در  و  شدیم 
قهرمانی در این لیگ را نداشتیم اما دو تیم استان 
توانستند به لیگ برتر صعود کنند، اگر حامی پیدا 
کنیم شرایط حضور دو تیم را در لیگ برتر فراهم 
می سازیم. در تالشیم که با حضوری آبرومندانه با 
استفاده از بازیکنان بومی در سوپر لیگ بسکتبال 

حاضر شویم.
علیرضا پوررضایی تصریح کرد: در راستای کمک 
به بسکتبال خراسان رضوی سعی در ارتقا داوری 
دوره  هشت  سال  آخر  تا  و  داری��م  را  مربیگری  و 

کالس را برگزار می کنیم و با هماهنگی های انجام 
امسال  نیز  را  رمضان  جام  مشهد  هیئت  با  شده 

برگزار خواهیم کرد. 
راس  در  طباطبایی  موثر  و  مفید  حضور  از  وی 
فدراسیون گفت و افزود: در سال های گذشته و با 
رئیس فدراسیون اسبق هیچ تعاملی با هیئت های 
رئیس  که  زمانی  از  ام��ا  نداشت  وج��ود  استانی 
جلسه  سه  است  شده  منصوب  جدید  فدراسیون 
و  به بحث  روزه  و در سمینار یک  کردیم  برگزار  را 
تعامل پرداختیم و من به آینده بسکتبال با حضور 

طباطبایی خوش بین هستم.
پوررضایی یکی از مباحثی را که بصورت جدی از 
منطقه ای  مسابقات  را  کردند  مطالبه  فدراسیون 
ایراداتی  و  ضعف ها  از  یکی  گفت:  و  کرد  عنوان 
است،  وارد  مسابقات  به  صعود  و  برگزاری  در  که 
سال  هر  که  است  منطقه ای  مسابقات  برگزاری 
قدرتمند  مناطق  از  تعداد  یک  با  ضعیف  تیم های 
هم گروه و از دور مسابقات خارج می شدند و این 
پیگیری  می برد،  بین  از  را  تیم ها  حضور  انگیزه 
دوره  یک  مسابقات  دوره  سه  به جای  که  کردیم 

به صورت کشوری برگزار شود.
بیان  رض��وی  خراسان  بسکتبال  هیئت  رئیس 
با برنامه ریزی که انجام دادیم و جلساتی که  کرد: 
اگر  شد  براین  قرار  گذاشتیم  پارسا  نمایندگان  با 
حامی مالی پیدا نکنیم تنها یک تیم از منتخبین 
دو تیم راه یافته به لیگ برتر تشکیل دهیم و تنها 

یک تیم بومی راهی مسابقات لیگ برتر  شود. 
وی در ادامه افزود: با باشگاه ها جلساتی را برگزار 
در  حضور  برای  الزم  گذاری های  هدف  و  کردیم 
لیگ برتر انجام شد و تمام تالشمان براین است که 
درفصل پیش رو تیم در میان جدول حفظ شود و 
کارگروهی با حضور رئیس کمیته مربیان و داوران 
هیئت استان تشکیل دادیم و برای سال های آتی 
برنامه  ریزی کردیم و تمرینات از هفته آینده آغاز 

می شود.
رئیس هیئت بسکتبال استان نداشتن سالن و نبود 
ابزار را مهم ترین معضل هیئت بسکتبال دانست و 
پرورش،  و  آموزش  دانشگاه ها،  با  ما  کرد:  تاکید 
تا  وارد مذاکره شده ایم  و شهرداری  آستان قدس 
از ظرفیت های استان  برقرار می شود  با تعامل که 
بیشتر استفاده کنیم، چرا که نبود سالن مهم ترین 
مشکل است و با توجه به نزدیک شدن تعطیالت 
خانه  که  کردیم  صحبت  پیمانکار  با  تابستان 

بسکتبال را در اختیار ما قرار دهد. 
پرورش  در  مهم  عناصر  جزو  را  شهرستان ها  وی 
از  یکی  ک��رد:  خاطرنشان  و  اع��الم  مستعدین 
جدی ترین برنامه های اصلی شهرستان ها هستند 
و بخشی از کار کرد ما شهرستان است، اگر بتوانیم 
پرورش دهیم  بازیکن  و  کنیم  تقویت  را  باشگاه ها 
تبدیل  بسکتبال  اصلی  قطب   به  دوباره  می توانیم 
به لیگ  شویم همانطور که شاکله اصلی تیمی که 

برتر صعود کرد از جوانان شروع کردیم.

ورزش  جنس  از  من  گفت:  پوررضایی  علیرضا 
بسکتبال  به  بتوانم  تا  شدم  ورزش  وارد  نبودم 
بسکتبال  به  نسبت  حاضر  حال  در  و  کنم  کمک 
استعفای  دالیل  مهم ترین  از  یکی  دارم.  تعصب 
من واگذاری خانه بسکتبال به بخش خصوصی بود 
با این حرکت ابزار کار از من گرفته شد و احساس 
کردم دیگر نمی توانم در این رشته موثر باشم، بعد 
با مدیرکل ورزش و جوانان استان  از جلساتی که 
شده  ایجاد  سوء تفاهم های  داشتیم  پیمانکار  و 

برطرف شد و قرار شد اتفاقات مثبتی رخ دهد. 
را  آقایان  رئیس  نایب  ولی پور  حضور  عدم  وی 
ما  به  فدراسیون  که  چارتی  در  کرد:  بیان  اینطور 
ارائه داده است تنها یک نایب رئیس و آن هم در 
سلیقه  اختالف  باشیم،  داشته  باید  بانوان  بخش 
بین من و ولی پور وجود دارد که این کامال طبیعی 

است اما این اختالف نظر علت نبود او نیست.
رض��وی  خ��راس��ان  بسکتبال  هیئت  رئ��ی��س 
خاطرنشان کرد: در ورزش حواشی بیشتر از متن 
انرژی  پر  کارم  ابتدای  در  من  می شود،  پررنگ 
و  شخصی  منافع  گرفتن  نظر  در  اما  کردم،  شروع 
حواشی  وارد  شد  باعث  کلی  منافع  گرفتن  نادیده 
بردن  بین  از  صرف  ما  ان��رژی  بیشترین  و  شویم 
زمان  که  داریم  تالش  اما  شود،  حواشی  و  موانع 
باقی مانده از حضورمان را در هیئت مانند روزهای 

اول قدرت مند باشد. 
با  بانوان  گفت:  رشته  این  بانوان  خصوص  در  وی 
آقا  بازیکن  یک  قیمت  به  گاهی  و  هزینه  کمترین 
گاهی  و  برابر  نتیجه  می دهند،  تشکیل  تیم  یک 
در  را  مشکی پوشان  تیم  ما  می شود،  حاصل  بهتر 
فصل گذشته داشتیم که هنوز تکلیف تیم داری این 
باشگاه مشخص نیست و اگر عباسی مالک باشگاه 
جذب  را  اسپانسری  هیئت  خود  کند  گیری  کنار 

می کند تا تیم بانوان نیز در لیگ حضور پیدا کند.
تمام  اف���زود:  اس��ت��ان  بسکتبال  هیئت  رئیس 
مشکالتی که در بخش آقایان وجود دارد در بخش 
اسپانسر هم یکی  و  نبود سالن  نیز هست،  بانوان 
از بزرگترین مشکالت هیئت در بخش بانوان است 
با وجود این مشکالت ما تمرین و کار در رده های 
پایه را رها نکردیم و اعزام تیم به مسابقات را نیز 

داشته ایم. 
به عهده  خارجی  بازیکن  جذب  کرد:  تصریح  وی 
یک  دارد  تالش  هیئت  اما  است  باشگاه ها  خود 
مربی مطرح خارجی را برای ارتقا سطح مربیان به 

استان دعوت کند و کالس آموزشی برگزار کنیم.
پوررضایی تاکید کرد: در سطح استان یک هزارو  
850 ورزشکار سازمان یافته خانم و دوهزار و ۹۳۵ 
ورزشکار آقا در سطح استان داریم، با سالن هایی 
خانه  در  اگر  تا  کردیم  صحبت  مشهد  سطح  در 
در  بتوانیم  نداشت  وجود  کافی  زمان  بسکتبال 

دیگر سالن ها برنامه های الزم را انجام دهیم.

کوتاه از ورزش استان

در  رضوی  خراسان  تنیس  هیئت  مربیان  و  آموزش  کمیته 
راستای هدف ارتقا کیفی و کمی تنیس در شهرستان های 
برای  روزه  یک  آموزشی  کارگاه  برگزاری  به  اق��دام  استان 

عالقه مندان به مربیگری تنیس کرد.
و  استان  تنیس  هیئت  رئیس  نایب  مدیریت  با  کارگاه  این 
مدرسی فرخ اطمینان رئیس کمیته آموزش و مربیان هیئت 
تنیس خراسان رضوی در مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار 
شد و ۱۰ نفر از شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه، درگز و 

مه والت در این کارگاه حضور پیدا کردند.
این کالس  و کارگاه ها در طول سال جاری ادامه خواهد داشت 
و حاضرین در این دوره ها می توانند در کالس های مربیگری 

فدراسیون شرکت کنند.

مسابقات  از  بانوان  کورسی  تریل  تایم  مسابقه  دوره  اولین 
رنکینگ استان با حضور ۱۷ دوچرخه سوار در دو رده سنی 
جوانان و بزرگساالن در مجموعه ورزشی ثامن مشهد برگزار 

شد.
در پایان این مسابقات و در رده سنی جوانان پارمیدا نیکفر از 
تیم چرخ سبز، یگانه غالمرضایی و لیال حیدری از تیم آسمان 

آبی به ترتیب مقام  های اول تا سوم را از آن خود کنند.
همچنین در رده بزرگساالن آزاده مزاری از تیم آسمان آبی، 
مریم محمدی از مشهد و فرزانه بنا از تیم هیئت طرقبه و شاندیز 

توانستند عناوین برتر را به خود اختصاص دهند.

بعد از جدایی رسمی رضا مهاجری از جمع قرمزپوشان فوتبال 
مشهد، مسئوالن باشگاه پدیده برای انتخاب سرمربی جدید 
دست به کار شده اند. از این رو آنها گزینه های زیادی را مورد 
توجه داشتند که در نهایت به نام 3 مربی رسیدند و از بین این 

نفرات احتماال سرمربی جدید انتخاب می شود.
آندره پانادیچ مربی کروات و دستیار رضا مهاجری در فصل 
گذشته، فراز کمالوند سرمربی صنعت نفت در لیگ هفدهم و 
یحیی گل محمدی سرمربی سابق تراکتورسازی و ذوب آهن 

3 گزینه نهایی پدیده برای لیگ هجدهم هستند.
قرار است طی روزهای آینده مسئوالن پدیده با بررسی همه 
جوانب سرمربی جدید این باشگاه را انتخاب کنند. در این 
خصوص شنیده می شود پانادیچ شانس بیشتری برای هدایت 

تیم مشهدی دارد.

سالمت

ویژگی های کفش ورزشی مناسب                 
      وحید داودی

کف کفش
شاید بتوان به جرئت گفت که مهمترین بخش یک 
کفش  کف  می باشد.  آن  کف  دونده  یک  برای  کفش 
ذیل  موارد  شامل  که  باشد  خصوصیاتی  دارای  باید 

می شود:
الف: کف باید دارای قوس هایی مطابق با قوس های 
طبیعی پا باشد به طوری که در زمان تحمل وزن بدن 
انتخاب  از  پس  کنند  حمایت  پا  قوس هایی  از  بتواند 
شدت  به  می باشند  صاف  تخت  داری  که  کفش هایی 

پرهیز نمایید.
ب: کف کفش باید دارای میزان انعطاف کافی باشد 
تا بتواند در مرحله جدا شدن پا از زمین به میزان کامل 
خم شود تا سیکل راه رفتن یا دویدن به صورت کامل 
انعطاف  دارای  که  کفش هایی  انتخاب  بگیرد  انجام 
کافی نمی باشند می تواند باعث خستگی عضالنی در 

پاها و همچنین درد عضالنی در قسمت کف پا شود.
تا  باشد  مناسب  نرمی  دارای  باید  کفش ها  ج: 
می شود  منتقل  بدن  به  که  نیرویی  میزان  از  بتوانند 
بیش  نرمی  دارای  که  کفش هایی  کنند.  جلوگیری 
دارای  که  کفش هایی  اندازه  به  نیز  می باشند  حد  از 
نرمی کمی باشند در خنثی گردن نیروهایی که به بدن 
منتقل می شوند ناکارآمد می باشند. تحقیقات نشان 
داده است که میزان مصرف انرژی در هنگام استفاده 

از  این گونه کفش ها بیشتر می باشد.
در  مهمی  عامل  نیز  کفش  کف  ارتفاع  میزان  د: 
ارتفاع  که  طوری  به  می باشد  مناسب  کفش  انتخاب 
کف در قسمت پاشنه باید حداقل ۲ سانتی متر باشد. 
اندکی  ارتفاع  دارای  که  کف  با  کفش های  انتخاب 
می باشد سبب بروز دردهایی در ناحیه مچ، زانو، کمر 

و گاهی سردرد می شود. 
رویه کفش

در  و  باشد  کتان  الیاف  از  باید  کفش  روی��ه  ال��ف: 
بروز  از  تا  شود  استفاده  شیمیایی  مواد  حداقل  آن 
تهویه ها  به  همچنین  و  شود  جلوگیری  حساسیت ها 
بیماری های  از  از عوامل جلوگیری  در کفش که یکی 

قارچی در قسمت پا می باشند کمک شود.
برای عبور هوا  باید دارای منافذی  ب: رویه کفش 
با  رویه هایی  دارای  که  کفش هایی  از  استفاده  باشد 
خنک  برای  کفش  تهویه  در  می باشند  فراوان  منافذ 
شدن پا و همچنین جلوگیری از بیماری های قارچی 

مناسب تر می باشد.
از  که  باشد  به نحوی  باید  ج: استحکام رویه کفش 
برابر  در  همچنین  و  کند  جلوگیری  پا  خوردگی  پیچ 
از  را  خود  اولیه  حالت  زمان  طی  در  وارده  فشارهای 

دست ندهد.
از  استفاده  باشند.  بند  دارای  باید  کفش های  د: 
کفش هایی که دارای چسبک می باشند به هیچ عنوان 
چسبک ها  اینکه  علت  به  نمی شود  توصیه  ورزش  در 
جهت  تغییر  هنگام  در  را  وارده  نیروهای  نمی توانند 
ورزشکار، برخوردها و اتفاقات را بدرستی خنثی کنند 

و احتمال بروز صدمه به مچ را افزایش می دهند.
ادامه دارد...

سرپرست هیئت اسکیت خراسان رضوی معتقد 
سالن  نبود  اسکیت،  رشته  اصلی  مشکل  است 

ورزشی برای بانوان است.
به گزارش ایسنا محمد عجم در خصوص آخرین 
اظهار  رضوی  خراسان  اسکیت  هیئت  وضعیت 
کشور  نونهاالن  قهرمانی  مسابقات  تازگی  به  کرد: 
در تهران برگزار شد، در این مسابقات نمایندگان 

خراسان رضوی به یک طال و نقره دست یافتند.
برنامه ها دور  ادامه  ادامه داد: همچنین در  وی 
دوم اردوی تیم ملی برگزار می شود که اسکیت بازان 
خراسانی در حال تمرین برای حضوری موفق در 
اردو هستند. سه مرد و یک زن از خراسان رضوی 

در این اردو حضور دارند.
سرپرست هیئت اسکیت خراسان رضوی با اشاره 
رمضان  جام  برگزاری  برای  برنامه ریزی  انجام  به 
جام  مسابقات  برگزاری  هیئت،  تقویم  در  افزود: 
رمضان را هم در نظر گرفته ایم، همچنین برگزاری 
لیگ تابستانی و حضور در لیگ کشوری را هم در 

برنامه داریم.
عجم عنوان کرد: اسکیت بازان خراسان رضوی 
در سه بخش در مسابقات کشوری شرکت می کنند، 
این رقابت ها از تابستان آغاز خواهدشد. همچنین 
در ورزش هاکی نیز هم تیم لیگ برتری و هم تیم 

سرعت داریم.

وی در خصوص برگزاری دوره های استعدادیابی 
نیز تصریح کرد: استعدادیابی را در قالب مسابقات 
برگزار می کنیم، همچنین کالس های اوقات فراغت 

نیز در ایام تابستان برقرار خواهدبود.
بیان  سرپرست هیئت اسکیت خراسان رضوی 
کرد: کالسی که در سال گذشته برگزار کردیم مربوط 
به مربیان تربیت بدنی بود و 60 نفر از این مربیان 
در این کالس ها شرکت کردند و در نهایت نخبگان 
تحت  را  آن ه��ا  می شوند،  معرفی  کالس ها  این 
پوشش خود قرار می دهیم و برای آن ها مربی در 
نظر می گیریم. در این زمینه نیز آموزش و پروش 
همکاری  ما  با  دانش آموزی  ورزش ه��ای  وهیئت 

الزم را انجام دادند.
با  وی تصریح کرد: همچنین در تالش  هستیم 
بتوانیم مسابقات  تا  نیز همکاری کنیم  شهرداری 
تابستان  فصل  اواخ��ر  ب��رای  را  مشهد  محالت 
هماهنگ کنیم تا بچه هایی که در کالس های اوقات 
فراغت شرکت کردند بتوانند در مسابقات محالت 

نیز خودی نشان بدهند.
سرپرست هیئت اسکیت خراسان رضوی اضافه 
نبود سالن  کرد: مشکل اصلی در رشته اسکیت، 
ورزشی برای دختران است و در فصل زمستان این 
بتوانیم  داریم  امید  بیشتر احساس می شود.  نیاز 

امسال خانه اسکیت استان را راه اندازی کنیم.

سرپرست هیئت اسکیت خراسان رضوی مطرح کرد

مشکل اصلی اسکیت بانوان نبود سالن است

برگزاری کارگاه مربیگری تنیس در مشهد

برگزاری اولین مسابقه تایم تریل کورسی 
بانوان استان

سه گزینه نهایی هدایت پدیده مشخص 
شدند

رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی در نشست خبری مشهد

مهمترین مشکل نداشتن سالن است
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   کنایه وزیر ارتباطات به صداوس�یما
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات که پ��ای درد دل 
صاحبان کس��ب وکار گیالن نشس��ته بود ب��ا مواجهه به 
برخ��وردی که س��ازمان صداوس��یما با یک��ی از فعاالن 
تلویزی��ون اینترنت��ی داش��ته، کنایه ای ضمن��ی به این 
ی��ک  در  آذری جهرم��ی  س��ازمان زد. محم��د ج��واد 
تویی��ت دو ه��دف را نش��انه گرف��ت و ع��الوه ب��ر پاس��خ 
ضمنی به درخواس��ت مدیر پیام رس��ان س��روش برای 
حمایت های بیش��تر از این پیام رس��ان، ب��ه گالیه یکی 
از صاحبان کس��ب وکارهای نوپ��ای گیالن نیز پرداخت 
ک��ه ب��ا کنایه ای ب��ه روند فعالیت س��ازمان صداوس��یما 
هم��راه ش��د.در بخ��ش نخس��ت ای��ن توییت ک��ه وزیر 
ارتباطات منتش��ر کرده، آمده است که آنچه در مصوبه 
شورایعالی فضای مجازی در مورد نیاز پیام رسان های 
بوم��ی تصوی��ب ش��د، انج��ام پذیرف��ت و فرآینده��ای 
حمایت��ی مص��وب ادام��ه خواه��د یافت؛ که برداش��ت 
می شود این موضوع در پاسخ به درخواست های مدیر 
پیام رس��ان سروش منتشر شده اس��ت.در ویدئویی که 
به ش��رح زیر در حساب رس��می آذری جهرمی منتشر 
ش��ده، یک��ی از صاحب��ان کس��ب وکار گی��الن می گوید 
ک��ه فعالیت ش��رکت مان را از س��ال 92 ش��روع کردیم و 
توانس��تیم زیرس��اخت تلویزی��ون اینترنتی را ب��ا تکیه 
ب��ر توان خودمان )برنامه نویس��ی( به وجود آوریم.این 
صاحب کس��ب وکار گیالنی می گوید که مانند یکس��ری 
از ش��رکت های ایران��ی ک��ه ب��ا بودجه ه��ای کالن اقدام 
تلویزی��ون  ب��ه واردات نمونه ه��ای خارج��ی پلت ف��رم 
اینترنتی کردند، نیس��تند و خودش��ان این زیرساخت 
را توس��عه داده ان��د.وی افزود: در ادامه کار، س��ازمان 
صداوسیما آمد و به ما گفت که چکار انجام می دهید؟! 
ما هم برای اینکه در کس��ب وکارمان بسته نشود حاضر 
ش��دیم 50 درصد س��هام مان را به صداوس��یما بدهیم.

در همی��ن حین وزی��ر ارتباطات ب��ا کنایه ای ب��ه رفتار 
صداوس��یما گف��ت ک��ه ممنوع التصوی��رت نکردند؟! که 
این عبارت معترضه مورد پس��ند حضار واقع شد.الزم 
به ذکر اس��ت چن��دی پیش خبر ممنوع التصویر ش��دن 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در رس��انه ها منتشر 

ش��ده بود./تس��نیم
   واکنش س�یف به ش�ایعه اس�تعفایش

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی به 
اینکه آیا خبر اس��تعفای ش��ما از ریاست بانک مرکزی 
صحت داش��ت؟، گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی 
صحت ن��دارد و از ای��ن موضوع تعجب میکن��م که چرا 
برخی اف��راد مباحث این چنین��ی را مطرح می کنند./

خان��ه مل��ت
   ی�ک مهمان وی�ژه در اردوی تیم ملی در 

آس�تانه جام جهانی
کارل��وس کی روش در آس��تانه رقابت ه��ای جام جهانی 
ترکی��ب اولی��ه دعوت ش��دگان به اردو را اع��الم کرد که 
ش��اید بتوان سوپرایز این اس��امی را استیون بیت اشور 
دانس��ت ک��ه در س��ه س��ال گذش��ته جایی در تی��م ملی 
نداش��ته. بازیک��ن ایران��ی ک��ه در لی��گ ام ال اس بازی 
می کن��د و در آس��تانه جام جهان��ی قبل��ی ب��ه تی��م ملی 

پیوس��ت و در جام جهانی هم بازی کرد.
  ط�رح »کاه�ش نماین�دگان ته�ران« کلید 

خ�ورد
ام��ور داخل��ی کش��ور در  عض��و کمیس��یون ش��ورا ها و 
مجل��س از طرح کاه��ش نمایندگان ته��ران در مجلس 
شورای اس��المی خبر داد.حس��ین مقصودی نماینده 
م��ردم س��بزوار در مجل��س ش��ورای اس��المی از ط��رح 
»کاه��ش نماین��دگان تهران« در مجل��س خبر داد.وی 
اف��زود: در حال حاضر ۱۵ نماینده این طرح را به امضا 
رس��انده اند.وی تاکی��د کرد: نمایندگان بر اس��اس این 
ط��رح پیش��نهاد کرده ان��د ک��ه نمایندگان ته��ران از ۳۰ 
تن به ۲۰ تن کاهش پیدا کند.عضو کمیس��یون شورا ها 
وامور داخلی کش��ور در مجلس بیان داشت: این طرح 
در دس��تور بررس��ی کمیس��یون ش��ورا ها قرار دارد و به 
زودی مورد بررسی قرار می گیرد.این نماینده مجلس 
اظه��ار داش��ت: معتق��دم همواره برداش��ت نادرس��تی 
ک��ه از قوانی��ن وج��ود دارد م��ا را ب��ه ای��ن نکت��ه س��وق 
می ده��د که افزای��ش و کاهش نمایندگان بای��د تنها بر 
مبن��ای جمعیت باش��د چرا ک��ه این خود تنها بخش��ی 
از ش��اخص های مدنظر اس��ت و باید ب��ه موضوعاتی از 
جمله گس��تردگی، محرومیت اس��تان ها ه��م به عنوان 

برخی از ش��اخص های مهم توجه داش��ت./میزان
   دروغ گوی�ی ض�د انق�اب ف�راری درباره 

هدی�ه گرفت�ن از ترام�پ
امیرعب��اس فخ��رآور یک قاب عک��س “دانل��د ترامپ” 
“توم��اس  لق��ب  او  ب��ه  ک��ه  را  امری��کا  رئیس جمه��ور 
اینس��تاگرامش  در  را  اس��ت  داده  ایران��ی”  جفرس��ون 
منتش��ر کرده اس��ت.این دروغ فخرآور در حالی اس��ت 
که با یک جس��تجوی ساده در اینترنت، به وب سایتی” 
می رس��یم که با پرداخت ح��دودا ۶۰ دالر، چنین قاب 
عکس��ی با مت��ن دلخ��واه، برای ش��ما به عن��وان هدیه 

ارس��ال می شود./مش��رق
   نبای�د با مطالبات صنف�ی معلمان برخورد 

امنیتی ش�ود

محمدرض��ا عارف در توئیتی نوش��ت:»معلمان همواره 
در زم��ره ک��م ادعاتری��ن اقش��ار جامع��ه هس��تند. باید 
منزلت و جایگاه ش��غلی معلمان تامین ش��ود نه اینکه 
با مطالب��ات صنفی آنها برخورد امنیتی شود.کس��انی 
ام��روز با معلم��ان برخ��ورد امنیتی می کنن��د که روزی 
روز  معلم��ان  از  بودند.«تع��دادی  آنه��ا  دانش آم��وز 
پنجش��نبه در اعتراض به مطالبات صنفی ش��ان تجمع 
ک��رده بودند ک��ه با آنها برخ��ورد صورت گرف��ت و حتی 
وزی��ر آموزش و پ��رورش قول پیگی��ری وضعیت آنها را 

داد.
   دردس�ر گرانی دالر برای اس�تاد ایرانی 

ش�طر نج
اس��تاد بزرگ زنان ش��طرنج ایران، گفت : در مسابقات 
المپی��اد جهان��ی، می توانیم روی میز هم مدال کس��ب 
کنی��م. بهتری��ن مقام��ی ک��ه من در ای��ن مس��ابقات به 
ص��ورت انف��رادی دارم چهارم��ِی روی می��ز دو اس��ت. 
در آن موق��ع نزدیک به کس��ب مدال ب��ودم اما اتفاق ها 
و ش��رایطی س��بب ش��د ک��ه نتوانم خ��وب ب��ازی کنم و 
م��دال را از دس��ت دادم. امیدوارم در این س��ال خوب 
ب��ازی کنیم و هم در بخش تیمی و هم انفرادی بتوانیم 
بهترین مقام ها را کس��ب کنیم.نایب قهرمان ش��طرنج 
جوان��ان جه��ان در م��ورد پرداخت نش��دن مطالباتش 
از تی��م س��ایپا، گف��ت : دو س��ال اس��ت ک��ه تیم س��ایپا 
مبال��غ قراردادهای ما را نمی ده��د. کل مبالغ قرارداد 
م��ا خیلی باال نیس��ت و ش��اید یک دهم بازیکن س��اده 
فوتبال هم نش��ود ام��ا همان مقدار را ه��م نمی دهند. 
ش��طرنج بازان درآمد ثابت��ی ندارند و کل درآمدش��ان 
از لی��گ اس��ت. آن را ه��م پرداخت نکنن��د، حضور در 
مس��ابقات برای ش��طرنج بازان بس��یار س��خت خواهد 
ش��د. فقط درصد کمی از دس��تمزدهای خود را در دو 
فصل گذشته گرفته ایم.او در پایان گفت : در مسابقات 
آزاد هم��ه هزین��ه ب��ر عهده خود ش��طرنج باز اس��ت. با 
این ش��رایط که مبلغ دالر هم باال رفته، کال ش��رکت در 
مس��ابقات مختلف سخت شده اس��ت. برای مسابقات 
آزاد چین بلیت رفت و برگشت بر عهده خودمان است 
ک��ه ب��ه دلیل طوالنی بودن ش��رایط س��خت می ش��ود. 
چون از س��وی چین به این مس��ابقات دعوت ش��ده ام، 
هزینه اس��کان به عهده چین اس��ت. در این مسابقات 
ب��ا پ��درم خواهم رف��ت، هزین��ه های او ه��م با خودش 

است./ایس��نا
   قوه قضاییه دخالتی در استعفای شهردار 

نداش�ت
محس��نی اژه ای ، در پاس��خ به س��والی درب��اره مطالب 

مطرح ش��ده ازسوی دادس��تان کل کش��ور درخصوص 
اس��تعفای ش��هردار س��ابق و اینک��ه برخی اف��راد بیان 
ای��ن مطال��ب را دخال��ت در امور ش��وراها دانس��ته اند، 
آیا از باب حقوق عامه این کار دخالت در امور ش��هری 
محسوب می ش��ود، تصریح کرد:  بخشی از مطالب در 
این مورد درس��ت منعکس نش��ده اس��ت. بنده نقل به 
مضمون عرض می کنم: آقای منتظری گفتند شهردار 
خودش اعالم کرده که نمی توانم؛ خب اگر این استعفا 
پذیرفت��ه نش��ود و ش��هردار بعدی نیز منصوب نش��ود و 
مش��کالت ش��هر زمین بماند و مس��ائلی به ب��ار آید، آیا 
مدع��ی العموم نمی تواند وارد ش��ود؟ اگر به این جهت 
باش��د، دخالت نیس��ت و بیان واقعیت است. در اینجا 
بیان ش��ده اگر ش��هردار تعیین نشد و شهر با مشکل رو 
به رو ش��د، دادس��تان به عنوان مدعی العموم وارد می 

ش��ود که در این صورت این کار دخالت نیس��ت.
روزنام�ه  ب�ا  گ�و  و  گف�ت  در  الریجان�ی      
اس�رائیلی: سوء تفاهم ش�ده، دنبال نابودی 

اس�رائیل نیس�تیم
روزنام��ه “اورش��لیم پس��ت” از مصاحبه ب��ا الریجانی، 
ب��ه عن��وان “گفت و گوی��ی کم نظی��ر” یاد ک��رد.  برادر 
از  اس��رائیل  نگران��ی  خص��وص  در  الریجان��ی،  عل��ی 
برنام��ه هس��ته ای ای��ران گف��ت: دلیلی ب��رای نگرانی 
اس��رائیل از برنام��ه هس��ته ای ای��ران وجود ن��دارد و 
اس��رائیل بی��ش از آنک��ه از ایران بترس��د بای��د نگران 
سیاس��ت های نادرست خود باش��د. وی همچنین در 
خصوص احتمال دس��تیابی اس��رائیل و فلس��طینی ها 
به یك توافق پایدار خاطرنش��ان ک��رد: ایران از چنین 
توافقی حمایت می کند و زمانی که صلح برقرار ش��ود 
ای��ران بخش��ی از آن خواهد ب��ود. خبرنگار اورش��لیم 
پس��ت در ادام��ه از الریجان��ی پرس��ید ک��ه آی��ا منظور 
وی ای��ن اس��ت که ایران س��رانجام روزی اس��رائیل را 
به رس��میت خواهد ش��ناخت و الریجانی پاس��خ داد: 
ای��ن یك س��ئوال زودهنگام )بدموقع( اس��ت اما ایران 
قص��د ن��دارد ب��رای فلس��طینی ه��ا تصمیم کن��د. وی 
خاطرنش��ان کرد: ای��ران همواره رفت��ار عادالنه ای با 
یهودی��ان داش��ته و اتفاقا چن��د وزیر اس��رائیلی نیز از 
مواض��ع ایران در این باره اس��تقبال کرده اند. معاون 
سابق وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال اورشلیم 
پست که از وی پرس��ید: “صریحا توضیح دهید که اگر 
صلح کامل بین اس��رائیل و فلس��طینی ها برقرار شود، 
ای��ران از آن حمای��ت می کن��د یا خیر”، گف��ت: ما در 
موضعی نیس��تیم که برای فلسطینی ها تصمیم گیری 
کنی��م ما اینجا هس��تیم که از آنها حمای��ت کنیم و یك 

توافقنام��ه قابل قبول برای فلس��طینی ها مورد قبول 
ای��ران نیز خواهد بود. الریجانی ادامه داد: این تصور 
که ایران خواهان محو اس��رائیل اس��ت، زاییده رسانه 
ه��ای غربی اس��ت، ای��ران م��ی خواهد ای��ن مفهوم را 
منتق��ل کند که “م��ا قادر ب��ه تحمل دولتی ک��ه چنین 
اقدامات��ی علی��ه فلس��طینی ه��ا ص��ورت م��ی ده��د، 
نیس��تیم.” وی اضاف��ه کرد: اس��رائیل، فلس��طینی ها 
را از حق��وق اولیه خود محروم می کن��د و ما “بدترین 
نظ��ام حکومت��ی” را در این کش��ور ش��اهد هس��تیم که 
س��ازمان مل��ل آن را ب��ا نظ��ام آپارتای��د در آفریق��ای 

جنوبی مقایس��ه کرده اس��ت./ عصر ایران
   روایت جهانگیری از دستور ارزی رهبری
اکب��ر رنجبرزاده عضو هیئت رئیس��ه مجل��س به نقل از 
جهانگی��ری از دس��تور “رهب��ر انق��الب” به دس��تگاه ها 
درب��اره تنظی��م ب��ازار ارز خب��ر داد. آق��ای جهانگیری 
گف��ت ک��ه عوامل��ی در داخ��ل و خ��ارج کش��ور مصم��م 
هس��تند که در ب��ازار ارز اختالل ایج��اد کنند که تالش 
می کنی��م با برنامه ریزی های دقیق با آنها مقابله کنیم. 
بعضی ها می خواستند ارز را خریداری کرده و در منزل 
نگ��ه داری کنن��د، اما ب��ا ایجاد س��امانه هایی ک��ه برای 
کنت��رل ارز برنامه ری��زی کردیم، مانع این کار ش��دیم. 
اولوی��ت اول، تأمی��ن نیازهای داخلی اس��ت و اولویت 
بعدی، مس��ائلی نظیر تأمین نیازهای مس��افرین و ارز 

دانش��جویان و دیگر موارد اس��ت./خانه ملت
   پدر از پش�ت پرده بیرون آمد تا اتحاد 

مل�ت را حف�ظ کن�د!
خبرهای ش��نیده ش��ده از حزب اتحاد گویای آن است 
ک��ه انتخاب ش��هردار ته��ران موجب افزای��ش تنش ها 
در این حزب ش��ده اس��ت و محمد نعیمی پور که نقش 
بس��یار پ��ر رنگی در انتخ��اب کاندیداهای لیس��ت امید 
در انتخابات ش��ورای ش��هر تهران داشت و موفق شده 
ب��ود بیش��ترین س��هم این لیس��ت را از آن ح��زب خود 
کن��د اکنون با دلخ��وری از معاونت اجرای��ی این حزب 
اس��تعفا داده اس��ت ت��ا محس��ن میردام��ادی دبی��رکل 
حزب مش��ارکت ک��ه نقش پ��ر رنگی در تش��کیل حزب 
اتحاد ملت به عنوان جایگزین مش��ارکت داشت اکنون 
از پش��ت پرده مدیریت این حزب بی��رون بیاید و خود 
ب��ه عنوان مدی��ر اجرایی ح��زب جایگزی��ن نعیمی  پور 
ش��ود. میردام��ادی ک��ه بارهاگفته بود هرجا ما مس��اله 
را غیرت��ی کردی��م باخته ایم پ��س از پی��روزی روحانی 
در انتخاب��ات ۹۲ ب��ه ی��اران خ��ود در ح��زب مش��ارکت 
دس��تور تش��کیل حزب جدی��د را داده ب��ود و اکنون او 
ک��ه پ��س از حوادث انتخاب��ات ۸۸ مجبور ب��ه تحمل 5 

س��ال حبس ش��ده بود خود به میدان آمده است تا در 
مدیریت حزب که این روزها منتقدان بس��یاری هم در 
می��ان اصالح طلبان دارد کمک مس��تقیم کند تا ش��اید 
بتواند تنش های بیرونی و درونی اتحاد ملت را کاهش 
دهد. محمد نعیمی پور هم که پس از سال ۹۲  در نبود 
بس��یاری از چهره های ش��اخص حزب مشارکت مانند 
محسن میردامادی و تاج زاده با رفتارهای خود زمینه 
نارضایت��ی تع��داد زیادی از اصلی تری��ن جوانان حزب 
مش��ارکت و جدایی آنها از این حزب را فراهم کرده بود 
اکنون بار دیگر مسئولیت اتحاد ملت در شهر تهران را 
ک��ه تنها برای حضور او در س��اختار حزب ایجاد ش��ده 

ب��ود ب��ر عه��ده دارد./مبی��ن
   س�کوت معن�ا دار رئی�س و ن�واب رئیس 

مجل�س در براب�ر آت�ش زدن پرچ�م
همه گفتند و نوش��تند در این ش��رایط نبای��د با ترامپ 
همراه ش��د و دس��ت ب��ه اقداماتی زد که اف��کار عمومی 
آمری��کا و س��ایر کش��ورها و دولت های��ی که ب��ه تصمیم 
جاهالن��ه و ش��تابزده او در خ��روج از برج��ام اعت��راض 
داش��تند و به نوعی حق را به ایران اسالمی می دادند، 
دچار تردید ش��ود و به ویژه اکنون که قرار است برجام 
ب��ا ضمانت اروپایی ه��ا و روس و چین، ادامه یابد. این 
بهانه دادن ها و دور کردن دوس��تان و همراهان، کاری 
خالف سیاس��ت هوشمندانه و اگر عمدی باشد، خالف 
مصال��ح و امنی��ت ملی اس��ت. ب��ه عنوان مث��ال هرچه 
زم��ان می گ��ذرد. واقع��ه آت��ش زدن پرچ��م آمریکا آن 
ه��م در جایگاه هیئت رئیس��ه مجل��س غیرمنطقی تر و 
زی��ان بارتر جل��وه می کند و آثار خود را در رس��انه های 
بیگانه نش��ان می دهد. هرچه باش��د پرچ��م، نماد یک 
ملت اس��ت. ما که با مردم آمری��کا جنگ نداریم، پس 
چرا ب��ا این حرکات ب��ه آنها اعالم جن��گ می دهیم آن 
ه��م از خان��ه مل��ت! پی��ام ای��ن آت��ش زدن ه��ا و م��رگ 
گفتن ه��ا برای س��ایر ملت ها چیس��ت؟ از چند نماینده 
احساس��اتی که بگذری��م، ش��خصیت هایی مثل رئیس 
وظیف��ه ای  آن��ان،  امث��ال  و  مجل��س  رئی��س  ن��واب  و 
نداش��تند؟! همی��ن اقدام��ات حاش��یه ای و فرام��وش 
ش��دنی ب��رای ما، در قض��اوت مردم و حافظ��ه تاریخی 
آنان از ی��اد نمی رود، کما اینکه آقایان نماینده بازتاب 
اقدام خود را می توانند در فضای مجازی و رسانه های 
اروپ��ا و آمریکا و س��ایر نق��اط جهان ببینن��د. هر چند 
ممکن اس��ت این آتش س��وزی، ابتکار! چند نفر باشد 
ولی س��کوت س��ایرین و عدم اعت��راض به ای��ن اقدام. 
حتم��ًا حمل بر همراهی می ش��ود./ روزنامه جمهوری 
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   تقاض�ای عذرخواه�ی ک�ردن رئی�س جمه�ور نظ�ر مجل�س خب�رگان نیس�ت!
واکنش آیت ا... هاش��م زاده هریس��ی، عضو خبرگان رهبری به بیانیه مجلس خبرگان گفت: این بیاینه  رس��می نیست و 
به نام مجلس خبرگان نیس��ت بلکه بیانیه عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان اس��ت. این بیانیه نمی تواند نظر خبرگان 
باش��د و باید اس��م تعداد افرادی که آن را امضا کرده اند مش��خص باش��د. حتی ب��ه صورت کلی هم نمی توانن��د بگویند که 

چن��د نف��ر از خب��رگان ای��ن ط��ور م��ی خواهند./جم��اران
   درخواس�ت عجیب یک نماینده ؛برجام متعفن را دفن کنید

 س��یدجواد ابطحی نماینده خمین گفت: امروز یکی از همکاران برجامی تحویل ش��ما داد، این با کدامین موازین شرعی 
و عرفی مطابقت دارد چیزی که آقایان رد کردند چه دلیلی دارد بر س��ر این جس��د سینه بزنیم. برجام متعفن را باید دفن 

کرد. چرا در مجلس چنین انجام می ش��ود؟
مس��عود پزش��کیان در پاس��خ به اخط��ار نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس گفت: این حرف ش��ما ربط��ی به این اصل 
قانون اساس��ی ندارد. این خالف قانون اس��ت. برخی نمایندگان نظرش��ان را اعالم کردند اما نظر ش��ما نظر همه مجلس 

نیس��ت و حتی مقام معظم رهبری این دیدگاه ش��ما را ندارند./خانه ملت
   شش حزب کرد عراقی خواهان برگزاری مجدد انتخابات شدند

با گذشت یک روز از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، شش حزب کرد عراقی خواهان ابطال انتخابات و برگزاری مجدد 
آن شدند.

به گزارش ایرنا، احزاب جنبش تغییر، حرکت اسللالمی کردسللتان عراق، اتحاد اسللالمی کردستان عراق، جماعت اسالمی 
کردسللتان عراق، ائتالف هم پیمانی برای دموکراسللی و عدالت و حزب شیوعی کردستان عراق روز شنبه با صدور بیانیه ای 

خواهان ابطال انتخابات پارلمانی و برگزاری مجدد آن شللدند .
این احزاب اعالم کردند، بر اساس مستندات موجود، در انتخابات پارلمانی عراق تقلب گسترده صورت گرفته و پذیرش نتایج 
آن توهین به دمکراسللی است . این احزاب مدعی هسللتند که اتحادیه میهنی کردستان عراق در استان های سلیمانیه و 
کرکوک دسللت به تقلب زده اسللت. این در حالی است که »سعدی احمد پیره« سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق در 

یک کنفرانس مطبوعاتی در اربیل این ادعا را مضحک خواند و بر آمادگی این حزب برای بررسی نتایج انتخابات تاکید کرد.
بر اسللاس نتایج اولیه و غیررسللمی، اتحادیه میهنی کردستان عراق موفق شده اسللت اکثریت کرسی های پارلمان در استان 

سلیمانیه و کرکوک را کسب کند.

امام صادق )ع( فرمودند:
نزدیکترین حاالت بنده به پروردگارت حالت سجده است.

ش�هوت ش�هرت و عالقه به محبت کاذب جامعه، ع�ده ای را وامی دارد که 
برای نوشیدن جام جاه، جامه زهد در برکنند، در حالیکه نه در بامداد به 
فکر قناعت زاهدانه به سر برده اند نه در شامگاه به اندیشه زهد قانعانه، 
بلکه آزمدار و طمع محور و جاه خواه و مقام طلب بوده و جامه زهد را به 
غ�ارت برده و جامه زهد را به غارت ب�رده و در برکرده و به آن متقمص 

شده اند.
تسنیم، ج13، ص315

ای انلهٔ پیر خانقاه از غم تو
وی گرهیٔ طفل بی گناه از غم تو

افغان خروس صبح گاه از غم تو
آه از غم تو! هزار آه ازغم تو! خاقانی


