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فرماندار مشهد مطرح کرد:

گردش پولی گردشگری 
در بازسازی بافت فرسوده

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

عدم صدور مجوز فعالیت برای 
معادن فاقد توجیه اقتصادی

پنجشنبه   27   اردیبهشت ماه 1397 0 1  رمضان  1439 
سال اول شماره 210 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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شهردار مشهد:

فردوسی در مشهد
 غریب است

سه نبرد در 21 روز
صبح امروز تمام احتماالت مصاف پرسپولیس و استقالل در آسیا را 

بررسی می کند

بنیادی در تذکر شفاهی:

حقوق شهروندی با تعرض به 
حقوق زنان زیر پا گذاشته 

شده است

در آستانه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات مطرح شد:

اطالع رسانی شفاف 
وظیفه هر سازمان
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میز خبر

آمریکا به عنوان متخلف از مقررات 
 بین المللی باید مورد فشار قرار بگیرد

پاسخ وزارت نفت به ادعای  
جریمه 18 میلیارددالری زنگنه

استخدام سه روزه مدیران 
در شهرداری!

تکذیب اظهارات نماینده سردشت 
درباره محتوای جلسه 

با شمخانی

خبر ویژه

گفت و گوی روز

مسئول واحد زعفران جهاد کشاورزی خراسان رضوی مطرح کرد:

سوء استفاده تجار از تولیدکنندگان زعفران

گفت وگویی به بهانه 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

چشم، گوش و زبان »سازمان« یا »رئیس سازمان«؟

مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شکاف موجود بین قیمت زعفران 
در داخل کشور با نرخ های صادراتی موجب سوء استفاده تجار از تولیدکنندگان شده است. به گزارش ایرنا، 
رامین اسمی روز چهارشنبه افزود: این روند به گونه ای است که زعفران کاران عمدتا از سود اصلی تولیدات 
خود محروم هستند. وی بیان کرد: نبود یک مرجع قیمتی برای محصول زعفران در دنیا موجب شده قیمت 

زعفران نه تنها در ایران بلکه در بازارهای خارجی نیز چندان شفاف نباشد و...

عبارت Pr مخفف Public relations است که با عنوان »روابط عمومی« در میان عامه مردم شناخته 
و نظریه ها وجود دارد. بسیاری روابط  برای آن در کتاب ها  تعاریف مختلف و متعددی  و  می شود 
عمومی را پلی میان یک سازمان و مخاطبانش می دانند و معتقدند هر سازمان، فعالیت هایی که 
را روابط  انجام می دهد  ارتباطند  با آن در  که  با گروه هایی  ارتباطاِت مؤثر و هدفمند  برقرارِی  برای 

عمومی می گویند. در۱۷ مه ۱۸۶۵ میالدی »اتحادیه تلگرافی بین المللی« در...

رمضان مبارک  ماه  حلول 
د میبا گرا
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 علی روغنگران

خبرخبرگفت وگومجلس بان

بنیادی در تذکر شفاهی:

حقوق شهروندی با تعرض به حقوق زنان 
زیر پا گذاشته شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
بی احترامی  و  معلمان  کارکنان،  تعرض تجمعات  به 
شهروندی  حقوق  منشور  گفت:  زن��ان  حقوق  به 

مدت هاست زیر پا گذاشته شده است.
 26 )چهارشنبه،  علنی  نشست  در  بنیادی  بهروز 
تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت 
منشور  گفت:  جمهور  رئیس  به  خطاب  شفاهی 
شد  رونمایی  باشکوه  مراسم  در  شهروندی  حقوق 
حقوق  این  گذاشتن  پا  زیر  شاهد  اخیر  مدت  در  اما 
توسط برخی افراد و مسئوالن هستیم که تعرض به 
تجمعات کارگران در اراک و اهواز و معلمان در تهران 
سرزمین  زنان  و  دختران  حقوق  به  بی احترامی  یا 

نمونه  این تعرضات است.
در  آباد  خلیل  و  بردسکن  کاشمر،  مردم  نماینده 
جهاد  وزارت  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس 
زعفران  توافقی  خرید  ط��رح  چند  هر  ک��ش��اورزی 
پول  پرداخت  در  تأخیر  اما  کرده  اجرا  را  کشاورزان 
کشاورزان موجب نارضایتی شده است لذا دستورات 
انجام  باید  تعاونی ها  طریق  از  پرداخت  برای  الزم 

گیرد.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
 96 تابستان  در  که  معلمان  خدمت  پایان  پ��اداش 
دیگر  سوی  از  گفت:  و  داد  تذکر  شده اند  بازنشسته 
استانداری  سیاسی  معاون  وضعیت  در  کشور  وزیر 
کار  ادامه  نه  زیرا  است  کرده  تعلل  رضوی  خراسان 
برای وی متصور شده نه استعفای وی تعیین تکلیف 
فرمانداری  اداره  سبب  وضعیت  این  است،  شده 

کاشمر برای 5 ماه بدون فرماندار شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
شرکت های  گفت:  نیرو  وزی��ر  به  خطاب  اسالمی 
کتاب  و  حساب  بدون  جرایم  اخذ  با  منطقه ای  آب 
موجب  برداشت ها  بابت  ک��ش��اورزی  چاه های  از 
دیگر  سوی  از  اس��ت،  شده  ک��ش��اورزان  نارضایتی 
نسبت  نیز  اجتماعی  رف��اه  و  ک��ار  تعاون،  وزارت 
و  بهزیستی  نوبت  پشت  بی بضاعتان  وضعیت  به 

مستمری آنها باید توجه الزم کند.

رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

پیشنهاد حضور نماینده اهل سنت در 
کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه 

ش��ورای  مجلس  سنت  اه��ل  فراکسیون  رئیس 
اسالمی از پیشنهادی برای حضور یکی از نمایندگان 
هیئت  انتخابات  کاندیداهای  بین  در  سنت  اهل 

رئیسه مجلس خبر داد.
جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: در جلسه 
هیئت رئیسه  انتخابات  درب��اره  امید  فراکسیون 
همه  ب��رای  که  ب��ود  ای��ن  ها  گزینه  از  یکی  مجلس 
به  کنیم.  معرفی  کاندیدا  هیئت رئیسه  پستهای 
را  پیشنهادی  سنت  اهل  فراکسیون  رئیس  عنوان 
مطرح نمودم که در انتخابات هیئت رئیسه جدید از 

اهل سنت و بانوان کاندیدا داشته باشیم.
اعضای  احتمااًل  اینکه  به  توجه  با  اف��زود:  وی 
اهل  کاندیدای  است  ممکن  مستقلین  فراکسیون 
است  الزم  باشند  داشته  رئیسه  هیئت  در  سنت 
از فراکسیون های  نمایندگان اهل سنت  بین  اجماع 
درب��اره  نهایتًا  ت��ا  گیرد  ص��ورت  مجلس  مختلف 
کاندیدای اهل سنت به گزینه واحد برسیم تا شانس 
مختلف  فراکسیونهای  اعضای  اجماع  با  آوری  رای 
فراکسیونهای  در  ما  همکاران  امیدواریم  و  باشد 
حضور  به  رای  در  والیت  پیروان  و  مستقلین  امید، 
کنند  کمک  رئیسه  هیئت  در  سنت  اهل  نماینده 
چون این اقدام در شرایط کنونی کشور به همدلی و 

همگرایی در کشور یاری خواهد رساند.
پایان  در  آبادی  جهان  رحیمی  ایسنا؛  گزارش  به 
هیئت رئیسه  چنانچه  معتقدیم  ما  کرد:  خاطرنشان 
مذهبی  سیاسی،  و  فکری  تنوع  از  ترکیبی  مجلس 
مجلس  اداره  و  مدیریت  باشد،  جامعه  جنسیتی  و 
به  امر  این  و  شد  خواهد  انجام  مردمی تر  و  راحت تر 
مختلف  فعالیتهای  در  نمایندگان  بیشتر  مشارکت 

مجلس، خواهد انجامید.

سخنگوی اتحادیه بین المللی یهودیان 
ضدصهیونیسم :

تفکیک بین یهودیت و صهیونیسم بهترین 
سیاست مقابله با اسرائیل است

یهودیان  بین المللی  ات��ح��ادی��ه  سخنگوی 
ضدصهیونیسم در سالگرد روز نکبت اعالم کرد که 
رژیم صهیونیستی از پایه غیرقانونی است و بحران 
پایان  رژیم  این  نابودی  با  تنها  فلسطین  انسانی 

می یابد. 
به گزارش ایسنا، یسرائیل دوید ویس اظهار کرد: 
در  مدت  طوالنی  منازاعت  پایان  برای  راه  بهترین 
در  که  چرا  است  اسرائیل  دولت  خاتمه  فلسطین، 
در  دولت  تشکیل  که  آمده  یهودیان  مقدس  کتاب 
فرمان  برابر  در  عظیم  نافرمانی  یک  حاضر  عصر 

خداوند است.
گروهی  کارتا   ناتورای  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
که  است  یهودی  حقیقت گرا  اقلیت های  از  متشکل 
هدف  افزود:  شد،  تشکیل  میالدی   ۱۹۳۵ سال  در 
از  و  است  اسرائیل  دولت  نابودی  گروه  این  اصلی 
آن،  در  فعال  ارتودکسی  یهودی  هزار  چند  دید 
صهیونیسم سمی است که یهودیان واقعی را تهدید 

می کند.
یهودیان  بین المللی  ات��ح��ادی��ه  سخنگوی 
رژی��م  ک��ه  اس��ت  ب���اور  ای��ن  ب��ر  ضدصهیونیسم  
خود  یهود  دی��ن  مواضع  خ��الف  بر  صهیونیستی 
این  و  کرده  معرفی  یهود  ملت  خاستگاه  دولت  را 
و  اصیل  یهودیان  از  هیچکدام  ب��رای  سیاست 

فرمانبردار قابل پذیرش نیست.
رژی��م  متاسفانه  داد:  ادام���ه  وی��س  دی��وی��د 
از  سواستفاده  و  یهود  دین  عنوان  با  صهیونیستی 
پیامبر یهود بخشی از یک سرزمین کهن و شناخته 
شده را که متعلق به مردم فلسطین بوده را اشغال 

کرده است.
یهودیان  بین المللی  ات��ح��ادی��ه  سخنگوی 
دین  مردم  که  مهم  این  بر  تاکید  با  ضدصهیونیسم 
تشکیل  به  مجاز  مشخص  زم��ان  از  قبل  تا  یهود 
شرایط  در  گفت:  نیستند،  سرزمین  و  حکومت 
باید در هر سرزمینی  یهودیان جهان  فعلی تمامی 
و  باشند  داشته  سکونت  آنهاست  تمایل  مورد  که 

تشکیل حکومت بر خالف مواضع یهودیت است.
وی در ادامه افزود: ما به شدت مخالف عملکرد 
سرسختانه  و  هستیم  صهیونیستی  رژیم  مواضع  و 
راحتی  به  که  را  رژیم  این  حقیقت  که  تالشیم  در 
خون  و  خاک  به  را  سرزمین  یک  اصلی  ساکنان 

می کشد آشکار سازیم.
سیاست های  و  مواضع  از  شدت  به  ویس  دیوید 
ضد انسانی رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و در ادامه 
و  افکنی  اختالف  اصلی  عامل  که  گفت  صراحت  با 
ایجاد نفرت در بین کشورهای مسلمان منطقه، این 

رژیم جعلی است.
شناخته شده ترین خاخام ضد صهیونیسم معتقد 
است که پیشنهاد تشکیل گروه تروریستی داعش در 
منطقه توسط این رژیم مطرح و بخشی از سرمایه 
تامین  اسرائیل  دولت  توسط  مستقیم  طور  به  آن 
صرفا  عظیم،  گذاری  سرمایه  این  از  هدف  و  شده 
ایجاد اختالف و جنگ در بین کشورهای مسلمان 
منطقه است تا سران این رژیم بحران فلسطین را از 

صدر اخبار جهان اسالم به حاشیه ببرند.
 وی از سیاست های انسان دوستانه و خیرخواهانه 
جمهوری اسالمی ایران تقدیر کرد و تامین شرایط 
مناسب زندگی را برای یهودیان مقیم این کشور را 
صهیونیسم  و  یهودیت  به  تمایز  مصداق  مهمترین 
تمایز  شخصیت  مهمترین  وی  نظر  از  کرد.  عنوان 
خمینی  امام  یهودیت  و  صهیونیسم  بین  دهنده 
است و از سیاست های امام در شناخت صهیونیسم 

و نقش دولت جعلی اسرائیل تقدیر کرد.
رژیم  سیاست های  که  است  معتقد  ویس  دوید 
صهیونیستی در تخریب جایگاه ایران در برابر دین 
عملکرد  از  همچنین  و  است  بی اساس  کامال  یهود 
و  ایران  واقعی  چهره  تخریب  در  غربی  کشورهای 

تهدید های نظامی به شدت انتقاد کرد.

استانداری  اقتصادی  امور  حوزه  سرپرست 
خراسن رضوی:

با هرگونه افزایش قیمت برخورد می شود

گ��ذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاونت 
ریزی  برنامه  ل��زوم  بر  تاکید  با  رض��وی  خراسان 
اساسی  کاالهای  کیفیت  با  و  مناسب  عرضه  برای 
فروشگاه های  و  مصرف  تعاونی  فروشگاه های  در 
زنجیره ای استان در ایام ماه مبارک رمضان، گفت: 
قاطع  و  قانونی  برخورد  قیمت،  افزایش  گونه  هر  با 

صورت می گیرد.
ستاد  جلسه  در  چهارشنبه  روز  رسولیان  علی 
تنظیم بازار استان افزود: هزار و 200 مرغ منجمد 
برای  تومان   200 و  هزار   6 کننده  مصرف  قیمت  با 
شهرستان ها  برای  تومان   300 و  هزار   6 و  مشهد 
و  اقتصادی  حوزه  سرپرست  است.  عرضه  آم��اده 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرمایه گذاری 
ادامه  رضوی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 
قیمت  با  منجمد  گوشت  تن  هزار  همچنین  داد: 
23 هزار تومان برای مشهد و 24 هزار تومان برای 

شهرستان ها تعیین شده است.
و 600 تن شکر  نشان کرد: هزار  رسولیان خاطر 
با قیمت دو هزار و 722 تومان نیز در فروشگاه های 
رنجیره ای و تعاونی های مصرف کارگری و کارمندی 

عرضه می شود.
وی تصریح کرد: سه مدل برنج شامل برنج هندی 
برنج  با قیمت پنج هزار و 600 تومان،  مدل 1121 
Pr با قیمت دو هزار و 600 تومان  هندی مدل 11 
و برنج تایلندی با قیمت سه هزار و 900 تومان هر 
کدام به میزان 800 تن، به مناسبت ایام ماه مبارک 

رمضان در قالب طرح تنظیم بازار عرضه می شود.
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  ح��وزه  سرپرست 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
نیز  نباتی  استانداری خراسان رضوی گفت: روغن 
ارائه  بازار  با 10 درصد زیر قیمت  و  به میزان کافی 
می شود. رسولیان افزود: خرما و زولبیا و بامیه هم 
قیمت مصوب و تعادلی خواهد داشت و عرضه آن 

خارج از نرخ مصوب تخلف محسوب می شود.
مشترک  گشت های  ام��روز  از  ک��رد:  تاکید  وی 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات 
بازار  عملکرد  بررسی  منظور  به  استان  حکومتی 

تشدید می شود.

افزایش 80درصدی تعداد کندوهای عسل 
در تایباد

یکهزار  امسال  گفت:  تایباد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
به  شهرستان  این  در  عسل  زنبور  کندوی  کلنی   42 و 
به  نسبت  رقم  این  که  یافته  اختصاص  عسل  تولید 

پارسال 80 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، محمد میری روز چهارشنبه افزود: 
وجود آب و هوای مساعد در کنار مراتع غنی، زمینه 
مناسبی را برای زنبورداری و افزایش تولید عسل در 

این شهرستان فراهم آورده است.
وی میانگین تولید ساالنه عسل در این شهرستان 
را هشت تن عنوان کرد و گفت: عملکرد رو به رشد این 
نقش  توانسته  زنبورداری  که  می دهد  نشان  فرآیند 
بسزایی در اقتصاد خانواده ها، جلوگیری از مهاجرت، 
همچنین  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغال  ایجاد 

افزایش تولید داشته باشد.
اشتغالزای  بخش های  از  زنبورداری  گفت:  میری 
به  نفر   15 از  بیش  اکنون  که  است  شهرستان  این 
عنوان زنبوردار مشغول فعالیت هستند و به ازای هر 

100 کندو برای یک نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی ادامه داد: برداشت عسل در این شهرستان هر 
سال از تیرماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد. 
م��ی��ری، ب��رگ��زاری ک��الس ه��ای آم��وزش��ی ب��رای 
این  در  جدید  روش ه��ای  از  استفاده  و  زنبورداران 
حرفه را از برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی تایباد 
برشمرد و افزود: تلفات زنبور عسل در این شهرستان 

هر سال کمتر از پنج درصد است.
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توجیه  فاقد  معادن  متقاضیان  به  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
اقتصادی مجوز برای فعالیت های معدنی داده نمی شود.

استان  معدن  بخش  توسعه  کارگروه  جلسه  در  رشیدیان  رضا  علی 
تا  گیرند  قرار  بررسی  مورد  باید  استان  شده  تعطیل  معادن  افزود: 

معادنی که قابلیت برگشت به کار دارند، دوباره فعال شوند.
معرض  در  و  مشکل  دارای  معدنی  واحدهای  برای  کرد:  اظهار  وی 
افراد  از  گروهی  شامل  معادن  تخصصی  کلینیک  باید  نیز  تعطیلی 
شد،  ان��دازی  راه  استان  صنعت  بخش  برای  آنچه  مانند  متخصص 

ایجاد شود.
تخصصی  کلینیک  مسئولیت  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار 
برخورداری  نظر  از  واکاوی مشکالت معادن، سنجش معادن  معادن، 
و  متقاضیان  به  مشاوره  دادن  اقتصادی،  توجیه  و  تولید  ظرفیت  از 

صاحبان معادن برای بهره برداری مطلوب خواهد بود.
رضوی،  خراسان  به  جمهوری  رئیس  سفر  در  اف��زود:  رشیدیان 
استان،  در  جدید  معدنی  پهنه های  شناسایی  و  اکتشافات  تکمیل 

معدنی  ظرفیت های  از  برداری  بهره  برای  گذاری  سرمایه  افزایش 
الزم  ریزی های  برنامه  باید  زمینه  این  در  که  گرفت  قرار  تاکید  مورد 

انجام شود.
کرد:  اظهار  استان  در  معادن  کار  شدن  اقتصادی  بر  تاکید  با  وی 
معدنی  ماده  باید  معادن  بخش  در  سازی  خوشه  و  سازی  شبکه  برای 
صنایع  زنجیره  و  گیرد  قرار  فرآوری  عرصه  در  اولیه  ماده  عنوان  به 

معدنی در استان از محل استخراج تا فرآوری، کامل شود.
رئیس سازمان صنعت خراسان رضِوی: 

تعطیل هستند استان  120 معدن 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این 
از  که  دارند  برداری  بهره  مجوز  استان  در  معدن   847 گفت:  نشست 
این تعداد 120 معدن تعطیل هستند و از بین معادن تعطیل شده 50 

واحد درخواست تعطیلی موقت یک تا سه سال دارند.
راضیه علیرضایی، علت درخواست تعطیلی موقت معادن را داشتن 
معارض محلی یا زیست محیطی و توقیف پروانه معادن برای صندوق 

توسعه و ضمانت ذکر کرد.
برخی  موقت  تعطیلی  درخواست  با  نشست  این  در  است  گفتنی 

معادن استان موافقت شد.

مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
نرخ های صادراتی  با  بین قیمت زعفران در داخل کشور  شکاف موجود 

موجب سوء استفاده تجار از تولیدکنندگان شده است.
به  روند  این  اف��زود:  چهارشنبه  روز  اسمی  رامین  ایرنا،  گزارش  به 
گونه ای است که زعفران کاران عمدتا از سود اصلی تولیدات خود محروم 

هستند.
برای محصول زعفران در دنیا  نبود یک مرجع قیمتی  بیان کرد:  وی 
موجب شده قیمت زعفران نه تنها در ایران بلکه در بازارهای خارجی نیز 
چندان شفاف نباشد و همین امر شکاف قیمتی قابل توجهی را بین بازار 

داخل و بازارهای صادراتی ایجاد کرده است.
اظهار  امور زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  مسئول 
رقابت  به  توجه  با  بازار زعفران موجب شده  در  این عدم شفافیت  کرد: 

شدید بین تجار و صادرکنندگان، تعیین قیمت ها کار دشواری باشد.
وی بیان کرد: زعفران ایران در بازار داخل و جهان با نرخ های مختلفی 
مشخص  محصول  این  واقعی  قیمت  گفت  می توان  و  می رسد  فروش  به 

نیست.
اسمی ادامه داد: به دلیل هزینه های مربوط به صادرات، حمل و نقل 
فروشی  بازار خرده  در  زعفران  کیلوگرم  قیمت هر  غیره  و  بندی  بسته  و 
کشورهای مقصد به 600 تا 900 میلیون ریال می رسد و حال آنکه این 
 55 تا  میلیون   45 بین  رقمی  زعفران  توافقی  خرید  طرح  در  قیمت ها 

میلیون ریال بوده است.
شاهد  را  زعفران  قیمت  رشد  توافقی،  خرید  از  بعد  البته  افزود:  وی 
بودیم و اکنون نیز شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم به گونه ای که 

زعفران نگین به هر کیلوگرم حدود 60 میلیون ریال رسیده است.
گذاری  قیمت  در  شده  گرفته  کار  به  ارز  نوع  خصوص  در  مسئول  این 

دالر  براساس  زعفران  که  می شود  عنوان  معموال  گرچه  گفت:  زعفران 
شنیده  زعفران  تجار  از  گاهی  اما  می شود  معامله  خارجی  بازارهای  در 

می شود که محصول را به ریال معامله می کنند.
اسمی افزود: برخی نیز از معامله آن با دالر سخن می گویند بنابراین، 
گذاری  قیمت  صادراتی  بازارهای  در  ریال  مبنای  بر  زعفران  اینکه 

می شود و یا دالر نیز به وضوح مشخص نیست.
را  مشکالتی  دالر  نرخ  براساس  گذاری  قیمت  البته  کرد:  تاکید  وی 
نیز به همراه دارد زیرا به دلیل نوسانات شدید ارز در کشور تحت تاثیر 
اگر  اما  این محصول موجب می شود.  برای  را  قیمتی  تحریم ها، شکاف 
بهتر  دالر  مبنای  بر  آن  معامله  باشد،  همراه  بیشتری  ثبات  با  ارز  نرخ 

است.
یا زمان  و  برداشت محصول زعفران  قیمتی در زمان  نوسانات  به  وی 
مقاطعی  در  گفت:  و  کرد  اشاره  سال  ماه های  برخی  در  تقاضا  افزایش 
افزایش  دلیل  به  )آبان(  محصول  برداشت  دوره  در  مخصوصا  سال  از 
و  هستیم  قیمت ها  کاهش  شاهد  داخلی  بازار  در  زعفران  عرضه  میزان 
به تولیدکننده ضربه می زند و هم به  متاسفانه این نوسانات قیمتی هم 

ضرر صادرکننده است.
اسمی با تاکید بر اینکه قیمت زعفران در بازار سنتی حالت سینوسی 
دارد، در خصوص زمان برداشت محصول و پیش بینی قیمت ها در این 
دوره اظهار کرد: فصل برداشت زعفران هر ساله از آبان ماه آغاز شده و 

حدود یک تا 1.5 ماه طول می کشد.
کاهش  برداشت  فصل  در  زعفران  قیمت  ساله  هر  اینکه  بیان  با  وی 
می یابد، افزود: در سال جاری طی ماه های اخیر وضعیت بازار بهتر شده 
اجرای خرید  بازار  در  ثبات  این  علت  و  است  بیشتری همراه  ثبات  با  و 

توافقی زعفران بوده است.

برای  موقتی  درمان  زعفران  توافقی  خرید  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
از  توانست  گرچه  طرح  این  گفت:  اس��ت،  زعفران  قیمتی  شفافیت 
و  عرضه  مکانیسم  به  را  زعفران  بازار  باید  اما  کند،  حمایت  کشاورزان 
این  که  شود  تعیین  طبیعی  روالی  در  قیمت ها  تا  سپرد  واقعی  تقاضای 

مکانیسم بازار را می توان در بستر بورس فراهم کرد.
مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: 
در همین راستا به دنبال این هستیم تا با راه اندازی بورس زعفران قیمت 
را شفاف کنیم تا از این پس همه اعم از کشاورز، تاجر و صادرکننده و نیز 
خریدار زعفران به کمک تابلو معامالت بورس بداند هر نوع زعفران شامل 
پوشال، نگین و سرگل مرغوب با درجه کیفیت مختلف چه قیمتی دارد.

ویژه  به  زعفران  حوزه  فعاالن  همه  شرایط  این  در  داد:  ادام��ه  وی 
تولیدکننده و حتی صادرکننده سود مطلوبی کسب خواهند کرد. تنها راه 

شفاف سازی قیمت ها عرضه زعفران در بورس کاال است.

گفت:  ص���ادرات  ضمانت  ص��ن��دوق  مدیرعامل 
فعلی  شرایط  با  متناسب  ارزی  محدودیت  »برقراری 

ضروری است.«

افزود:  به گزارش خبرآنالین، سید کمال سید علی 
باید ماهیت نرخ ارز را واکاوی کرد. واقعیت اینجاست 
که بانک مرکزی هر قدر برای نگه داشتن نرخ ارز تالش 
کند، در نهایت بازی را به بازار می بازد و از این رو الزم 
تن  ارز  قیمت  شدن  واقعی  به  تر  سریع  چه  هر  است 

بدهد.
وی با تاکید بر اینکه هر چه زودتر ما به واقعی شدن 
قیمت تن بدهیم صرفه جویی ارزی بیشتری داریم و 
تقاضای ارز نیز کمتر می شود اما اگر بخواهیم با استناد 
نیست،  واقعی  قیمت ها  و  می شود  ارزان  ارز  اینکه  به 
این روند را ادامه بدهیم در نهایت هزینه ها را افزایش 

می دهیم.

اینکه  به  با استناد  بانک مرکزی  معاون اسبق ارزی 
واقعی  غیر  کاالیی  قیمت  کند  احساس  ب��ازار  وقتی 
است داللی و سفته بازی را رونق می دهد، ادامه داد: 
بودن  واقعی  غیر  در  ریشه  نیز  ارز  تقاضای  افزایش 

قیمت ارز دارد.
وی اضافه کرد: این تجربه را در گذشته نیز داریم. 
سال 90 و 91 بود که در بحران ارزی رئیس کل وقت 
مناسبی  ارزی  وضعیت  ما  می گفت  مرکزی  بانک 
و  ارز  هم  سوپرمارکت  در  می توانیم  حتی  و  داری��م 
و  نبود  تداوم  قابل  روند  نهایت  در  اما  بفروشیم  سکه 

محدودیت ارزی حاکم شد.

مجلس  در  خلیل ّآباد  و  بردسکن  کاشمر،  نماینده 
با اشاره به تعرض تجمعات کارکنان،  شورای اسالمی 
منشور  گفت:  زنان  حقوق  به  بی احترامی  و  معلمان 
شده  گذاشته  پا  زیر  مدت هاست  شهروندی  حقوق 

است.
چهارشنبه  روز  علنی  نشست  در  بنیادی  بهروز   
خطاب  شفاهی  تذکر  در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
شهروندی  حقوق  منشور  اف��زود:  جمهور  رئیس  به 
اخیر  مدت  در  اما  شد  رونمایی  باشکوه  مراسم  در 
افراد  برخی  توسط  حقوق  این  گذاشتن  پا  زیر  شاهد 
کارگران  تجمعات  به  تعرض  که  هستیم  مسئوالن  و 
در اراک و اهواز و معلمان در تهران یا بی احترامی به 

تعرضات  این  نمونه   سرزمین  زنان  و  دختران  حقوق 
است.

در  آب��اد  خلیل  و  بردسکن  کاشمر،  م��ردم  نماینده 
جهاد  وزارت  ک��رد:  تصریح  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
زعفران  توافقی  خرید  ط��رح  چند  ه��ر  ک��ش��اورزی 
پول  پرداخت  در  تأخیر  اما  کرده  اجرا  را  کشاورزان 
دستورات  لذا  است  شده  نارضایتی  موجب  کشاورزان 
الزم برای پرداخت از طریق تعاونی ها باید انجام گیرد.

خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  به  خطاب  وی 
 96 تابستان  در  که  معلمان  خدمت  پایان  پ��اداش 
دیگر  سوی  از  گفت:  و  داد  تذکر  شده اند  بازنشسته 
استانداری  سیاسی  معاون  وضعیت  در  کشور  وزیر 

خراسان رضوی تعلل کرده است زیرا نه ادامه کار برای 
شده  تکلیف  تعیین  وی  استعفای  نه  شده  متصور  وی 
کاشمر  فرمانداری  اداره  سبب  وضعیت  این  است، 

برای 5 ماه بدون فرماندار شده است.
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
آب  شرکت های  گفت:  نیرو  وزیر  به  خطاب  اسالمی 
از  کتاب  و  حساب  ب��دون  جرایم  اخذ  با  منطقه ای 
بابت برداشت ها موجب نارضایتی  چاه های کشاورزی 
تعاون،  وزارت  دیگر  سوی  از  است،  شده  کشاورزان 
کار و رفاه اجتماعی نیز نسبت به وضعیت بی بضاعتان 
پشت نوبت بهزیستی و مستمری آن ها باید توجه الزم 

کند.

نماینده فریمان، سرخس و احمدآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: عواملی 
سابق  حالت  به  برگشت  و  رسانه ها  به  مستقیم  صورت  به  یارانه  پرداخت  از  مانع 

می شوند.
ابعاد مختلف  در  بی عدالتی رسانه ای  از  انتقاد  با  قاضی زاده هاشمی  سیداحسان 
و  سهمیه ها  و  امتیازات  توزیع  نحوه  رسانه ها،  به  یارانه  پرداخت  نحوه  همچون 
در جامعه خبری وجود  فراوانی  بی عدالتی های  متاسفانه  گفت:  بیمه خبرنگاران، 
گذشته  هفته  طی  علنی  صحن  در  فرهنگ  وزیر  ازسوی  شده  ارائه  گزارش  و  دارد 
بسیاری  تفاوت  می دهد  انتقال  ما  به  رسانه ای  مسئوالن  و  خبرنگاران  که  آنچه  با 

داشت.

نماینده مردم فریمان، سرخس و احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسالمی 
به  معیارها  این  و  نیست  شفاف  مطبوعات  سنجش  کش  خط  و  معیار  کرد:  بیان 

نیز هستند. تابع آیین نامه وزارت فرهنگ بودن تا حدودی سلیقه ای  دلیل 
طرح پرداخت اشتراکی یارانه به رسانه ها شکست خورده است

با تاکید براینکه یارانه باید به صورت مستقیم پرداخت شود، طرح اشتراک  وی 
ابتدای دولت یازدهم آغاز شده است را کامال شکست خورده دانست  از  یارانه که 
نیز مسئوالن  اکنون  و  اعتراض تمامی مطبوعاتی ها است  این طرح مورد  افزود:  و 

جدید معاونت مطبوعاتی به شکست این طرح رسیده و به آن اذعان دارند. 
دارند  منافع  اشتراک  طرح  در  که  عواملی  براینکه  تاکید  با  قاضی زاده هاشمی 

سابق  حالت  به  برگشت  همان  یا  مستقیم  ص��ورت  به  یارانه  پرداخت  از  مانع 
می شوند، بیان کرد: قبل از دولت یازدهم در ادوار گذشته به مطبوعاتی ها به طور 
مستقیم کاغذ می دادند و سپس یارانه را مستقیم پرداخت می کردند تا آنکه طرح 

اشتراک با وجود گذشت 5 سال از اجرای آن معترضان بسیاری دارد.
پرداخت  جای  به  دولت  طرح  این  در  گفت:  اشتراک  طرح  توضیح  در  وی 
مسئوالن  و  می کرد  پرداخت  شرکت  چند  به  را  آن  رسانه  یک  به  پول  مستقیم 
باید  می گویند  آن  قبال  در  اما  می گرفتند  اشتراک  و  خریده  را  نشریه  شرکت ها 
چراکه  نبود  امکان پذیر  مسئله ای  چنین  اما  باشید  داشته  بیمه  مدنظر  میزان  به 
واقع  عالم  با  معیارها  بنابراین  کند  کار  نشریه  چند  در  خبرنگار  یک  است  ممکن 

بود. در تضاد 
مکانیزم  با  باید  مستقیم  یارانه  پرداخت  اینکه  بر  تاکید  با  قاضی زاده هاشمی 
و گسترده  تیراژ، زمینه  گرفتن میزان  نظر  افزود: در  اجرایی شود،  صحیح مجددا 
توزیع، نوع چاپ، تعداد صفحات، در نظر گرفتن حامیان خصوصی و دولتی و... 

در این مسئله ضروری است.
افزایش50درصدی  آمار  ارائ��ه  درخصوص  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
ارتقاء  با  همراه  نشریات  افزایش  اگر  کرد:  بیان  فرهنگ،  وزیر  ازسوی  رسانه ها 
ایجاد  گفت؛  باید  فعلی  شرایط  در  درواقع  داشت  نخواهد  فایده ای  نباشد  کیفیت 

رسانه های جدید پیش کش رسانه های بخش خصوصی فعلی حفظ شود.

توسعه  غیرتحریمی  موانع  بررسی  به  گزارشی  طی  مجلس  پژوهش های  مرکز 
روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصادی  دفتر  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
با  ایران  بانکی  روابط  توسعه  غیرتحریمی  »موانع  عنوان  با  گزارشی  طی  اسالمی 
سایر کشورها« آورده است: برخالف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش 
بانک های  با  ایران  بانک های  کارگزاری  روابط  برقراری  مشکالت  از  توجهی  قابل 

دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. 
در  خود  شرکای  با  ایران  بانک های  روابط  سخت،  تحریم های  دوره  طول  در 
سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای 
مالی  تأمین  و  پولشویی  حوزه  در  تر  سختگیرانه  قوانین   ،۳ بازل  استانداردهای 
ایران  بانک های  شد  سبب  غیره،  و  مشتریان  دقیقتر  شناسایی  لزوم  تروریسم، 
بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دلیل 

کفایت  ترازنامه،  تضعیف  و  تحریم ها  دوره  در  کشور  اقتصادی  نامناسب  شرایط 
تحریم ها  از  قبل  زمان  به  نسبت  ایران  بانک های   ،... و  دارایی  کیفیت  سرمایه، 

شرایط نسبتًا بدتری پیدا کردند.
گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارائه شده ازسوی صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی در برنامه سالیانه »رعایت استانداردها و کدها« وضعیت بانک های 
ایران را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، می توان 
پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی )iso( ، استانداردهای بازل 
) basel (، استاندارد گزارشگری مالی ) iFrs (، استانداردهای ارزیابی بخش مالی 
 cFt( و تأمین مالی تروریسم ) aMl FsaP ( (  و توصیه های مبارزه با پولشویی ) 

( را مورد بررسی قرار داد. بررسی های این گزارش نشان می دهد جز در ایزوهای 
نقص های  هرچند  نیست،  مناسب  استانداردها  سایر  در  ایران  وضعیت  بانکی، 

بسیاری در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.

بین  ضعیفی  همخوانی  اواًل  که  گفت  باید  مجموع  در  می افزاید:  گزارش  این 
دارد.  وجود  جهانی  استانداردهای  با  ایران  بانک های  مالی  صورت های  ساختار 
بنابراین اگر بانک های خارجی قصد ارزیابی بانک های ایران برای برقراری روابط 
به  ثانیًا  شد.  خواهند  مواجه  مشکل  با  قدم  اولین  در  باشند،  داشته  را  کارگزاری 
ناظر قوی،  نهادهای  نبود  و  مالی  گزارشگری  استانداردهای  رعایت ضعیف  دلیل 
اعتماد  بانک  ارائه شده در صورت های مالی  به اطالعات  بانک خارجی نمی تواند 
کند. ثالثًا حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک های ایران در زمینه های 
مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه 
شاخص های  حتی  نیست.  مناسب  غیره  و  تروریسم،  مالی  تأمین  و  پولشویی  با 
تأیید  را  ایران  بانک های  عملکرد  ضعیف  وضعیت  نیز  کملز  همچون  عملکردی 
می کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک 
ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانک های ایران 

تحریم هستند یا خیر.
المللی  بین  بانکی  روابط  توسعه  منظور  به  که  می کند  خاطرنشان  گزارش  این 
نه  باشد،  بانکی  نظام  بر اصالح درونی  از هرچیز  باید پیش  تمرکز  و  تأکید  ایران، 
بیان  به  کارگزاری.  روابط  برقراری  جهت  خارجی،  بانک های  به  امتیاز  اعطای 
نیز  و  بانک ها  ترازنامه  وضعیت  اصالح  )با  داخلی  بانکهای  ریسک  کاهش  دیگر، 
ساختار حاکمیت شرکتی در بانک ها( باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه 

به عنوان صرفه ریسک همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی.
که  باشند  موضوع  این  متوجه  باید  سیاستگذاران  که  دارد  تاکید  حاضر  گزارش 
المللی ما، در گروی توقف یا رفع تحریم ها نیست،  بانکی بین  عدم توسعه روابط 
در  تفصیل  به  که  موانعی  تحریم ها،  کامل  شدن  برطرف  صورت  در  حتی  بلکه 
گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین المللی ایران 

خواهد بود.

ترامپ ترمیناتور
رئیس جمهور آمریکا مسئول خونه های ریخته شده در غزه است

روابط  جهانی  روز  ماه  اردیبهشت   27 آستانه  در 
های  دستگاه  عمومی  روابط  ارتباطات؛  و  عمومی 
استاندار  با  استان  اداری  ش��ورای  عضو  اجرایی 

خراسان رضوی دیدار کردند.  
گرامیداشت  ضمن  دیدار  این  در  رشیدیان  رضا 
این مناسبت و تبریک پیشاپیش حلول ماه ضیافت 
الهی، گفت: یکی از مهمترین وظایف هر سازمانی 
روابط  بخش  این  در  و  است  شفاف  رسانی  اطالع 

عمومی ها مسئولیت تخصصی برعهده دارند. 
کنونی  حساس  شرایط  در  واقع  در  اف��زود:  وی 
همدلی،  ات��ح��اد،  از  ای  عمده  بخش  جامعه، 
خودباوری، آرامش به عنوان یک نیاز اصلی و مهم 

در حوزه روابط عمومی ها تحقق می یابد.
به  ب��رای  ک��رد:  بیان  رض��وی  خراسان  استاندار 
مهمترین  از  یکی  سازمان،  یک  رسیدن  موفقیت 
با  ها  آن  کردن  آگاه  و  مردم  داشتن  همراه  شروط 
عمومی  روابط  که  است  شده  انجام  های  فعالیت 
ها می توانند این ظرفیت را ایجاد کنند و مردم را 
انجام گرفته توسط سازمان هم  به اقدامات  نسبت 

توجیه و هم مطلع نمایند.
وی اظهار کرد: یکی از الزامات برخورداری مردم 
بدانند  که  است  آن  خودباوری  و  نشاط  امید،  از 
چه  اجرایی  های  دستگاه  در  ملت  این  فرزندان 
از عملکرد هر دستگاه  انجام می دهند و  اقداماتی 

اطالع داشته باشند.
های  ضعف  از  یکی  رض��وی  خراسان  استاندار 
رسانی  اطالع  عدم  را  اجرایی  های  دستگاه  بزرگ 
ایجاد  های  ظرفیت  و  مفید  اقدامات  از  مناسب 
از  از بسیاری  شده در نظام برشمرد و گفت: مردم 

صنعت،  آب،  گاز،  حوزه  در  گرفته  صورت  خدمات 
و  بهداشت  عالی،  آم��وزش  پ��رورش،  و  آم��وزش 
روابط  بزرگ  ضعف  این  و  ندارند  اطالع  درم��ان، 

عمومی دستگاه های اجرایی ماست.
و  ارتباطات  عصر  در  که  این  بیان  با  رشیدیان 
انفجار اطالعات قرار داریم اما از این ظرفیت های 
کرد:  تصریح  نکردیم،  استفاده  خوبی  به  جدید 
انسانی  های  ظرفیت  و  ابتکارات  کنار  در  امکانات 

می تواند این انفجار اطالعات را ایجاد کند. 
وی گفت: بر اساس مصوبه بودجه امسال، اجازه 
ای  هزینه  اعتبارات  از  درصد  یک  که  شده  داده 
دستگاه ها به جز اصل اول، در حوزه اطالع رسانی 

روابط ععمومی ها هزینه شود. 
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: برخی 
و  دولت  با  خود  ضدیت  و  انتقاد  کنند  می  تالش 
دینی  های  ارزش  به  تاختن  با  را  سیاسی  عرصه 

بیان کنند، 
بر  باید  عمومی  رواب��ط  کرد:  تصریح  رشیدیان 
بر خودباوری ملی  بتوانند  این شرایط فائق آیند و 
بیافزاید و به مردم نشان دهند که خادمان آنان در 
دستگاه اجرایی عشق به خدمت و پیشرفت کشور 

دارند. 
منفی  نکات  ما  جامعه  در  متاسفانه  گفت:  وی 
این  در  و  شود  می  ترویج  مثبت  نکات  از  بیشتر 
شرایط روابط عمومی ها و رسانه ها باید به دنبال 

برجسته سازی ظرفیت ها باشند.
عمومی  روابط  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
ها باید معرف ظرفیت ها باشند و بتوانند در عرصه 
توانمندی  از   و  تشریح   را  آن  عمومی  های  رسانه 

ها دفاع کنند.
شناسایی  نیازمند  کار  این  کرد:  تاکید  رشیدیان 
از  گیری  بهره  و  اندیشه  و  فکر  ن��وآوری،  قوانین، 

ظرفیت های فناوری و بهره وری است.
امور،  برخی  در  اشکال  وجود  به  اذع��ان  با  وی 
بتوانیم  باید  اقدامات  شدن  بهتر  منظور  به  گفت: 
کارهای مان را در معرض افکار عمومی قرار دهیم و 
بازخوردهای آن را بگیریم و  روابط عمومی ها می 
توانند در این بخش یک مشاور خوب و امین برای 
نقش  سازی  تصمیم  در  و  باشند  هایشان  دستگاه 
موثری ایفا کنند. استاندار خراسان رضوی تصریح 
پوشاندن  از  پرهیز  رسانی،  اطالع  شفافیت  کرد: 
اخبار به ویژه در حوزه مزایده ها، جلوگیری از رانت 
که  است  مواردی  جمله  از  خواری  ویژه  و  خواری 

باید مورد توجه قرار داشته باشد. 
رشیدیان تاکید کرد: باید ظرفیتی را ایجاد کنیم 
که مردم ما از گردش آزادانه اخبار و ظرفیت ها در 
دستگاه های اجرایی مطلع باشند؛ اطالعات را در 
چارچوب قانون در اختیارشان قرار دهیم و جلوی 

سو استفاده های احتمالی را بگیریم.
یک  عنوان  به  مردم  اعتماد  داشت:  اظهار  وی 
و  توجه  آن  به  باید  کهخ  است  اجتماعی  سرمایه 

برای حفظ آن تالش و برنامه ریزی کنیم. 
روابط  رسالت  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
مسئوالن  و  مردم  طرفه  دو  اعتماد  حفظ  عمومی 
است، اعتماد ما شفافیت در اطالع رسانی و اعتماد 
اطالعات  بودن  موقع  به  و  ان��دازه  به  ما،  به  مردم 

است.
رشیدیان افزود: روابط عمومی ها به عنوان زبان 

های گویا و گوش های شنوا در سازمان ها کار انجام 
می دهند و این پل ارتباطی بین سازمان و جامعه 
انجام  را  کار  این  تواند  می  عمومی  جامعه  و  هدف 

دهد.
فرهنگ  ارتقای  س��ازم��ان،  درون  به  نگاه  وی 
ضروری  نیز  را  است  خدمت  فرهنگ  که  سازمانی 
بعضا  دولتی  ادارات  در  ک��رد:  تصریح  و  خواند 
وقتی  کنند  می  فکر  برخی  که  شود  می  احساس 
تمام  چیز  همه  دیگر  شوند،  می  دولت  استخدام 
می شود تا 30 سال. باید فرهنگ خدمت صادقانه 
به مردم و رسیدن به اهداف وظیفه ای آن سازمان 

هموار مورد توجه باشد. 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید فرهنگ 
های  دستگاه  در  سازمانی  فرهنگ  و  تالش  و  کار 
ها  روابظ عمومی  توسط  این  که  یابد  ارتقا  اجرایی 

قابل انجام است. 
رشیدیان گفت: مناسبت ها فرصتی برای تعامل 
اجرایی سازمان است،  با عوامل  روابط عمومی ها 
دوررهمی  و  ها  مناسبت  این  در  ها  عمومی  روابط 
فرهنگ  ارتقای  برای  فرصت  این  از  توانند  می  ها 

خدمت در سازمان استفاده کنید.
برای  را  خاصی  شرایط  امسال  کرد:  تاکید  وی 
روابط عمومی ها داریم که امیدواریم در 40 سالگی 
جامعه  و  مردم  در  را  نشاط  و  امید  بتوانیم  انقالب 

افزایش دهیم. 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید فرهنگ 
های  دستگاه  در  سازمانی  فرهنگ  و  تالش  و  کار 
ها  روابط عمومی  توسط  این  که  یابد  ارتقا  اجرایی 

قابل انجام است. 

در آستانه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات مطرح شد:

اطالع رسانی شفاف وظیفه هر سازمان

جهان در دود و آتش. آن چه از نوار غزه به دنیای 
خبری  عکس های  از  فراتر  می شود،  مخابره  خارج 
در  که  هستند  خطری  نشان دهنده  این ها  است. 
قدرت خشم آلود سیاستمداری مانند دونالد ترامپ 

ریشه دارند.
چه انگیزه ای سبب می شود که ترامپ دستور دهد 
درست در هفتادمین سالگرد تاراندن فلسطینی ها 
گشایش  اسرائیل،  امروز  اشغالی،  سرزمین های  از 
جشنی  به  را  نمادین  صورت  به  آمریکا  سفارتخانه 
آن  از  نیمی  که  ساختمانی  کند؟   تبدیل  هیاهو  پر 
منطقه ای  همان  در  دارد.  قرار  شرقی  اورشلیم  در 
زمانی  که  که در صورت تشکیل دو دولت مستقل، 
دولت  مقر  بود.  شده  آن  خواستار  عباس  محمود 

فلسطینی ها خواهد بود.
و  ملت  یک  حقوق  به  آشکار  تجاوز  یعنی  این 
با  یقینا  که  اعتراضاتی  ب��رای  آنها  تحریک  البته 
یعنی  این  اس��ت.  همراه  صهیونیست ها  سرکوب 
خشم  گسترش  یعنی  بیشتر،  خون های  و  ها  کشته 
و آشوب، همان چیزی که اسرائیل می خواهد. به 
و  کشته ها  قبال  در  هم  ترامپ  دونالد  دلیل  همین 
بگوییم  بهتر  یا  است.  مسئول  زیادی  مجروحان 

شریک در جنایات است. 
ترامپ چه انگیزه ای از نابودی دارد؟

چه انگیزه ای سبب می شود که ترامپ توافق اتمی 
با ایران که با مشقت فراوان به دست آمده را با یک 
امضا نابود کند، بدون این که با شرکای خود در اروپا 
مشورت و گام های بعدی را هماهنگ کند؟ و با این 
اقدام وخامتی دیگر در خاورمیانه را باعث شود؟ و 
همزمان نظم مسالمت آمیزی که از 70 سال پیش با 
اروپا و در اروپا برقرار است را دچار بحرانی حیاتی 

کند؟
آن گونه  مرد  این  که  می شود  سبب  انگیزه ای  چه 
که  کند  استفاده  وسیله ای  هر  از  برمی آید،  که 
دستاوردهای سلف خود را نابود کند، بدون این که 

برای پس از ویرانی برنامه ای داشته باشد؟
دونالد ترامپ پیشتر هرگز به عنوان سیاستمداری 
نکرده  فعالیت  دموکراتیک  انتخاباتی  از  برآمده 
از  بستان ها،  ب��ده  از  ک��ه  فضایی  در  او  اس��ت. 
از  سازش،  به  رسیدن  برای  طاقت فرسا  تالش های 
معایب تشکیل شده،  و  مزایا  کردن  سبک وسنگین 
همواره  خوب  شرایط  در  که  فضایی  است؛  نبالیده 

پیامدهای عمل سیاسی را از نظر دور نمی دارد.
را  آنها  خود  که  او  قدرت  نمادهای  به  است  کافی 
برگزیده، نگاه کنیم. نام او که به خطی طالیی رنگ 
بر برج ها نقش بسته و قرار است القا کند: )ببینید، 
من بر فراز همه پرواز می کنم، و هر کاری بخواهم، 
می توانم بکنم(. اینها همه انگیزه اصلی اعمال او را 
برمال می کند که نه "اول آمریکا"، بلکه "اول دونالد 

ترامپ" است.
او هیچ طرح بدیلی ندارد

این شناخت، یافته ای تازه نیست. در این روزها 
است.  شده  نمایان  مرد  این  ویرانگر  نیروی  اما 
او  دونالد ترامپ هیچ طرح بدیل سازنده ای ندارد. 
دیگر  سال   8 یا   4 شاید  که  خود  کارهای  عواقب  به 
نیست  مهم  او  برای  نمی اندیشد.  شوند،  پدیدار 
بر  تأثیری  چه  او  لفظی  حمالت  و  تصمیمات  که 

کشورهای خارج از ایاالت متحده می گذارد.
او قدرت نمایی می کند، چون توان آن را دارد. در 
امکان  حد  تا  که  است  فکر  این  به  هم  شرایطی  هر 
این  توجه  جلب  راه  ساده ترین  و  کند.  جلب  توجه 
است که در نهایت اعتماد به نفس، همه چیزرا نابود 

کند.
به همین دلیل است که او درست در چنین روزی 
منتقل  دیگر  نقطه ای  به  را  آمریکا  سفارت خانه 
می کند. و به همین دلیل است که توافق هسته ای 
از  بداند پس  این که  بدون  نابود می کند،  را  ایران  با 

آن چه باید کرد.
 اروپا باید بیدار شود

معنی  این  به  دست کم  اروپ��ا  برای  موضوع  این 
است که زمان بیداری آنها فرا رسیده است. 7 دهه 
پس از پایان جنگ جهانی دوم، اروپا راهی جز بلوغ 
ندارد. مسئولیت پذیری در عرصه سیاست خارجی 
و امنیتی،  بخشی از فرایند این بلوغ است. زمان آن 
رسیده که قاره سبز  با خود صادق باشد و راه خود 
آمریکایی که دیگر  ترامپ جدا کند.  آمریکای  از  را 
نابودی  پی  در  بلکه  نیست  جهان  مدیریت  پی  در 

بشریت است. 
تصمیم  برگزیت  از  گذشته  باید  بریتانیایی ها 
و  امنیتی  عرصه  در  می خواهند  چطور  که  بگیرند 

دفاعی با فرانسه و آلمان همکاری کنند. و مهم تر از 
همه، اروپا باید راهی برای توقف زوال از درون بیابد 
و در گامی بلندپروازانه، مختصات جامعه آینده اش 
را تبیین کند. آینده ای که آمریکا دیگر ارباب آنها 

نباشد.
بسیاری  و  ب��زرگ  چالش های  از  مملو  راه  این 
یک  در  اما  است.  پیش بینی  غیرقابل  پیشامدهای 
چون  مردی  که  کشوری  به  نیست:  تردیدی  مورد 
دونالد ترامپ در رأس آن قرار گرفته است، نه تنها 
دیگر نمی توان اطمینان کرد، بلکه اطمینان کردن 

جایز نیست.
مخابره  غزه  باریکه  از  روزه��ا  این  که  تصاویری 
ناگزیری  بر  هستند  غم انگیز  گواهی  می شوند، 

وضعیتی حیاتی.
تالش ترامپ برای بر هم زدن صلح در خاورمینه

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نزدیکان 
نقطه  سمت  به  را  اوضاع  دارند  عمال  جنگ طلبش 
طرف  دو  اگ��ر  که  نقطه ای  می برند.  جنگ  آغ��از 
به آن برسند عمال وارد راهی شده اند که  مخاصمه 

دیگر برگشتی در آن نیست.
و  بولتون  جان  که  می دهد  نشان  اوض��اع  رصد 
تصمیم سازی  ح��وزه  در  مشاورانش  و  دوستان 
جنگی  آغاز  برای  را  اوضاع  آمریکا،  ملی«  »امنیت 
واسطه هایش  یا  او  احتماال  دیده اند.  مناسب  دیگر 
از  با هم پیمانان خود  قبل،  و هفته های  روزها  طی 
جمله رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب رایزنی های 

گسترده ای انجام داده اند.
نشان  نیز  تخاصم  صحنه  رصد  گذشته  اینها  از 
آمریکا  و  اسرائیل  اعراب،  مثلث  تحرکات  می دهد 
به سمت برخورد سخت است. درگیری های سوریه 
بین  بالستیک،  موشک های  آتش  تبادل  شایعه  و 
سوریه،  به  آمریکا  پرانی  موشک  اسرائیل،  و  ایران 
به  فضا  بردن  پروژه  از  بخشی   ... و  لفظی  درگیری 

سمت مواجهه »سخت« است.
آخرین ضربه به صلح شکننده در منطقه هم گویا 
همه  از  مهمتر  و  حماس  مواضع  به  موشکی  حمله 
این  اورشلیم است. همه  افتتاح سفارت آمریکا در 
آنچه  تمام  آمریکا  و  اسرائیل  می دهد  نشان  موارد 

تحریک  و  ای��ران  برابر  در  تنش  ایجاد  ب��رای  باید 
داده اند  انجام  می دادند،  انجام  اسالمی،  جمهوری 
تا به واسطه آن خویشتن داری جمهوری اسالمی را 

از او بگیرند.
تفاوت ترامپ با اوباما، فرصتی برای ناتانیاهو

دولت  اختالف نظرهای  وقتی  اوباما،  دوران  در 
تاکتیک ها  سر  بر  اسرائیل  دولت  با  متحده  ایاالت 
کار  آمریکا  برنامه های  با  نتانیاهو  مخالفت های  و 
کشاند،  دولت  دو  میان  اندک  اختالف  ابراز  به  را 
رسانه های آمریکایی نام آن وضعیت را شدیدترین 
فاصله میان دو کشور تعبیر کردند. حمایت آمریکا 
از اسرائیل آن چنان محکم بوده که حاال خود آمریکا 

هم نمی تواند در مقابلش بایستد.
افکار  دیپلماسی،  سیاست،  با  ترامپ،  دول��ت 
عمومی، ظواهر و قواعد نسبتی ندارد. این فرصتی 
مشکالت  کاهش  ب��رای  هم  اس��ت،  نتانیاهو  ب��رای 
حاکی از وجود فلسطینیان و هم برای کسب امتیاز 
آمریکا  داخلی.  سیاسی  رقابت های  صحنه  در 
اسرائیل  خود  از  بیشتری  قیدوبندهای  همواره 
آن  است،  دمکراتیک تر  اسرائیل  از  دارد.  و  داشته 
به  دولتش  بی قاعده  جنگ افروزی  گاهی  که  قدر 
تمام  سفید  کاخ  و  کنگره  و  سنا  کرسی های  قیمت 
بین المللی  قراردادهای  و  معاهدات  در  می شود. 
عضو است و تخطی اش از آن ها، الاقل ایجاد مسئله 

می کند.
بازی  قواعد  از  خارج  مدت هاست  اسرائیل  اما 
و  اس��ت  هسته ای  س��الح ه��ای  صاحب  می کند. 
و  صلح آمیز  معاهده های  پای  نه.   nPt پیمان  عضو 
حقوق بشری، اگر هم نام اسرائیل باشد، تعهدی به 
همراهش نیست. چتر حامی بزرگی به نام آمریکا، 
کمک  به  دیپلماسی  فرهنگ،  اقتصاد،  صحنه  در 
و  می کند  تامین  را  نظامی اش  امکانات  می آید،  او 
حق وتو را هم در خدمتش قرار می دهد. آمریکای 
ترامپ اما حتی  کمتر از پیشینیانش خود را در بند 
محاسبه گری  به  یعنی  این  و  می بیند  محدودیت ها 
نیست.  نیازی  هم  بود  الزم  این  از  پیش  که  اندکی 
وجهه  خاطر  به  دارد،  کمتری  نیازی  اسرائیل  حاال 
صلح  به  کند  وانمود  هم پیمانانش  مقابل  در  آمریکا 
تمایل دارد و از همین روست که اشغال را رسمیت 
سفارت  سال،  چندین  از  بعد  و  می بخشد  بیشتری 
را منتقل می کند و با خیال راحت تری، فلسطینیان 
میخ  »آخرین  بعضًا  آنچه  می گذراند.  تیغ  دم  از  را 
می شود،  خوانده  خاورمیانه  در  صلح«  تابوت  بر 
به  تظاهر  برای  اسرائیل  انگیزه های  آخرین  حذف 

صلح طلبی است.

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

عدم صدور مجوز فعالیت برای معادن فاقد توجیه اقتصادی

مسئول واحد زعفران جهاد کشاورزی خراسان رضوی مطرح کرد:

سوء استفاده تجار از تولیدکنندگان زعفران

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات:

محدودیت ارزی ضرورت است
نماینده کاشمر در مجلس:

تعرض به تجمع کارگران و معلمان نقص حقوق شهروندی است

گالیه نماینده فریمان از بی عدالتی رسانه ای؛

»یارانه« غیرمستقیم دردی را دوا نمی کند

مرکز پژوهش های مجلس:

تحریم به تنهایی مانع توسعه روابط بانکی نیست



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhani@gMail.coM

فرهنگ 5 4جامعه W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m210 پنجشنبه 27  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره Vol.1،No.210  May.17،2018  Vol.1،No.210  May.17،2018  210 پنجشنبه 27  اردیبهشت ماه 1397- سال اول -  شماره

کتاب خوان خبر

نویسنده،  آلبوم،  میچ  نوشته  زم��ان«  »ارب��اب  کتاب 
آلبوم،  اس��ت.  تلویزیونی  برنامه ساز  و  دان  موسیقی 
است.  موفق  منتقدان،  نظر  از  اما  کار  کم  نویسنده ای 
مشهورترین کتاب او »سه شنبه ها با موری« نام دارد که 

مدت ها در صدر کتاب های پرفروش قرار داشت.
او در این کتاب به یکی از مهم ترین مفاهیم بشری، 
یعنی زمان پرداخته است. با اینکه به نظر می رسد زمان 
به عنوان یک مفهوم قراردادی از مفهومی مشترک بین 
مردمان دارد اما تجربه هر کس در مواجهه با زمان، تجربه 
 ای متفاوت است. حتی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های 
مختلف نیز تعاریف و دیدگاه های متفاوتی نسبت به زمان 

دارند.
نویسنده در این کتاب با رویکردی داستانی، مواجهه 
آدم های مختلف را با زمان به تصویر می کشد. شخصیت 
های این داستان با زمان درگیرند. فردی زمان بیشتری 
برای رسیدن به ایده آل های خود طلب می کند، دیگری 
در آرزوی زمان بیشتر برای سپری کردن در کنار همسرش 
است که به علت بیماری هر لحظه مرگ را انتظار می کشد. 
این رمان سرشار از جمالت مختلف درباره زمان و اهمیت 
با  کتاب  از بخش های  بسیاری  در  و مخاطب  آن است 
زندگی  و  زمان  ارزش  درباره  گونه ای  نصیحت  جمالت 
مواجه می شود. نویسنده به مخاطب یادآوری می کند 
که برای هر کاری زمانی در زندگی مقدر شده است و زمان 
تولد، زندگی و مرگ برای هر فرد فرا خواهد رسید و این 
انسان ها هستند که باید از آن به بهترین شکل بهره ببرند.

در بخشی از کتاب »ارباب زمان« می خوانیم: »تالش 
احتماال  آوری��د.  نظر  در  را  زم��ان  ب��دون  زندگی  کنید 
نمی توانید. با مفهوم ماه، سال و ایام هفته آشنا هستید. 
اما  هست.  خودرویتان  داشبورد  یا  دیوار  روی  ساعتی 
نگاه  به ساعتشان  پرندگان دیرشان نمی شود. سگ ها 
ناآرامی  تولدشان  روز  گذشت  برای  آهوها  نمی کنند. 
نمی کنند. فقط انسان است که زمان را اندازه می گیرد. 
فقط انسان است که ساعت را به صدا در می آورد.برای 
همین فقط انسان است که ترسی فلج کننده را در درون 
پایان  به  از  ترس  ن��دارد.  دیگری  جاندار  هیچ  که  دارد 

رسیدن زمان...«

کتابخانه،  از  شهرستان  جدید  فرماندار  بازدید 
کتاب  معرفی  و  نماز  خوان  کتاب  نشست  برگزرای 
رادمنش  مدرسه  آموزان  دانش  دربازدید  فرنگیس 
از کتابخانه از جمله خبرهای کتابخانه های عمومی 

داورزن در روزهای گذشته بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان داورزن؛ بازدید فرماندار جدید شهرستان 
و  نماز  خوان  کتاب  نشست  برگزاری  کتابخانه،  از 
کتابخانه  از  رادمنش  مدرسه  آموزان  دانش  بازدید 
از جمله خبرهای کتابخانه های عمومی داورزن در 
روزهای گذشته بود. در این مراسم سرپرست اداره 
از  پس  داورزن  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه 
عرض خیرمقدم گزارش مختصری از برنامه های اداره 
کتابخانه ها و هم چنین فعالیت های کتابخانه عمومی 

ولی عصر)عج( ارائه داد. 
حسین خرمی ضمن تقدیر از کمک های جناب 
فالحی فرماندار قبلی خواستار تداوم این کمک ها 

شد. 
فرماندار داورزن هم از فعالیت های کارکنان اداره 
تشکر کردند غالمعلی پیش بین ضمن تاکید بر اهمیت 
ساخت  تکمیل  خصوص  در  کتابخوانی،  موضوع 
ساختمان کتابخانه عمومی نیز قول مساعدت دادند و 
از اداره کتابخانه ها هم خواستار پیگری مستمر شدند. 
و فرصت های  تهدیدها  به  اشاره  بین ضمن  پیش 
فضای مجازی خواستار استفاده بیشتر اداره کتابخانه 
این ظرفیت در راه ترویج فرهنگ کتابخوانی  از  ها 

شدند. 
اولین نشست کتابخوان همزمان با سن تکلیف
اولین نشست کتابخوان مدرسه ای با نماز معنوی 
شد. همزمان با رسیدن به سن تکلیف دانش آموزان 
ای  مدرسه  کتابخوان  نشست  اولین  ابتدائی،  سوم 
کتابخانه های  اداره  معنوی شد. سرپرست  نماز  با 
عمومی داورزن گفت: با توجه به مناسبت ها و انجام 
قرار  اداره  این  کار  دستور  در  مناسبتی  های  برنامه 
راستا  درهمین  افزود  خرمی  حسین  است.  گرفته 
و به مناسبت رسیدن به سن تکلیف دانش آموزان 
سوم ابتدائی مدرسه دخترانه شیخ حسن داورزنی با 
هماهنگی های انجام شده روز یکشنبه 23 اردیبهشت 
1397 در اولین نشست کتابخوان مدرسه ای سال 
جدید کتابهایی با موضوع نماز معرفی شد. الزم به 
ذکر است که یکی از این معرفی ها به شکل نمایشی 

اجرا شد. 
یازدهم دبیرستان دخترانه  آموزان کالس  دانش 
کتابخانه  در  ادب��ی��ات  دبیر  ه��م��راه  ب��ه  رادم��ن��ش 
ولیعصر)عج( شهرستان داورزن حضور یافتند و کالس 

درس تشکیل دادند. 

با  که  است   Public relations مخفف   Pr عبارت 
عنوان »روابط عمومی« در میان عامه مردم شناخته 
در  آن  برای  متعددی  و  مختلف  تعاریف  و  می شود 

کتاب ها و نظریه ها وجود دارد.
پلی میان یک سازمان  را  بسیاری روابط عمومی 
سازمان،  هر  معتقدند  و  دانند  می  مخاطبانش  و 
و  مؤثر  ارتباطاِت  برقرارِی  برای  که  هایی  فعالیت 
انجام  ارتباطند  در  آن  با  که  گروه هایی  با  هدفمند 

می دهد را روابط عمومی می گویند.
بین  تلگرافی  »اتحادیه  میالدی   ۱۸۶۵ مه  در۱۷ 
المللی« در پاریس تشکیل شد. ازآن تاریخ به بعد، 
سرانجام  و  شد  تحول  دستخوش  اتحادیه  این  نام 
"اتحادیه  کنفرانس  در  میالدی   ۱۹۰۶ اکتبر   ۳۰ در 
تلگرافی بین الملل" تصمیم گرفته شد که "اتحادیه 
در  شود.  تشکیل  نیز  الملل"  بین  تلگرافی  و  رادیو 
"عهدنامه  به موجب  ۱۹۳۲ میالدی  ۹ دسامبر سال 
فوق،  ش��ده  ی��اد  اتحادیه  دو  وح��دت  با  مادرید" 
کار  به  شروع  دور"  ارتباطات  المللی  بین  "اتحادیه 
تأسیس  یادآور  ارتباطات  واقع روز جهانی  کرد. در 
در  است.  ارتباطات  پیشرفت  برای  ها  اتحادیه  این 
دست اندرکاران  پیگیری  و  تالش  سال ها  ادام��ه، 
جامعه  و  نشست  ثمر  به  ای��ران  در  عمومی  رواب��ط 
 27 کرد.  ملی  روز  صاحب  را  ایران  عمومی  روابط 
درسطح  که  روزی  مه   17 با  برابر  ماه  اردیبهشت 
جهانی نیز به عنوان روزارتباطات وجامعه اطالعاتی 
نامگذاری شده است، به عنوان روز روابط عمومی و 
ارتباطات تعیین گردید. به همین بهانه پای صحبت 
روابط  جنس  از  هایی  دغدغه  که  نشستیم  جوانی 
می کند.  اجرا  توان  حد  در  و  پیگیری  را  عمومی 
مقطع  در  که  حالی  در  زاده  مصطفی  سیداحسان 
کارشناسی فارغ التحصیل رشته مهندسی است اما 
کارشناسی  هم  اجتماعی  ارتباطات  علوم  رشته  در 
ارشد دارد. مدرس دانشگاه و کارگاه های آموزشی، 
سابقه  سال   12 از  بیش  و  نگار  روزنامه  خبرنگار، 
فعالیت در حوزه های رسانه و روابط عمومی دارد و 
در حال حاضر مدیرروابط عمومی و تبلیغات شرکت 
های  مجموعه  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  به¬نشر 

انتشاراتی کشور است.
واقع  در  ها  عمومی  روابط  زاده  مصطفی  آقای   •

چکاره سازمان ها هستند؟
در  است،  بررسی  قابل  جهت  دو  از  موضوع  این 
نظریه  و  ها  کتاب  در  آکادمیک   بصورت  آنچه  واقع 
با آنچه در مجموعه ها و ارگان های  ها آماده است 

ما در حال اجرا هست، کامال متفاوت می باشد. در 
روابِط  ساختن  برای  می تواند  عمومی  روابط  واقع 
سرمایه گذاران،  مشتریان،  کارکنان،  با  تفاهم آمیز 
رأی دهندگان و عموم مردم به کار رود اما واقعا هم 
اکنون در روابط عمومی های ما این اتفاق می افتد؟

باشه گفت چه  بهتر  یا شاید  به چه دلیل  • خب 
دالیلی اتفاق نمی افتد؟

بله قطعا دالیل متعدد و مختلفی برای هر ارگانی 
اندک تجربه ای  به  باتوجه  به نظرم  اما  وجود دارد. 
در  ها  عمومی  رواب��ط  متاسفانه  ک��ردم،  کسب  که 
فعالیتی  و  کار  هرگونه  که  هستند  محلی  مجموعه 
که روی زمین بماند؛ آن ها باید انجام بدهند. خب 
این رفتار که ناگزیر و اجتناب ناپذیر هم است، باعث 
های  فعالیت  بر  تمرکز  از  عمومی  روابط  شود  می 
اصلی خودش فاصله بگیرد. ایده آل اینه که روابط 
عمومی بتواند خارج از دغدغه های اداری و اجرایی 
در سیستم ها، به وظایف تخصصی خود بپردازد که 
به  رو  فرصت  این  ای  مجموعه  و  ارگان  کمتر  خب 

روابط عمومی اش می دهد.
• روابط عمومی همان تبلیغات است؟

میان  فراوانی  های  تفاوت  و  نیست  اینطور  قطعا 
تفاوت های  بزرگترین  از  یکی  دارد،  وجود  دو  این 
به  است؛  برنامه ریزی  در  تبلیغات  و  عمومی  روابط 
طوری که روابط عمومی برای بلندمدت برنامه ریزی 
به  ممکن  زماِن  کوتاه ترین  در  تبلیغات،  اما  می کند 
سود  دنبال  به  عمومی  روابط  است.  نتیجه  دنبال 

دو طرفه است و مثل تبلیغات تنها به سود سازمان 
تالش  عمومی  روابط  واقع  در  و  نمی کند  فکر  خود 
با ارتباطی هدفمند و مؤثر، ضمن برآوردن  تا  دارد 
نیازهای سازمان خود در جهت شکل دهی صحیح 
از این  به ارتباط مشتریان و سازمانش اقدام کند و 
طریق ارتباط مخاطبان با سازمان را تسهیل کنند. 

• برای همین عنوان شما هم اکنون »مدیرروابط 
عمومی و تبلیغات« است؟

هستیم  آن  انجام  حال  در  ما  که  فعالیتی  ببنید 
خیلی با روابط عمومی سازمانی و حرفه ای متفاوت 
در  ترویجی  های  فعالیت  ها  مجموعه  در  اس��ت، 
رواب��ط  قسمت  ذی��ل  کتابخوانی  و  مطالعه  ح��وزه 
اما قطعا روابط عمومی  عمومی تعریف شده است. 

با تبلیغات تفاوت های بسیاری دارد.
• روابط عمومی را در یک جمله خالصه چگونه 

تعریف می کنید؟ 
این  ب��رای  مختلفی  و  زی��اد  بسیار  تعاریف  خب 
اینه  م��وارد  آن  از  یکی  ام��ا  اس��ت،  آم��ده  موضوع 
و  حوصله  و  صبر  با  واقع  در  ها  عمومی  رواب��ط  که 
اختصاص زماِن تفکِر بیشتر به مخاطب و مجموعه، 
در جهت جلب رضایِت هرچه بیشتر مشتری و ارائه  
مخاطبان  ک��ردن  دائمی  در  سعی  بهتر،  خدمات 
تر دیگری هم هست  مجموعه دارد. جمله خالصه 
که می گوید روابط عمومی عبارت از: » چشم، گوش 
و زبان سازمان « است که البته در خصوص به نظرم 
باید دقت کرد به چشم، گوش و زبان رئیس سازمان 

تبدیل نشویم.
•یعنی برای رئیس سازمان کار نکنیم؟

کنه،  کار  برای مخاطب  باید  روابط عمومی  ببنید 
ها  مشتری  و  م��ردم  زمانی  یه  مخاطب  این  حاال 
یه  شاید  و  پرسنل  و  کارمندان  زمانی  یه  هستند، 
این  منظورم  من  باشد.  سازمان  رئیس  هم  زمانی 
بود که روابط عمومی به چشم، گوش و زبان رئیس 

سازمان تبدیل نشود.
روابط  با  هم  هنوز  مردم  که  دارید  قبول  اما   •

عمومی ها ارتباط خوبی برقرار نکردند؟
نمیشه اینو بصورت قطعی نظر داد، نظرات قطعا 
متفاوت است و باید در این زمینه نظرسنجی دقیق 
ارائه  اما  داد  انجام  متفاوت  و  باال  آماری  جامعه  با 
از  مشتریان،  به  مجموعه  شفاِف  و  واقعی  چهره 
اگر این درک به  وظایف مهم روابط عمومی است و 
وجود آید که مشتریان، صاحباِن اصلِی آن ارگان ، 
آن ها،  وجود  بدون  و  هستند  مجموعه  یا  شرکت 
داشت،  نخواهد  معنی  سوددهی  و  مجموعه  آن 
حرفه ای،  عمومی  رواب��ط  به  باید  که  می یابیم  در 
سازمانی  هر  در  الزم  و  مهم  بخِش  یک  دیده ِی  به 

نگریسته شود.
• مدیران رده باال روابط عمومی را با چه نگاهی 

می بینند؟
اما  است  متفاوت  ها  نگاه  باز  هم  مورد  این  در 
واقعیت این است که مدیرعامالن و مدیراِن رده باال، 
که  اطالعاتی  سیِل  به  رسیدگی  برای  کافی  زم��اِن 
و  ندارند؛  می شوند  سرازیر  سازمان ها  به  روزه  هر 
نمی آید.  آنها  کار  به  نیز  اطالعات  این  تماِم  البته 
شده  وارد  اطالعاِت  دسته بندِی  زمینه،  این  در 
ارتباِط  شناخِت  و  به روزرسانی  سازمان ها،  به 
به  تنها  نه  م��دی��ران،  متفاوت  سمت های  با  آنها 
می کند  فراوانی  کمک  آنها  زمان  در  صرفه جویی 
گمی  سردر  و  پراکندگی  از  جلوگیری  باعث  بلکه 
کاتالیزوِر  این  می شود.  سازمان  مختلف  واحدهای 
تصمیم گیری در سازماْن تا حد زیادی به مشتریان 
نیز کمک می کند؛ و آنها هم می دانند برای مطالبات 

خود به کجا مراجعه نمایند.
باید  عمومی  روابط  یک  که  کاری  ترین  مهم   •

انجام بدهد؟
پاسخ  و  موضوع  این  ارگانی  و  مجموعه  هر  برای 
این سوال میتواند تفاوت داشته باشد، اما ساختن 
مردم  میان  در  مجموعه  آن  از  مناسب  چهره ای 
مطرح  نیز  و  شرکت  یا  سازمان  اصلی  مخاطبان  و 
کردن نام یا برند در بین این همه سازمان و شرکت 
که روزانه به تعداد آنها افزوده می شود، کاری است 
از عهده  آگاه  و  تنها یک روابط عمومی حرفه ای  که 

آن بر می آید.

               سعید بابایی

از حضور فرماندار جدید در کتابخانه تا 
برگزاری نشست کتاب خوان نماز

خبرهای فرهنگی از کتابخانه 
های عمومی شهرستان داورزن

گفت وگویی به بهانه 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

چشم، گوش و زبان »سازمان« یا »رئیس سازمان«؟
رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس 
گفت: نظام آموزشی آیینه ای است که آینده کشور را 

می توان در آن دید.
سیدعلی اکبر شمسیان در مراسم تجلیل از معلمان 
سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی که شامگاه 
گذشته در تاالر دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی 
مقام  گرامی داشت  با  شد،  برگزار  رضوی  خراسان 
عناصری  مهم ترین  از  یکی  معلمان  اف��زود:  معلم، 
هستند که در سرنوشت فرد و جامعه تأثیر پایدار و 

ماندگاری خواهند گذاشت.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم بدانیم آینده جامعه 
چگونه است، باید ببینیم که معلمان ما چه تدریس 
می کنند و چگونه تدریس می کنند و چه فرهنگ و 
منش و رفتاری را به فرزاندنمان تعلیم می دهند و از 
این رو می توان گفت که نظام آموزشی آیینه ای است 

که آینده کشور را می توان در آن دید.
واضح  بسیار  رو  این  از  ک��رد:  تصریح  شمسیان 
است به میزانی که جوامع در موضوع تعلیم و تربیت 
باشند،  آگاهانه تری داشته  سرمایه گذاری بیش تر و 
امیدوارتر  جوامع  آن  توسعه  و  پیشرفت  به  قطعًا 

خواهند بود.
آموزش های  به  »پرداختن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است  نکته ای  اولین  جامعه  نیاز  مورد  و  کاربردی 
اهتمام  آن   به  نسبت  ما  آموزشی  نظام  در  باید  که 
علی رغم  کرد:  خاطرنشان  شود«،  انجام  بیش تری 
تالش های صورت  گرفته گمان می کنم ما هم چنان 
در این مسئله نیاز به تالش و کار بیش تری داریم. 
چیز  مهارت محور  و  کاربردی  آموزش های  به  توجه 
جدیدی نیست و بارها همه ما از بزرگان شنیده ایم 
که »میراث پدرخواهی علم پدر آموز؛ کین مال پدر 

خرج توان کرد به یک روز«. مراد از این علم پدر در 
این بیت مهارت و یا همان پیشه و حرفه پدر است. 
هم چنین سعدی شیرازی معتقد بود که کیسه سیم 
و َزر خالی می شود، اما کیسه پیشه ور و صاحب فن 

هرگز تهی نخواهد شد.
رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس 
جهاددانشگاهی،  »آموزش های  اینکه  بر  تأکید  با 
این  کرد:  عنوان  اس��ت«،  مهارت محور  و  کاربردی 

آموزش ها با توجه به نیاز بازار کار تدوین، طراحی و 
اجرا می شود. خوش بختانه رویکرد جهاددانشگاهی 
انجام  بر  را  ما خود  و  این گونه است  پژوهش  نیز در 
مقید  و  متعهد  ک��ارب��ردی  پژوهشی  فعالیت های 

می دانیم.
در  باید  که  مسئله ای  »دومین  اینکه  بیان  با  وی 
نیافتن  پ��رورش  شود  توجه  آن  به  آموزشی  نظام 
ما  آموزشی  نظام  کرد:  تصریح  است«،  خالقیت ها 

تفکر و اندیشیدن را چنان که باید ارج نمی دهند و به 
تعبیر استاد مطهری فراگیری اندیشه ها بر اندیشیدن 
مواجه  مسائله  این  با  نتوانیم  ما  اگر  دارد.  اولویت 
درستی داشته باشیم  و فضای آموزشی خود را برای 
بروز خالقیت و رشد استعدادها و تقویت اندیشیدن 
و تفکر و بروز اندیشه ها به میزان کافی و الزم ایجاد 
و  علمی  ن��وآوری ه��ای  از  آینده  در  قطعًا  نکنیم، 

فرهنگی در تمام علوم محروم خواهیم بود.
شمسیان گفت: هم چنین یکی از انتظارات به جا 
یک  عنوان  به  ما  آموزشی  نظام  از  که  و شایسته ای 
با تاریخ و تمدن کهن و فرهنگ فاخر  کشور شرقی 
و غنی وجود دارد، این است که این نظام آموزشی 
بایستی نسبت به انتقال میراث فرهنگی و دینی ما به 
نسل آینده ما متعهد و کوشا باشد. همه ما می دانیم 
سست  ما  جامعه  تهدید  و  آسیب  بزرگ ترین  که 
افزایش  است.  اخالقی  ارزش ه��ای  و  اصول  شدن 
ناهنجاری ها، کج روی ها و انحرافات، بزهکاری ها و 
دیگر آمارهای نگران کننده به ما می گوید که نسل ما 
نسبت به انتقال میراث فرهنگی و ارزش های اخالقی 

موفق نبوده است .
وی افزود: این تهدیدی برای همه جامعه خواهد 
بود و فقط دامن یک قشر و یا گروه را نخواهد گرفت. 
لذا همه ما باید نسبت به این موضوع با حساسیت و 

دلسوزی بیش تری تالش کنیم.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی  با 
بیان اینکه »داده های ما باید با انتظارات ما از نظام 
آموزشی هم خوانی داشته باشد«، عنوان کرد: اگر این 
هم خوانی وجود نداشته و به اندازه ای که انتظار داریم 
سرمایه گذاری  و  نکرده  حمایت  آموزشی  نظام  از 
نکنیم، دیگر نباید آینده بهتری را به انتظار نشست. 

اولین  مغزی  سکته  و  عروقی  قلبی  بیماری های 
که در سال  عامل کشنده در سراسر جهان هستند 
ثانیه   ۲ هر  در  یعنی  نفر  میلیون   ۱۷.۵ مرگ  سبب 
کاهش  صورت  در  اینحال  با  شوند.  می  مرگ  یک 
به مقدار زیادی قابل  این بیماری ها  عوامل خطر، 

پیشگیری هستند.
علوم  دان��ش��گ��اه  بهداشت  م��ع��اون  مقام  قائم 
خون  فشار  جهانی  روز  آستانه  در  مشهد  پزشکی 
عوامل  گفت:   )۲۰۱۸ می   ۱۷( اردیبهشت   ۲۷ باال 
شامل  مغزی  سکته  و  عروقی  قلبی  بیماری  خطر 
مصرف  باال،  خون  قند  و  ،کلسترول  باال  فشارخون 
دخانیات، عدم مصرف مقدار کافی میوه و سبزی، 

اضافه وزن و چاقی و کم تحرکی هستند.
عوامل  این  اینکه  بر  تاکید  با  فرهمند  کاظم  سید 
مسئول ۸۰ درصد مرگ های ناشی از بیماری قلبی 
و سکته مغزی می باشند گفت: بعضی از این عوامل 
مانند فشارخون و کلسترول باال و مصرف دخانیات 
و سابقه  مانند جنس  بعضی  و  کنترل  و  تغییر  قابل 

خانوادگی غیر قابل تغییر هستند.
عامل  و  مغزی  سکته  خطر  علت  اولین  فرهمند؛ 

سکته  و  قلبی  های  بیماری  از  نیمی  تقریبا   مهم 
افراد  افزود:  و  نمود  عنوان  باال  را فشارخون  مغزی 
مبتال به فشارخون باال ۳ برابر بیشتر از افراد دارای 

فشارخون طبیعی در معرض خطر هستند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: فشارخون باال عالئم 
آشکاری ندارد و به طور معمول شناخته نمی شود و 

که  این  مگر  ندارد  وجود  آن  از  اطالع  برای  راهی 
توسط خود فرد یا پزشک اندازه گیری شود. علیرغم 
تواند  می  اما  ندارد،  عالئمی  باال  فشارخون  که  این 
آسیب مهمی به قلب و شریان ها بزند.از این جهت 
از هر فرد باید خواسته شود از مقدار فشارخون خود 
و وجود عوامل خطر و میزان خطر خود مطلع باشد.
 وی در ادامه افزود: شناسایی فشارخون باال آسان 
و  به طور معمول کنترل این بیماری از طریق تغییر 
در شیوه زندگی مانند کاهش مصرف نمک و افزایش 
نیز  درمانی  دارو  لزوم  صورت  در  یا  و  بدنی  فعالیت 

راحت است.
بهداشت دانشگاه گفت: میزان  قائم مقام معاون 
در  باال  به  سال   ۱۸ اف��راد  در  باال  فشارخون  شیوع 
کشورحدود ۲۷ درصد است که این میزان در استان 

خراسان رضوی ۲۵درصد می باشد.
فرهمند استفاده از راهبردهای مؤثر و قابل قبول 
در راستای » تغییر رفتارهای خطر ساز « و » اصالح 
شیوه های زندگی« را برای پیشگیری از عوامل خطر 
و بیماری  فشارخون باال و کاهش بار بیماری ضروری 

دانست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اصالح 
شاخص  نسبت استاد به دانشجو یکی از اهداف 
جاری  سال  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

است.
محمدرضا دارابی محبوب در گفت وگو با ایسنا- 
منطقه خراسان، با اشاره به اولویت های دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در سال جاری، تاکید کرد:  
ما نباید آنقدر دانشجو جذب کنیم که از تربیت 

اساتیدمان غافل بمانیم.
وی اظهار کرد: در حوزه آموزشی تالش خواهیم 
ارتقا  را  آم��وزش��ی  نیروهای  کیفیت  که  ک��رد 
در  می خورد.  نیز  مردم  درد  به  که  چرا  بخشیم 
بهبود  خوابگاه ها،  بهسازی  دانشجویی  حوزه 
رفاهی  امکانات  افزایش  دانشجویی،  غ��ذای 
و  ورزشی  تفریحی،  فوق برنامه  فعالیت های  و 
اردوهای راهیان نور به منظور ایجاد محیط شاد 

و ایمن در دستورکار دانشگاه قرار گرفته است. 
با اشاره به تالش دانشگاه علوم  دارابی محبوب 
سال؛  شعار  تحقق  راستای  در  مشهد  پزشکی 
حمایت از کاالی ایرانی، خاطرنشان کرد:  تمام 
معاونت  های دانشگاه موظف شده اند که از کاالی 

ایرانی استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات 
خیریه سازمان بهزیستی کشور از وجود گزارشات 
گالیه آمیز دستگاه های امنیتی در خصوص عملکرد 

برخی موسسات خیریه خبر داد.
توجیهی  نشست  نخستین  در  حیدری  جهان 
آموزشی مدیران و حسابداران موسسات خیریه ی 
تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی با اعالم این 
خبر گفت: صدور مجوز مؤسسات خیریه در سطح 
کشور در حال ساماندهی است و بنا بر این است که 
فقط سازمان هایی که طبق قوانین مصوب مجلس 

اختیار صدور مجوز دارند این کار را انجام دهند.
و  مراکز  حسابداران  و  مدیران  همایش  از  وی 
مؤسسات خیریه ی خراسان رضوی به عنوان یک 
ابتکار و تجربه ی نو در بهزیستی استان یاد کرد و 
گفت: این تجربه پس از بررسی در ستاد بهزیستی 
کشور  سطح  در  موفق  تجربه ی  عنوان  به  کشور 

اجرایی خواهد شد.
وی از پراکندگی و تکثر صدور مجوزهای مؤسسات 
خیریه توسط دستگاه های مختلف گالیه کرد و گفت 
که این چندگانگی، موجب بروز مشکالتی در نظارت 
بر عملکرد این مؤسسات شده است. به جز سازمان 
مجلس،  مصوب  قانون  اس��اس  بر  که  بهزیستی 
اعطای مجوز به مؤسسات خیریه را عهده دار شده، 
این  برای  هیچ دستگاه دیگری حق صدور مجوز 

مؤسسات را ندارند.
این،  از  پیش  وزارت کشور  کرد:  نشان  وی خاطر 
صدور مجوز توسط دستگاه های مختلف را تجمیع 
نهاد مجوزها را  این  بود که فقط  بود و مقرر  کرده 
صادر کند و تنها سازمان بهزیستی می تواند حسب 
قانون به صورت مستقل این مجوزها را صادر نماید 
و  شده  کم رنگ  تجمیع،  این  زمان،  گذشت  با  اما 
دستگاه های دیگری کماکان مجوزهای مؤسسات 
خیریه را صادر می کنند که مشکالتی را ایجاد کرده 

است.
و  تعامل  حال  در  جهت  همین  به  داد:  ادامه  وی 
رایزنی با وزارت کشور و سایر دستگاه های متولی 
دیگر  بار  مجوز  صدور  تجمیعی  روش  که  هستیم 
توسط  مؤسسه ای  مجوز  چنانچه  و  شود  فعال 
دلیلی  هر  به  بهزیستی  سازمان  یا  کشور  وزارت 
ابطال گردید، این مؤسسه نتواند از نهاد یا دستگاه 

دیگری، مجوز فعالیت مجدد بگیرد.
این  در  نیز  رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  مدیر 
همایش تصریح کرد: فعالیت در امور خیریه، یک 
امر  یک  حق الناس  ایفای  اما  است  مستحب  امر 
واجب می باشد بنا بر این نباید یک واجب فدای یک 

امر مستحبی بشود.
حمیدرضا پوریوسف افزود: اطالع داریم که برخی 
به  قانونی  مزایای  و  حقوق  پرداخت  از  مؤسسات 
کیفیت  امر  این  و  می زنند  باز  سر  خود  کارکنان 
خدمات آنها را به مددجویان کاهش می دهد بنا بر 
این مؤسسات و مراکز غیر دولتی، باید تأمین حقوق 
و مزایای قانونی کارکنان را در اولویت هزینه های 

خود قرار دهند.
وی گفت: برخی مؤسسات سعی در افزایش فضای 
به  که  و احداث و خرید ساختمان دارند  فیزیکی 
جای خود امر خوبی است اما از دیدگاه بهزیستی، 
این  اول  اولویت  کارکنان،  قانونی  حقوق  تأدیه ی 
مراکز است و توسعه فضای فیزیکی یا امکانات و 

تجهیزات در درجات بعدی اهمیت قرار دارد.
رئیس کمیسیون صدور مجوز مؤسسات غیر دولتی 
بهزیستی خراسان رضوی افزود: برخی مؤسسات 
که از بهزیستی مجوز گرفته اند به افراد و نهادهایی 
که تحت پوشش بهزیستی نیستند کمک می کنند 
قانونا  و  شرعا  کار  این  که  می دهند  خدمات  یا 
حمایت  برای  بهزیستی  مجوز  زیرا  دارد  اشکال 
می شود  صادر  سازمان  این  خود  مددجویان  از 
منافع  جهت  در  باید  نیز  مؤسسه  فعالیت های  و 

مددجویان بهزیستی باشد.

خانواده  و  زنان  امور  معاونت  تخصصی  نشست 
امور  کل  مدیران  و  مشاوران  با  جمهوری  ریاست 

زنان و خانواده ستادی و کشوری برگزار شد.
تشریح  با  نشست  ای��ن  در  حسینی  ج��واد  سید 
نحوه عمل مجمع مشورتی  و  چیستی، چگونگی 
 35 تاکنون  گفت:  رضوی   خراسان  استان  زنان 
طرح توسط مجمع مشورتی زنان استان خراسان 

رضوی به تصویب رسیده است.
معاون استاندار با بیان اینکه مشارکت واقعی شامل 
سه قلمرو نمادین، مقطعی و مستمرنظام مند می 
در  افراد  واقعی  مشارکت  در  داشت:  اظهار  باشد 
توسعه جامعه دخیل هستند. پایه اصلی مشارکت 
واقعی، فرصت تشکیالت یافتن  آحادجامعه است 
های  قلمرو  در  بتنوانند  تشکیالتی  صورت  به  که 
مختلف وارد مشارکت شوند و این  مشارکت واقعی 
می تواند در قالب سازمانهای مردم نهاد، احزاب و 

تشکل ها و گروه ها نمود پیدا کند.
افزود: مجمع مشورتی زنان خراسان رضوی  وی 
برمبنای مشارکت واقعی  و پایدار راه اندازی شده 
است.در این مجمع مشورتی مشارکت زنان تقاضا 
محور است نه عرضه محور، این مشارکت با زنان 
و  مند  نظام  مشارکت  این  و  زنان  برای  نه  است 

ساختارمند است نه توده ای.
 معاون استانداربا بیان چرایی شکل گیری پارلمان 
مشورتی از منظر اسناد باالدستی افزود: در سند 
ششم  برنامه  سند  ماده 101  و  انداز 1400  چشم 
تاکید بر بهره مندی همگان از جمله زنان از منافع 
توسعه دارد و همچنین ماده 31 عدالت جنسیتی 
نیز به طور مستقیم برمشارکت بانوان در امر توسعه  

تاکید دارد.
 25 پارلمان  این  در  گفت:  ادام��ه  در  حسینی    
معلمان،  همچون  اجتماعی  فعال  بانوان  از  قشر 
نظام  غیردولتی،  و  دولتی  مدیران  دانشگاهیان، 
ها،  دهیاری  شوراها،  اصناف،  ای،  حرفه  های 
و شوراهای  علمیه  بسیج، حوزه های  کشاورزان، 

محالت حضور دارند.
وی افزود: 1200 زن فرهیخته از 25 قشر توسط  
در  و  شدند  انتخاب  قشر  ان  مخاطب  جمعیت 
استانی  پارلمانی  یک  و  شهرستانی  پارلمان   28

مشغول به فعالیت هستند
 حسینی شیوه کار پارلمان مشورتی زنان را مانند 
و اظهار داشت:  مجلس شورای اسالمی  دانست 
این مجمع  هر 45 روز یکبار تشکیل جلسه داده و 
خواسته های دستگاه های اجرایی را که به صورت 
الیحه به این پارلمان می آید بررسی و در صورت 

لزوم مصوب خواهد کرد.
زنان  مشورتی  پارلمان  اف��زود:م��ص��وب��ات  وی 
و  بانوان  گ��روه  ک��ار  دستور  در  رض��وی  خراسان 
خانواده استانداری قرار می گیرد تا پس از بررسی 
سه  اج��را،  ص��ورت  در  که  کند  پیدا  اج��را  قابلیت 
میلیون جمعیت زنان استان در تصمیم سازی ها 

مشارکت واقعی خواهند داشت.
فعالیت  زنان  مشورتی  پارلمان  کرد:  تصریح  وی 
فرهنگی،  کمیسیون  پنج  قالب  در  را  خود  های 
اجتماعی، اقتصادی و اشتغال، آموزش و پژوهش 
می  انجام  جمعیت  و  سالمت  توانمندسازی،  و 

دهد.

دانشگاه  مامایی  و  زنان  گروه  علمی  عضو هیئت 
علوم پزشکی مشهد، گفت: ظرف شش ماه گذشته 
۷۰۰ بیمار )مادر باردار پرخطر( که مبتالبه عوارض 
شدید بوده اند نجات پیدا کرده و در سامانه ایمان 

ثبت شده اند.
نفیسه ثقفی در خصوص خدمات در دست انجام 
باردار،  مادران  خصوص  در  قائم)عج(  بیمارستان 
گفت: تشکیل تیم بحران در بیمارستان قائم)عج( 
برای اولین بار در دانشگاه انجام شده است و بسیار 

جای مسرت و خوشحالی دارد.
در  نیاز  صورت  در  بحران  تیم  داد:  ادامه  وی   
و  شود  می  حاضر  بیمار  بالین  بر  زمان  کمترین 
هیئت  عضو  را  پرخطر  و  حال  بد  بیماران  تمامی 
علمی و رزیدنت ارشد ویزیت و بیمار تمام مشاوره 
جراحان  و  زن��ان  متخصص  توسط  را  الزم  های 

دریافت می کند.
دانشگاه  مامایی  و  زنان  گروه  علمی  عضو هیئت 
علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: از سال گذشته 
از سوی وزارت بهداشت بخشنامه  ای تحت عنوان 
شده  ابالغ  ایمان  سامانه  در  پرخطر  مادران  ثبت 
با افتخار باید اعالم کرد ظرف شش ماه  است؛ که 
گذشته ۷۰۰ بیمار؛ که دچار به عوارض شدید بوده 
اند به همت تیم درمان نجات پیدا کرده و در این 

سامانه ثبت شده اند.
زندگی،  ترین لحظات  بحرانی  کرد:  تاکید  ثقفی 
نائل شدن به جایگاه  اوج هیجانات و افتخار زنان 
نیز  ماماها  و  اس��ت  زای��م��ان  هنگام  در  م��ادری 
مشاورین  و  همراهان  دستیاران،  حقیقت  در 
متخصصین زنان در لحظه های بحرانی زایمان و 

تولد نوزاد می باشند.
وی لحظه زایمان را دارای اهمیت باالیی دانست 
با اقدامات بسیار  و خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت،  وزارت  خوب 
های  سال  در  زنان  علمی  هیئت  اعضای  و  مشهد 
شدت  به  ب��اردار  م��ادران  میر  و  مرگ  میزان  اخیر 
کاهش یافته است و امید داریم خود را به شاخص 

جهانی در این راستا برسانیم.
دانشگاه  مامایی  و  زنان  گروه  علمی  عضو هیئت 
موثر  عوامل  از  کرد:  تصریح  مشهد،  پزشکی  علوم 
آموزش  آگاهی،  سطح  افزایش  خصوص  این  در 
مراکز کوچکتر در شهرهای اقماری و بخش هایی 
است؛ که بیماران در ابتدا به این مکان ها به جهت 
بارداری  دوران  های  مراقبت  و  مشاوره  دریافت 

مراجعه دارند.

خبرخبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

نباید جذب دانشجو موجب غفلت از 
استاد باشد

در بیمارستان قائم)ج( محقق شد؛

نجات جان ۷۰۰ مادر باردار پرخطر 

رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات 
این نهاد در مشهد:

بهزیستی تنها نهاد قانونی صدور مجوز 
مؤسسات خیریه است

معاون استاندار:

تاکنون ۳۵ طرح توسط مجمع 
تصویب  به  استان  زنان  مشورتی 

رسیده است

رئیس جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

دانشگاه آیینه ای از آینده کشور است

به مناسبت روز جهانی فشارخون باال؛

فشار خون عامل سکته های قلبی و مغزی است

نسخه عجیب یک رمال برای تازه عروس
داماد جوان که دو سال برای آغاز زندگی مشترک 
روزشماری کرده بود وقتی یک هفته قبل از جشن 
راز  به  شد  مواجه  همسرش  دلسردی  با  عروسی 

عجیبی پی برد.
زن  که  بود  خانواده  دادگ��اه  کار  پایانی  ساعات 
مقابل  و  شدند   276 شعبه  وارد  جوان  شوهری  و 
روی  که  پرونده ای  نشستند.  صندلی  روی  قاضی 
میز قاضی »غالمرضا احمدی« قرار داشت، مربوط 
عروسی  تازه  بود.  »مرضیه«  طالق  دادخواست  به 
اما  ب��ود،  نرسیده  سالگی   30 به  هنوز  گرچه  که 

چهره ای گرفته و بی حوصله داشت.
لباسی  بود  نشسته  کنارش  »روزب��ه«  همسرش 
چشم  بر  بینی  ذره  عینک  و  بود  پوشیده  س��اده 
اداره  ک��ارم��ن��دان  ب��ه  بیشتر  ظ��اه��رش  داش���ت. 
پرونده  به  لحظه  چند  همان  در  قاضی  می خورد. 
چه  گفت:»خانم،  زن  به  رو  و  انداخت  نگاهی 
نکرده،  شروع  را  مشترکتان  زندگی  هنوز  که  شده 

درخواست طالق داده اید؟«
مرضیه جواب داد:»5 سال است که در عقد این 
آقا هستم، اما حتی هزار تومان هم خرجم نکرده. 
تا  برای مهریه چانه می زد  که  روز خواستگاری  از 
برای  گرفتم  جدایی  به  تصمیم  که  پیش  سال  سه 
خریدنش  بار  زیر  از  و  آورده  بهانه ای  چیزی  هر 
می کردم  خیال  اول  روزه��ای  ک��رده.  خالی  شانه 
خوشبختی  و  نگری  آینده  خاطر  به  رفتارش  که 
خودمان است. اما کم کم احساس بدبختی کردم 
و پیشنهاد دادم از هم جدا شویم ولی قبول نکرد و 
حاال دو سالی هست که سر این ماجرا با هم درگیر 

هستیم.«
چیزی  خواست  تا  و  کرد  مرد  به  نگاهی  قاضی 
که  انگار  زدن.  حرف  به  کرد  شروع  روزبه  بگوید، 
دل پر دردی داشت و به دنبال کسی بود تا درد دل 

کند.
بلند شد و گفت:»من یک کارمند بیشتر نیستم. 
وقتی با مرضیه آشنا شدم شرایطم را توضیح دادم 
و او هم قبول کرد. بعد از آن تا جایی که می توانستم 
تهیه  مناسبی  وخانه  زندگی  تا  کردم  صرفه جویی 
کنم. از ولخرجی هم بدم می آید و ترجیح می دهم 
با داشته هایم خوش باشم. اما مشکل ما فقط این 
نیست. راستش بعد از مراسم عقد محضری با کلی 
وام و دوندگی و اضافه کاری یک خانه تهیه کردم اما 

همسرم حاضر نشد به آنجا بیاید. هر بار بهانه ای 
اینکه  تا  می انداخت  عقب  را  مراسم  و  می گرفت 
پرس و جو کردم و از باجناقم شنیدم که این خانم و 
مادرش پیش یک رمال رفته اند و او هم گفته نباید 

زندگی مان را در این خانه شروع کنیم.
بعد از آن به مادرزنم اعتراض کردم و از او شنیدم 
که رمال کالهبردار گفته اگر در این خانه زندگی مان 
را شروع کنیم بچه آینده ما به یک بیماری مبتال 
جسمش  و  می کند  پیدا  عفونت  بدنش  و  می شود 
کرم می گذارد و دست آخر هم می میرد. بعد از آن 
بر سر این ماجرا با همسرم بحث کردم اما به هیچ 
وجه حاضر به رد کردن این خرافات نبود. بعد هم 
قهر کرد و جواب تماس هایم را نداد. به این ترتیب 
بیشتر  روز  به  روز  اختالف هایمان  او  لجبازی  با 

شد.«
را  خ��ن��ده اش  جلوی  نمی توانست  که  قاضی 
نیست  حیف  گفت:»واقعًا  ج��وان  زن  به  بگیرد 
مسائلی  چنین  با  را  آینده تان  و  مشترک  زندگی 
این  تلخ می کنید؟« مرضیه جواب داد:»خساست 
بداخالقی هایش  به  هم  لجبازی  حاال  بود،  کم  آقا 
اضافه شده.« روزبه دوباره جمله همسرش را قطع 
یک  شدم  حاضر  حتی  قاضی  گفت:»آقای  و  کرد 
بار نرفت. متأسفانه  اما زیر  خانه دیگر تهیه کنم، 
وقتی  تا  و  دارد  نفوذ  خیلی  مادرش  می کنم  فکر 
در خانه خودشان است به من اهمیتی نمی دهد. 
جالب است وقتی با هم بیرون می رویم مشکلی با 

هم نداریم.«
شده ام  خسته  دستت  گفت:»از  جواب  در  زن 
به  حاال  کنم.  زندگی  تو  با  نیستم  حاضر  دیگر  و 
این نتیجه رسیده ام که همه چیزم را ببخشم و از 

دستت خالص شوم.«
روزبه هم گفت:»پس آن 15 میلیون تومانی که 
 12 آن  می شود؟  چه  کردم  عقدمان  مراسم  خرج 
سکه ای که در شکایت قبلی ات از من بابت مهریه 

گرفتی چه می شود؟«
حرف های  به  دقیقه ای  چند  احمدی  قاضی 
آنها گوش داد و تالش کرد آنها را از طالق گرفتن 
منصرف کند. از طرف دیگر آنها دو پرونده هم در 
بودند، پس  دادگاه های دیگر علیه هم طرح کرده 
گذشت  نیستند  حاضر  کدام  هیچ  کرد  احساس 
کنند،  فکر  خوب  خواست  آنها  از  بنابراین  کنند. 
عوض  در  و  کنند  مختومه  را  موجود  پرونده های 

از  بیشتر  تا  کنند  ارائه  توافقی  طالق  دادخواست 
این ماجرای اختالف هایشان ادامه پیدا نکند.

جلسه  پایان  با  ع��روس  ت��ازه  و  ج��وان  دام��اد 
خانه  راهی  دوباره  و  کردند  امضا  را  برگه ها  دادگاه 
دو  هر  چهره های  حال  این  با  شدند.  پدرهایشان 

نشان می داد همچنان خسته و بی حوصله اند.

»خرچنگ های  باند  سرکردگان  اعدام  جزئیات 
سیاه«

به  م��ع��روف  ب��ان��د  ک��ه س���رک���رده  دو ج����وان 
»خرچنگ های سیاه« بودند، صبح روز گذشته در 
اطراف میدان حافظ مشهد به دار مجازات آویخته 

شدند.
ماجرای هولناک اعضای این باند از اردیبهشت 
آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  زمانی  گذشته،  سال 
خراسان رضوی قرار گرفت که زن جوانی با تسلیم 
پرده  آگاهی،  پلیس  جنایی  اداره  به  ای  شکواییه 
که  برداشت  باندی  شیطانی  و  کثیف  اعمال  از 
پراید  بر  سوار  را  زنان  تلفنی،  تاکسی  پوشش  در 
النه  به  هایشان  طعمه  کشاندن  با  و  کردند  می 
می  تعرض  آنان  به  باغچه،  جاده  در  مخروبه ای 

کردند.
این زن جوان که یکی از قربانیان باند خطرناکی 
سوار  که  ازای��ن  پس  گفت:  ک��ارآگ��اه��ان  به  ب��ود 
خودرویی شدم که آرم تاکسی تلفنی داشت ناگهان 
تیغه چاقو، زیر گلویم قرار گرفت و سرنشینان پراید 
مرا به جاده نیشابور بردند. گریه ها و التماس هایم 
فایده ای نداشت، حتی به آن ها گفتم هرچه پول 
که  دارم  کوچکی  فرزند  من  دهم،  می  بخواهید 

انتظارم را می کشد اما آن ها رهایم نکردند و ...
با اعالم چند شکایت مشابه دیگر در چند روز، 
به دستور سرهنگ رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( گروه ویژه ای از کارآگاهان دایره 
ثانی  غالمی  سرهنگ  فرماندهی  به  مهمه  جرایم 
)رئیس اداره جنایی( مامور رسیدگی به این پرونده 

حساس شدند. 
این  ماجرا،  حساسیت  و  اهمیت  به  توجه  با 
پرونده با صدور دستوری از سوی دادستان مشهد 
و  عمومی  دادس��رای   904 شعبه  در  ویژه  طور  به 
حیدری  حسن  قاضی  توسط  و  مشهد  انقالب 
با  کارآگاهان  بنابراین  گرفت  قرار  رسیدگی  مورد 
رصدهای  دامنه  حالی  در  قضایی  های  راهنمایی 

که  کشاندند  شهر  حاشیه  به  را  خود  اطالعاتی 
دلهره  سیاه«  های  »خرچنگ  قربانیان  اظهارات 

آورتر می شد.
گفت:  مخوف  باند  این  اعضای  قربانیان  از  یکی 
به آن ها گفتم به من رحم کنید! من شوهر دارم! 
ولی یکی از آن ها با بی حیایی چهره اش را در هم 
کشید و فریاد زد کاری می کنیم که شوهرت تو را 
های  کابوس  بعد  به  روز  آن  از   ... و  بدهد!  طالق 
وحشتناکی می بینم و از یادآوری آن صحنه های 

هولناک می لرزم!
عضو  سه  خرداد،  پانزدهم  در  که  نکشید  طولی 
این باند مخوف دستگیر شدند. با بازجویی از آن 
گرفت،  صورت  حیدری  قاضی  حضور  در  که  ها 
از باغ  مشخص شد زن جوان دیگری نیز در یکی 
های منطقه گلمکان مشهد طعمه اعضای دیگر این 
باند شده است بنابراین با شگردهای اطالعاتی، دو 
جرم  به  و  شدند  دستگیر  نیز  باند  این  دیگر  عضو 
رئیس  ویژه  تاکیدات  به  توجه  کردند.با  اقرار  خود 
تحقیق  مراحل  رضوی  خراسان  دادگستری  کل 
دقت  با  درحالی  سیاه  های  خرچنگ  پرونده  در 
پوشش  ب��دون  تصاویر  که  رف��ت  پیش  سرعت  و 
متهمان نیز برای شناسایی قربانیان احتمالی دیگر 

آنان در رسانه ها درج شد.
با صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی االرض ، 
متهمان این پرونده در شعبه هشتم دادگاه انقالب 
شعبه  وقت  )رئیس  منصوری  قاضی  ریاست  به  و 
نهایت  در  که  ایستادند  محاکمه  میز  پای  مذکور( 
دو سرکرده این باند، پس از احراز اتهام افساد فی 

االرض به اعدام در مالء عام محکوم شدند.
در  مشهد  دادستان  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
حاشیه اجرای این حکم گفت: پس از تایید حکم 
در دیوان عالی کشور، رای صادره درباره دو متهم 
اجرا  به  مشهد  حافظ  میدان  اط��راف  در  مذکور 

درآمد. 
دیگر  متهمان  درب��اره  حیدری  حسن  قاضی 
معروف  دیگر  متهم  سه  پرونده  افزود:  نیز  پرونده 
به »خرچنگ های سیاه« نیز به دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد تا آن ها به اتهام تجاوز 

به عنف محاکمه شوند.
اتهامات  ها  آن  حال  عین  در  کرد:  اضافه  وی 
خود  پرونده  در  نیز  را  ربایی  آدم  مانند  دیگری 

دارند.
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میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
از  تقدیر  با  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
شهردار  با  را  توافق نامه ای  گفت:  مشهد  شهردار 
ش��ه��رداری  کمک  ب��ا  ت��ا  ک��رده ای��م  منعقد  مشهد 
محلی  و  بی نظیر  مجموعه ای  به  فردوسی  آرامگاه 
گردشگران  و  بازدیدکنندگان  حضور  برای  مناسب 

شود. تبدیل 
حکیم  بزرگداشت  مراسم  در  مونسان  اصغر  علی 
ابوالقاسم فردوسی که با حضور استاندار و شهردار 
مشهد در آرامگاه این شاعر بزرگ فارسی در توس 
تاریخی،  داشته های  باید  اف��زود:  ش��د،  برگزار 
ایران  فرهنگی  ثروت های  و  ایرانی  غنی  فرهنگ 

جهان  مختلف  ملل  شناخت  معرض  در  را  زمین 
طریق  از  دنیا  با  سازنده  تعامل  بنابراین  دهیم  قرار 
میسر  گردشگری  جهانی  رشد  به  رو  صنعت  توسعه 

است.
و  مانده  باقی  همیشه  آنچه  ک��رد:  اضافه  وی 
میراثداران  که  است  ای��ران  هویت  ماند  خواهد 
کرده  حفظ  خوبی  به  را  آن  توانسته اند  ما  گذشته 
و به ما برسانند؛ ما نیز وظیفه داریم این میراث را 

حفظ کرده و به آیندگان منتقل کنیم.
و  زب��ان  و  ملیت  یعنی  هویت  گفت:  مونسان 
کرده  هویت  حفظ  در  بزرگی  کار  فردوسی  حکیم 
شروع  توحید  با  را  خود  شاهنامه  فردوسی  است. 

را  ایرانی  زبان  و  پرداخت  ایرانی  هویت  به  کرد 
ج��اودان  همیشه  وی  هنر  بنابراین  پاسداشت 

است.
میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
به  اشاره  با  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
گردشگری  که  کرد  خواهیم  را  خود  تالش  که  این 
در کشور رونق بگیرد، اظهارکرد: آرامگاه فردوسی 
و  باشد  داشته  بازدیدکننده  میلیون ها  ساالنه  باید 
با تقویت  امیدواریم که  و  نباشد  غریب در گوشه ای 

بیافتد. اتفاق  این  گردشگری 
تومان  میلیارد   3 ام��س��ال  ک��رد:  تصریح  وی 
ملی  اعتبار  نیز  تومان  میلیارد  و4  استانی  اعتبار 

و  گرفته ایم  نظر  در  توس  آرامگاه  ساماندهی  برای 
درکنار این 7 میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور 
این  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   9 نیز  مشهد  به 

موضوع در نظر گرفته شد.
نیز  مشهد  شهردار  با  همچنین  افزود:  مونسان 
شهرداری  کمک  با  تا  داشته ایم  را  توافقنامه ای 
ساماندهی  را  فردوسی  آرامگاه  از  بخشی  مشهد 

کنیم.
که  استادکار  سه  از  مراسم  این  در  است  گفتنی 
تجلیل  داشتند  نقش  فردوسی  آرامگاه  ساخت  در 
و به سه فردوسی پژوه برجسته نیز نشان فردوسی 

اعطا شد.

شهردار مشهد گفت: فردوسی در مشهد و شاید در 
ایران غریب است.

را  نوید  این  باید  افزود:  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
امسال  فرهنگی  میراث  مسئوالن  گفته  به  که  داد 
روز  در  گذشته  سال های  جمعیت  برابر   10 از  بیش 
این  و  بودند  آمده  آرامگاه  به  فردوسی  بزرگداشت 

خیلی خوش حال کننده است.
وی با تاکید بر اینکه »به جرات می توان گفت درصد 
فردوسی  آرمگاه  به  تاکنون  مشهد  مردم  از  باالیی 

مشهد  شهردار  عنوان  به  ک��رد:  بیان  نیامده اند«، 
کنم  رسیدگی  فردوسی  آرامگاه  به  که  هستم  مصمم 
و می خواهم این مکان، جایگاهی در شأن فردوسی 
هم  کشور  عالی رتبه  مسئوالن  تمام  می دانم  و  شود 
مشهد  مردم  هم چنین  هستند.  راضی  کار  این  به 
راضی اند که بخشی از عوارض آنان را خرج بازپیرایی 

این مکان کنیم.
تقی زاده خامسی ادامه داد: آرامگاه فردوسی باید 
زبان  به  که  کسانی  تمامی  دیدن  برای  شود  محلی 

فارسی عالقه مند هستند.
وی گفت: در حال حاضر در روستاهای افغانستان 
شاهنامه خوانی را به مردمان خود یاد می دهند، اما 
نداریم.  شاهنامه  خود  خانه های  در  ما  از  بسیاری 
است،  ایران  بزرگ  معلم  از  تجلیل  شاهنامه خانی 

کسی که هم ایران و هم زبان فارسی را نگه داشت.
که  واژه ه��ای��ی  ک���رد:  تصریح  مشهد  ش��ه��ردار 
در  کرده   استفاده  آن ها  از  شاهنامه  در  فردوسی 
و هیچ کس  دارد  اطراف توس وجود  در  حال حاضر 

و  هست  هنوز  فردوسی  خانه  ندارد.  خبر  آن ها  از 
از  فردوسی  که  اژده هایی  آن  می شود.  خراب  دارد 
کوه  آن  به  هم اکنون  که  است  کوهی  گفته  سخن  آن 
و  آمده  ضحاک  از  ضاک  روستای  یا  می گویند،  اژدر 
کاهو،  روستای  قدیم  نام  می گویند  برحخی  حتی 
تاکنون  که  است  چیزهایی  این ها  است.  بوده  کاوه 
کمک  با  بتوانیم  باید  ما  و  نخورده  کسی  گوش  به 
فارسی  همه  به  بهتر  را  فردوسی  نام  دانشگاهیان 

بیاموزیم. زبانان 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 
در ایام ماه مبارک رمضان یعنی از 27 اردیبهشت تا 26 
خرداد طرح ضیافت الهی در 90 بقعه استان متبرکه 
اجرا می شود. برای اجرای این طرح 100 نفر روحانی 
مبلغ دعوت به همکاری و به بقاع مختلف اعزام شدند.
احمدزاده در نشست خبری  حجت االسالم محمد 
بقعه های  در  جماعت  نماز  اقامه  افزود:  دیروز  صبح 
متبرکه، برپایی خیمه های معرفت شامل غرفه کودک، 

خانواده،   و  وقف  دینی،  مشاوره  رس��ان��ه ای،  چند 
حضور  با  شاخص  بقعه   70 در  قرآن  با  انس  محافل 
مورد   66 شهرستانی،  و  استانی  ملی،  برتر  قاریان 
سخنرانی بصیرتی،  مراسم ترتیل خوانی قرآن در66 
بقعه متبرکه و جلسه تفسیر قرآن کریم در 44 بقعه از 

جمله برنامه های این طرح است.
این  برنامه های  دیگر  از  داد:  ادام��ه  اح��م��دزاده 
حضرت  شهادت  سوگواری  مراسم  به  می توان  طرح 
خدیجه)س( در 41 بقعه، مراسم میالد امام حسن)ع( 
در 62 بقعه، مراسم احیای شب های قدر و سوگواری 
شهادت حضرت علی)ع( در 73 بقعه، اقامه نماز عید 
عرضه  نمایشگاه  برگزاری  و  بقعه   44 در  فطر  سعید 

کرد.  اشاره  متبرکه  بقعه   9 در  فرهنگی  محصوالت 
بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  اس��اس  بر  همچنین 
 58 در  طرح  این  قالب  در  ساده،  افطاری  سفره های 
کمک  به  را  ساده  افطاری  سفره های  متبرکه،  بقعه 

خیرین خواهیم داشت.
در  خشک  افطاری  بسته های  توزیع  اف��زود:  وی 
مسائل  به  پاسخگویی  ایستگاه  محروم،  مناطق 
مصحف  وقف  طرح  شهدا،  خانواده  با  دیدار  شهری، 
نمایشگاه  مبلغین،  برای  توجیحی  کالس  شریف، 
ملی  رسانه  همکاری  با  قرآن  پیامکی  مسابقه  قرآن، 
قدس  روز  راهپیمایی  در  همکاران  تمام  شرکت  و 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  برنامه های  از 

خراسان رضوی برای ماه مبارک رمضان است.
رضوی  خراسان  خیریه  ام��ور  و  اوق��اف  مدیرکل 
ترویج  طرح ها  این  از  هدف  کرد:  اظهار  پایان  در 
قطب  به  متبرکه  بقاع  تبدیل  و  قرآن  دین،  فرهنگ 
رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد  که  است  فرهنگی 
سال  در  راستا  همین  در  اس��ت.  گرفته  ق��رار  نیز 
شهر  محروم  مناطق  در  افطاری  1200بسته   گذشته 
در  دارند  تمایل  که  کسانی  نیز  امسال  و  شد  توزیع 
کمک های  می توانند  کنند،  شرکت  خیر  کار  این 
مبلغ  با  که  نفره   20 افطاری  بسته های  برای  را  خود 
110 هزار تومان تهیه دیده می شود به شماره کارت 

6037992230343008 واریز نمایند.

معاون رئیس جمهور با تقدیر از شهردار مشهد:

آرامگاه فردوسی را با کمک شهرداری مجموعه ای بی نظیر خواهیم کرد

شهردار مشهد:

فردوسی در مشهد غریب است

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی خبر داد:

اجرای طرح ضیافت الهی در ماه رمضان

خبر

ناوگان اتوبوسرانی نیشابور فرسوده است
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست 
دستگاه   194 با  سازمان  این  گفت:  نیشابور  شهرداری 
اتوبوس، میدل باس و مینی بوس روزانه 60 هزار مسافر 
را جا به جا می کند اما میانگین عمر ناوگان به 12 سال 
فرسودگی  میانگین 10 سال سن  که  در حالی  می رسد 

اتوبوس درون شهری است.
تاکنون   1389 سال  از  اف��زود:  قندهاری  اسماعیل 
نیشابور  شهرداری  به  دولت  سوی  از  جدیدی  اتوبوس 
دستگاه  هر  روز  قیمت  به  توجه  با  است.  نشده  تحویل 
است  ریال  میلیارد  پنج  حدود  اینک  هم  که  اتوبوس 
بخش  و  شهرداری  برای  اتوبوس  جایگزینی  و  نوسازی 

خصوصی به امری دشوار تبدیل شده است.
و  تاکسیرانی  سازمانهای  ادغ��ام  به  ادام��ه  در  وی 
بیان  و  اشاره  ابالغیه وزارت کشور  بر اساس  اتوبوسرانی 
شهرعماًل  سطح  تلفنی  تاکسیهای  عملکرد  کنترل  کرد: 
به دلیل وجود دو گانگی موجود بین شهرداری و اتحادیه 
اتومبیلهای کرایه زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت 
بوده و نظارت بر این حوزه را به شدت کاهش داده است.

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست 
جهت  س��ازم��ان  ای��ن  داد:  ادام��ه  نیشابور  ش��ه��رداری 
ساماندهی فعالیتهای این حوزه در سال 1396 نسبت به 
اجرای پروژه ای مشتمل بر ممیزی تاکسیهای تلفنی و 
تهیه شیوه نامه استاندارد برگرفته از قوانین حمل و نقل 
کشور برای نظارت حمل و نقل درون شهری اقدام نمود.

وی گفت: این فرایند پس از شناسایی ناوگان فعال در 
این حوزه و بر اساس شیوه نامه جامع که شامل ویژگیهای 
می  مختلف  پارامترهای  و  رانندگان  خودروها،  دفاتر، 
فرمانداری  و  شهر  اسالمی  ش��ورای  تصویب  به  باشد 

نیشابور نیز رسیده است.
قندهاری افزود: صدور مجوز صنفی آژانسها و نظارت 
و  معدن  صنعت،  اداره  عهده  بر  آنها  صنفی  عملکرد  بر 
اما همه فرآیندهای حمل و  تجارت و زیرمجموعه بوده 
نقلی شامل صدور مجوز بهره برداری آژانس، مجوزهایای 

خودرو و رانندگان در اختیار شهرداری است.
وی ادامه داد: هزار و 268 دستگاه تاکسی شامل 483 
دستگاه پراید، 347 دستگاه پژو ، 125 دستگاه پژو روآ، 
32 دستگاه پیکان، 273 دستگاه سمند و هفت دستگاه 
ون روزانه در نیشابور 80 هزار مسافر را جا به جا می کنند.

شهردار کاشمر:

محدوده  بین  فرق  شورا  اعضای  برخی 
قانونی و حریم استحفاظی را نمی دانند

شورای  اعضاء  برخی  متاسفانه  گفت:  کاشمر  شهردار 
شهر مسائل را در خصوص پروژه های شهرداری مطرح می 
کنند که هنوز فرق بین محدوده قانونی و حریم استحفاظی 

را نمی دانند.
جعفر  شهر  ش��ورای  علنی  جلسه  در  سلیمانی  جعفر 
سلیمانی در خصوص سؤاالت مطرح شده مبنی بر اینکه 
چرا در خروجی کاشمر به سمت کوهسرخ اقدامات عمرانی 
انجام می گیرد، با اعالم اینکه نمی شود عضو شورای شهر 
هرچه خواست بگوید اما انتظار داشته باشد جوابی داده 
نشود، افزود: متاسفانه عضو شورایی که مدام دم از قانون 
داخلی  آئین نامه  براساس  را  خود  صحبت های  می زند،  

شورا انجام نمی دهد.
از  خبرنگاران  برخی  این که  از  تاسف  اظهار  با  وی 
سخنان این اعضاء سوءاستفاده کرده و هرچه می خواهند 
می نویسند و برای آلوده کردن فضای شهر تالش می کنند، 
اظهار کرد: مدیریت شهری حاضر به پاسخگویی تمامی 

سؤاالت به صورت کتبی و شفاهی است.
از  بسیاری  متاسفانه  این که  بیان  با  کاشمر  شهردار 
از  ناشی  می کنند  مطرح  شورا  اعضاء  برخی  که  مواردی 
عدم اطالع و اشراف آنان به قانون است، گفت: متاسفانه 
این افراد فرق بین محدوده قانونی و حریم استحفاظی را 

نمی دانند.
وی با اظهار تاسف از این که در جلسه قبل شورا که به 
جناب  نداشته ام،  حضور  جلسه  در  کاری  مسائل  خاطر 
اعمی اخالق را رعایت نکرده و با انجام مصاحبه ای اعالم 
کرده اند، شهردار به سؤاالت ما پاسخ نمی دهد؛ بیان کرد: 

بارها اعالم کرده ام که پاسخ گوی تمامی سؤاالت هستم.
سلیمانی با اشاره به این که قرار نیست در فضای مجازی 
سؤاالت را مطرح کنید و سپس بگوئید جواب ها به صورت 
کتبی داده شود، افزود: براساس قانون وظیفه شهرداری 

اطالع رسانی عمومی است.
و  شبهات  تمام  پاسخگوی  من  این که  اع��الم  با  وی 
دغدغه های اعضای شورای شهر هستم، به وضعیت محور 
جاده کاشمر به کوهسرخ که در چند جلسه اخیر به یکی 

از سؤاالت چند تن از اعضاء شورا تبدیل شده اشاره کرد.
سلیمانی با بیان این که براساس ابالغ تملک دارایی های 
تومان  میلیون   600 و  میلیارد  سه  استان،  سرمایه ای 
هدف  نقاط  افزود:  است،  شده  ابالغ  ما  به  دولتی  اعتبار 
این اعتبارات مشخص شده که ورودی شرقی، ورودی و 

کمربند شمالی است.

سیل کالت 100 میلیارد ریال خسارت داشت
در  گرفته  صورت  های  بررسی  گفت:  کالت  فرماندار   
بخش های مختلف حکایت از آن دارد که بارندگی و سیل 
هفته جاری در این شهرستان حدود 100 میلیارد ریال 

خسارت به بار آورده است.
سیداصغر علوی تبار اظهار کرد: بیشترین این خسارات 
به ترتیب به حوزه های کشاورزی، زیرساخت های شهری، 

راه و آب و فاضالب وارد آمده است.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی کالت آسیب وارده 
شامل  که  کرده  برآورد  ریال  میلیارد  را 70  بخش  این  به 
تخریب 13 کیلومتر کانال آب، سه کیلومتر لوله انتقال آب، 
150 هکتار باغ گردو، 10 واحد دامداری، 30 دهانه آبگیر و 

اتالف 70 راس دام سبک است.
به  وارده  خسارتهای  میزان  نیز  شهرداری  گفت:  وی 
های  خرابی  نیز  و  پل  ساحلی،  دیوار  آسفالت،  جداول، 
ناشی از آبگرفتگی معابر را حدود 20 میلیارد ریال اعالم 
اخیر  بارش های  کرد:  اظهار  فرماندار کالت  است.  کرده 
8.5 میلیارد ریال خسارت نیز به حوزه راهداری و حمل و 
نقل جاده ای این شهرستان در محورهای کالت - درگز و 
مسیرهای روستایی سنگ دیوار، بابارمضان، گرو، خشت، 
آورده  وارد  نفطه  و  بابافرجی  سو،  قره  آقداش،  و  سینی 
است. علوی تبار خسارات سیل به خطوط آبرسانی شهر 
کالت را نیز 1.5 میلیارد ریال اعالم و بیان کرد: سیل به 
350 متر شبکه اصلی و فرعی، 56 فقره انشعاب و کاورهای 

خط انتقال آسیب رسانده است.

اخبار کوتاه

در  تابستانه  فصلی  گل  میلیون  کاشت 5 
845 نقطه از سطح شهر

گفت:  مشهد  شهرداری  شهری  سبز  فضای  مدیر 
همزمان با آغاز فصل تابستان و برای زیباسازی سطح 
شهر در 845 نقطه از سطح شهر، گلهای فصلی با تنوع 

گونه ای کاشته خواهد شد.
مهدی یعقوبی در این خصوص گفت: در اردیبهشت 
ماه سال جاری در کلیه سطوح گلکاری، کاشت گلها در 
قالب طرح مشخص و با تفکیک رنگ انجام می شود.

پایان  تا  و  شده  آغاز  گلها  کاشت  اینکه  بیان  با  وی 
منظور  به  اف��زود:  رسید،  خواهد  اتمام  به  خردادماه 
افزایش تنوع گلها سی و شش نوع گل در نقاط مختلف 
سطح شهر کاشته خواهد شد. مدیر فضای سبز شهری 
بهتر  زیباسازی  برای  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری 
نشاءکاری  و  لکه گیری  همزمان  سبز،  فضای  سطوح 
بتوانیم  تا  است  انجام  حال  در  جدیت  با  نیز  چمن 

زیبایی بصری بیشتری را در سطح شهر ایجاد کنیم.
از  از همشهریان تقاضا داریم  وی خاطرنشان کرد: 
فضای  تخریب  که  گل  باغچه های  و  چمن  روی  تردد 
دارد،  همراه  به  را  مجدد  هزینه های  صرف  و  سبز 
در  شهرداری  در  را  خود  خادمان  و  کرده  خ��ودداری 

جهت حفظ و توسعه فضای سبز یاری کنند.

تخفیف ویژه برای تورهای باالی 10 روز 
به مشهد در ماه رمضان

مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس 
استان از تخفیف ویژه برای تورهای بیش از 10 روز به 

مشهد همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.
سعید ولی زاده اظهار کرد: هتل های طرف قرارداد 
شرکت های خدمات مسافرتی در این ایام تخفیف 10 

تا 60 درصدی را درنظر گرفتند.
مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس 
گفت:  نقل  و  حمل  حوزه  در  تخفیف  درب��اره  استان 
قرارداد  طرف  هتل های  به  فرودگاه  از  ترانسفر  هزینه 

نیز برای مسافران رایگان خواهد بود.
بیشتر  رمضان  مبارک  ماه  در  اینکه  بیان  با  وی 
سفرها از مشهد به مقصد عتبات عالیات، قم و شیراز 
خارجی  سفرهای  میزان  اف��زود:  می گیرد،  انجام 
افزایش  با  دیگر  سوی  از  و  یافته  محسوسی  کاهش 

سفرهای داخلی مواجه هستیم.
ماه  در  می شود  پیش بینی  اینکه  بیان  با  ول��ی زاده 
رمضان کاهش سفرهای خارجی ادامه یابد، گفت: در 
شرایط فعلی هنوز دفاتر خدمات مسافرتی برای تهیه 

ارز با مشکل مواجه هستند.

ناوگان  اجرای طرح ویژه سرویس دهی 
اتوبوسرانی مشهد در ماه رمضان

از  مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
اجرای طرح ویژه سرویس دهی اتوبوسرانی با آغاز ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
ایام ماه مبارک  بیان کرد: در  نیشابوری  علی اصغر 
رمضان قبل از آغاز اذان مغرب کلیه خطوط به منظور 
اختصاص  با  شهروندان  به  مطلوب  سرویس دهی 

اتوبوس کافی تقویت می شود.
وی افزود: ساعت سرویس دهی خطوط در ایام ماه 
ساعت  تا  عادی  روزهای  روال  طبق  رمضان  مبارک 

21:30 است.
کرد:  اضافه  مشهد  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
برای  الزم  برنامه ریزی  رمضان  مبارک  ماه  آغ��از  با 
اتوبوس ها خصوصا در ساعات  سرویس دهی به موقع 
برای  شهروندان  تا  گرفته  انجام  مغرب  زمان  از  قبل 

رسیدن به افطار با مشکل مواجه نباشند.
نیشابوری ادامه داد: با توجه به این برنامه ریزی در 
خطوط پرتراکم و از دو ساعت مانده به افطار سرفاصله 

زمانی اتوبوس ها کاهش پیدا خواهد کرد.
وی تصریح  کرد: بعد از تخلیه ایستگاه ها در راستای 
به مدت 20 دقیقه سرویس دهی موقتا  اجرای طرح، 

قطع و پرسنل نسبت به صرف افطار اقدام می کنند.
اضافه  مشهد  اتوبوسرانی  س��ازم��ان  مدیرعامل 
سرویس دهی  قدر،  لیالی  طرح های  همچنین  کرد: 
نیز در  نماز عید فطر  راهپیمایان روز جهانی قدس و 
اتوبوسرانی  سازمان  سوی  از  رمضان  مبارک  ماه  ایام 

مشهد اجرا خواهد شد.

به  ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی 
320 نفر از ساکنان حاشیه مشهد

تخصصی  ب��ی��م��ارس��ت��ان  اول��ی��ن  اف��ت��ت��اح  آی��ی��ن 
انقالب  پاسداران  سپاه  توسط  کشور  دندانپزشکی 

اسالمی
فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد گفت: خدمات دندان 
از ساکنان حاشیه مشهد  نفر   ۳۲۰ به  رایگان  پزشکی 

ارائه شد.
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  زراعتخواه  مهدی 
چند  جهادی  اردوی  شده  انجام  ریزی  برنامه  طبق 
ارائه خدمات به ساکنان  گروه داندانپزشک به منظور 

نیازمند حاشیه مشهد به مدت ۱۵ روز اجرا شد.
وی افزود: در این طرح  خدماتی از جمله ویزیت، 
عصب  گیری،  جرم  دندان،  کشیدن  سطحی،  ترمیم 
به  رایگان  ص��ورت  به  اطفال  دنداپزشکی  و  کشی 

مراجعه کنندگان ارائه شد.
بیان کرد: در مدت  ناحیه حر مشهد  فرمانده سپاه 
 ۳۲۰ زمان حضور تیم های پزشکی در حاشیه مشهد 
و  معاینه  مورد  بودند  شده  شناسایی  قبل  از  که  نفر 

درمان قرارگرفتند.
زراعتخواه تصریح کرد: این دوره از اردوی جهادی 
با همکاری بهداری شمال شرق سپاه پاسداران و در 

یکی از حسینیه های حاشیه مشهد اجرا شد.
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 سرویس درشهر 
فرماندار مشهد گفت: باتوجه به حجم عظیم زائران 
وارده به این شهر و گردش پولی زیادی که به همراه 
سمت  به  را   پولی  گ��ردش  این  بتوانیم  باید  دارد، 
بازسازی بافت فرسوده و حاشیه شهر هدایت کنیم و 
برای افراد ساکن در این مناطق ایجاد مسکن مناسب 

وایجاداشتغال درشهر نماییم.
بازآفرینی  ستاد  در  که  ن��وروزی��ان  محمدرحیم 
می  سخن  مشهد  شهرستان  محالت  و  ها  محدوده 
گفت، افزود: درواقع رسالت اصلی این ستاد بررسی 
و پرداختن به مشکالت  حاشیه شهر  است و براساس 
دستور و تاکید استاندار محترم توجه به حاشیه شهر 

اولویت همه دستگاهها است. 
وی ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری های اعضای 
در  محترم  جمهور  رئیس  سخنان  بر  تاکید  و  ستاد 
یادداشتی  به  اشاره  با  مشهدمقدس  به  سفر  آخرین 
درهفته گذشته  در روزنامه خراسان افزود: متاسفانه 
که  شد  طرح  مطالبی  دقیق  واط��الع  اش��راف  ب��دون 
این  منصفانه  روش  و  مشی  از  توقع  برخالف  هم 
دستگاههای  جفادرحق  وهم  بود  درگذشته  روزنامه 
مختلفی بودکه طی چندسال گذشته کارهای مهمی 
ابدا  ما  گفت:  وی  ان��د.  داده  شهرانجام  درحاشیه 
چراکه  شهرنیستیم  درحاشیه  مشکل  نبودن   مدعی 
این مشکالت ریشه در50 سال گذشته دارد و در  این 
بلکه صداقت وشهامت این دولت  دولت ایجادنشده  
بیاید و  به روی میز  اززیرمیز  این مسائل  موجب شد 

بدون تظاهروعوامفریبی برای حل آن تالش گردید، 
شاهدکاهش  قبل  باسال  سال 96  ای  اگرآمارمقایسه 
اعم  دستگاهها  همه  شهراست  درحاشیه  جرایم 
ازاجرایی ، انتظامی ،امنیتی،قضایی ،فرهنگی وحتی 
متاسفانه  اما  کردهاند  وهمکاری  تالش  آستانقدس  
توجه  بدون  خراسان  مزبوردر  یادداشت  نویسنده 
را  وانشقاق   چندگانگی  نوعی  اینکه  ضمن  واطالع 
ارایه  وبدون  نموده  نادرستی  گیری  نتیجه   ، القاکرده 
آماروارقام مشخص ادعاکرده اگرسرمایه گذاری های 
کالن سپاه و حوزه های علمیه وشهرداری راجداکنیم 

دولت چه کاری انجام داده؟! 
که  کسانی  همه  دست  ما  اوال  داد:  ادامه  نوروزیان 
زحمات  واز  بوسیم  می  کنند  می  کار  شهر  درحاشیه 
،شهرداری  علمیه  حوزه   ، سپاه  عزیزان  اقدامات  و 
از  مهمی  بخش  درثانی  میکنیم  تشکر  ودی��گ��ران 
اعتباراتی که این عزیزان هم هزینه میکنند اعتبارات 
است  دولتی  دستگاههای  مساعدت  با  یا  و  دولتی 
بعنوان مثال درسال 96  درتملک دارایی های استان 
تومان  میلیارد  ونیم  بردو  بالغ  مشهد  درشهرستان  
و  بسیج  پایگاههای  توسعه  برای  مصوب  اعتبارات 
بسیج سازندگی بوده واعتبارات مدارس وحوزه های 
علمیه نیزازهمین محل وازمحل قانون توازن منطقه 

ای بالغ برهفت میلیاردتومان بوده است.
همه  برای  ها  تخصیص  هرچند  کرد:  تصریح  وی 
ارقام  این  حال  این  با  نیست  صددرصد  دستگاهها 
باالتر از بودجه تعداد بیشتری ازدیگردستگاه هاست 

توجه  عزیزان  از  دیگر  وبرخی  برادرعزیز  این  وانگهی 
ندارند که اقدمات عمرانی درحاشیه شهر صرفا موکول 
که  ونیست  نبوده  حاشیه  خاص  اعتباری  ردیف  به 
نگذاشت  پولی  ردیف  این  برای  اگردولت  تصورشود 

نتیجه گیری شود پس کاری درحاشیه نشده . 
حاشیه  بودجه  اف��زود:  درادام��ه  فرماندارمشهد 
شهریک کمک فوق العاده است  وگرنه همه دستگاهها 
پروژه ها واقدامات متعدد ومتنوعی رادرحاشیه شهر 
خودداشته  های  وبودجه  ازسایرمنابع  استفاده  با 
از ارقامی است که توسط  اتفاقا بسیاربیش  ودارندکه 
که  ای  ودرجوابیه  شده   هزینه  درسپاه  عزیزانمان 
مطلب  این  به  درپاسخ  استانداری  عمومی  رواب��ط 
هرچند  ذکرشده،   دقیق  آم��اروارق��ام  داده  روزنامه 
باکمال تاسف وتعجب روزنامه دریک اقدام غیرحرفه 
درنشریه  درخراسان،  چاپ  جای  به  را   جوابیه  ای، 

محلی خراسان رضوی درج کرده است! 
نوروزیان افزود: ما کلیه انتقادهایی که به دولت می 
شود را گوش می کنیم و پذیراییم وازمخالفین دولت 
نادرستشان  وحتی  درس��ت  مطالب  بیان  بابت  هم 
باعث میشوند  بزرگنمایی کردنها ممنونیم چراکه  ویا 
متوجه ودقت بیشتری کرده و اطالع رسانی بیشتری 
صورت گیرد اما بهتر است  انتقادات از روی آگاهی و 
خاص  گیری  وجهت  سوگیری  هرگونه  بدون  و  دانش 
داراست  خودرا  واقعی  ارزشمند  زمانی  انتقاد  باشد. 
که با تحقیق و بررسی همه جانبه ی موضوع و مدارک 
و مستندات باشد. باتوجه به اینکه  ما این روزنامه را 

بیان حقایق شناخته  راستای  در  و  منصف ،مستدل 
ایم انتظار داریم در مورد برخی مطالب تفحص ودقت 

بیشتری صورت پذیرد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت خروجی جلسات ستاد 
ماست  کار  اصلی  برنامههای   از  شهر  حاشیه  افزود: 
ارتقاء  جهت  دارم  تقاضا  مسئولین  همه  از  این  بنابر 
عالوه  کاری،  پراکنده  هرگونه  از  دور  به  ستاد  اهداف 
بر هماهنگی و پیگیری های سازمانی و ارائه به موقع 
گزارشات، از مشارکت مردم در غالب شورایاران محله 
مشارکت  با  نمایند.  استفاده  نیز  ها  سازمان  سایر  و 
بیشتروخردجمعی وکمک مردم و سازمان ها میتوانیم 
شاهد بهسازی وبازسازی بافتهای فرسوده ودرنتیجه 
قاچاقچیان،  فعالیت  جنایت،  و  جرم  نرخ  کاهش 
این  در   ... و  اجتماعی  های  آسیب  از  جلوگیری 
مصوبات  از  گزارشی  جلسه  این  در  باشیم.  مناطق 
سال 96 ارائه شد همچنین  تمامی دستگاه ها موظف 
اولویت  دارای  و  تمام  نیمه  پروژه های مهم  اعالم  به 
خود به ستاد بازآفرینی پایدار شدند ومقررشد باتوجه 
واستاندارمحترم  جمهوری  محترم  ریاست  تاکید  به 
وکیفیت  شتاب  آن  ذیل  های  ستادوکمیته  فعالیت 

بیشتری یابد .
نوروزیان همچنین ضمن تبریک روز گرامی داشت 
حکیم فردوسی گفت: باید از فردوسی بزرگ  که شان 
گرفت  وخدامحوری  خ��ردورزی  درس  دارد  جهانی 
قبیل  این  نیک  های  اندیشه  به  را  هایمان  اندیشه  و 

بزرگان نزدیک کنیم.

فرماندار مشهد مطرح کرد:

گردش پولی گردشگری در بازسازی
 بافت فرسوده
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
انتق��ادات  و  پیش��نهادات  دریاف��ت  آم��اده 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

    رضا شجاع
reza.sh410@gMail.coM

با پایان یافتن مرحله یک هشتم نهایی چهره چهار تیم 
برتر غرب آسیا مشخص و ایران پس از ۷ سال صاحب 
۲ نماینده در دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

شد.
مصاف  به  ای��ران  نمایندگان  گذشت  که  هفته ای  در 
در  تهران  پرسپولیس  رفتند.  خود  آسیایی  حریفان 
را در  اماراتی خود  توانست حریف  بازی سخت  یک 
حالی که بازی رفت را در خانه حریف واگذار کرده بود 
از میان بردارد و برای دومین سال پیاپی پا در مرحله 
یک چهارم نهایی این رقابت ها بگذارد و خیال ایران 
را از داشتن دو نماینده در این مرحله آسوده خاطر 
کند. چرا که در دیگر بازی این مرحله استقالل تهران 
به مصاف دیگر تیم ایرانی یعنی ذوب آهن اصفهان 
می رفت و در هر صورت ایران جواز نماینده دوم خود 

را برای مرحله بعد صادر می کرد.
استقالل تهران هم مانند پرسپولیس بازی رفت خود را 
واگذار کرده بود و در خانه به دنبال هر سه امتیاز بازی 
و البته مجوز حضور در مرحله بعد رقابت های آسیایی 
می گشت و سرانجام توانست با هتریک مهاجم سنگالی 
خود در کنار پرسپولیس دیگر نماینده ایران در ادامه 

رقابت های آسیایی باشد.
با حذف نمایندگان عربستان، امارات و ازبکستان در 
مرحله یک چهارم نهایی دو قطبی ایران و قطر بوجود 
آمده است و تیم های پرسپولیس و استقالل از ایران 
و الدحیل و السد از قطر 4 تیم برتر منطقه غرب آسیا 
را در این فصل تشکیل می دهند. این نخستین بار در 

تاریخ لیگ قهرمانان است که استقالل و پرسپولیس به 
طور همزمان موفق به حضور در این مرحله شده اند و 

اکنون منتظر قرعه کشی این مرحله هستند.
در قرعه کشی این مرحله ۳ حالت می تواند اتفاق بیفتد 
که یکی از این ۳ حالت، تقابل دو نماینده ایران و دو 
نماینده قطر با هم است. هرچند در این شرایط یکی 
از دو تیم ایرانی حذف خواهد شد ولی برای نخستین 
بار در تاریخ لیگ قهرمانان، فوتبال ایران۲ دوره پیاپی 
دارای نماینده در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
خواهد بود و تکلیف نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی 
با در دربی پایتخت مشخص می شود. با این وضعیت، 
فصلی که با دربی سوپرجام آغاز می شود به فاصله کمی 
با دربی آسیایی همراه خواهد بود و می تواند یکی از 

جذابترین فصول فوتبال ایران لقب گیرد.
از  بعضا  لیگ  دربی های  در  تساوی  نتیجه  امکان 
جذابیت این دیدار کاسته است ولی هم دربی سوپرجام 
و هم دربی آسیایی قطعا باید برنده داشته باشد. دربی 
ایران  باشگاهی  بازی  حساسترین  خود  خودی  به 
است. حال برگزاری این بازی در معتبرترین رقابت 
باشگاهی قاره کهن در شرایطی که تیم پیروز به جمع 4 
تیم برتر آسیا راه پیدا کند می تواند حساس ترین جدال 

تاریخ دو تیم را شکل دهد.
مرحله  در  سرخابی ها  جنگ  به  رای  قرعه  اگر  البته 
استقالل  و  پرسپولیس  ندهد،  نهای  یک چهارم 
برحسب قرعه باید به مصاف یکی از دو تیم الدحیل 
و السد بروند. هم استقالل و هم پرسپولیس در تنها 

حضور خود در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
به سالمت از این مرحله عبور کردند و در صورت تکرار 
این موفقیت در اتفاقی بی نظیر یک نیمه نهایی تمام 
ایرانی برگزار خواهد شد و این بار دربی پایتخت چهره 

فینالیست آسیا را مشخص خواهد کرد.
از  فصل  این  در  درصد   ۵۰ احتمال  به  اوصاف  این  با 
لیگ قهرمانان دو تیم پرسپولیس و استقالل در مرحله 
یک چهارم نهایی یا نیمه نهایی به دیدار هم می روند.

به هر حال باید تا ۲ خرداد صبر کرد و دید بر اساس 
قرعه کشی چه سرنوشتی برای تیمهای این مرحله رقم 

خواهد خورد.
 ۹۷-۹۸ فصل  در  که  آم��ده  وج��ود  به  امکان  ای��ن   
استقالل و پرسپولیس پنج بار مقابل هم صف آرایی 
لیگ  در  بار  دو  و  اسیا  در  دربی  دو  کنند؛سوپرجام، 

هجدهم.
از هم  فاصله کمی   در  میان شاید سه دربی  این  در 
باشد. این موضوع به قرعه کشی لیگ ارتباط دارد و 
اینکه بازی رفت دو تیم در لیگ هجدهم چه روزی 

می افتد.
حال بررسی کنیم اگر دو تیم در آسیا به هم برسند در 

چه زمانی به مصاف هم خواهد رفت.
مالقات در یک چهارم نهایی

 ۵-۶ نهایی  چهارم  یک  مرحله  رفت  دور  دیدارهای 
شهریور برگزار خواهد شد و دیدار برگشت در ۲۶-۲۷ 

شهریور خواهد بود.
به این ترتیب اگر ایرانی ها در یک چهارم نهایی به هم 

بخورند، ابتدا دو تیم در ۲۹ تیرماه در دیدار سوپرجام 
اولین دربی) دربی ۸۷( را برگزار می کنند و سپس کمتر 
از ۴۰ روز دیگر دربی ۸۸ انجام خواهد شد. فاصله بازی 

رفت و برگشت دو تیم در آسیا هم سه هفته است.
اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی رفت دو 
تیم در آن بازه ۲۱ روزه باشد دو تیم در ۲۱ روز سه بار 
باهم بازی خواهند کرد که یک اتفاق بی سابقه خواهد 

بود.
یک حالت جذاب دیگری هم وجود دارد؛ دو تیم در 
یک چهارم بهم بخورند و بازی لیگ شان هم قبل از 
مهرماه باشد. در این صورت دو تیم در کمتر از دو ماه 
چهار بار باهم بازی خواهند کرد. رفت و برگشت آسیا، 

سوپرجام و بازی رفت لیگ.
مالقات در نیمه نهایی

استقالل و پرسپولیس اگر در یک چهارم نهایی با قرعه 
قطری روبرو شوند و صعود کنند قطعا در نیمه نهایی 
حریف هم خواهند بود. بازی رفت نیمه نهایی ۹-۱۰ 
آبان خواهد  اول  ۳۰ مهر-  برگشت  بازی  و  مهر است 
بود. بازهم یک فاصله ۲۱ روزه بین مالقات احتمالی 

سرخابی ها در آسیا.
بازهم اگر برنامه لیگ هجدهم طوری باشد که بازی 
رفت دو تیم در این بازه ۲۱ روزه باشد دو تیم در ۲۱ روز 

سه بار باهم بازی خواهند کرد.
در واقع فشرده ترین حالتی که برای دربی به وجود می 
آید این است که دو تیم در ۲۱ روز سه بار باهم بازی 

کنند.

کوتاه از ورزش استان

در راستای هدف شناخت استعدادهای رشته ی تنیس در 
استان، هیئت تنیس خراسان رضوی اقدام به برگزاری یک 
دوره آموزش تنیس برای دانش آموزان نیشابوری کرد. این 
دوره با حضور ۱۶۰ دانش آموز دختر و پسر در باشگاه تنیس 
آراد نیشابور روز گذشته برگزار و در پایان لوح یادبودی به 
تمامی شرکت کنندگان اهدا شد. کادر اجرایی و فنی این دوره 
را  آقایان سوقندی، باقری، ضیایی، تقی پور، ا... آبادی و 

خانم ها الوند و امیرحسینی تشکیل داده بودند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد از برگزاری لیگ والیبال 
برای بانوان روستاهای بخش مرکزی مشهد خبرداد. احمد 
صالح نژاد در گردهمایی دهیاران و اعضای شورای اسالمی 
بخش مرکزی مشهد اظهار کرد: جلسه هماهنگی دهیاران 
روستاهای بخش مرکزی مشهد به منظور هماهنگی مسابقات 

روستایی بانوان این بخش برگزار شد.
وی افزود: هفته گذشته مراسم افتتاحیه اولین المپیاد والیبال 
و فوتسال بخش مرکزی را برای آقایان در سالن شهید بهشتی 
مشهد برگزار کردیم و با استقبال خوبی همراه بود، حدود ۲۰۰ 
برای هماهنگی مسابقات  تیم در مسابقات شرکت کردند، 
بانوان نیز جلسه هماهنگی برگزار شد تا شرایط برابری برای 

همه فراهم شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد تاکید کرد: بعد از ماه مبارک 
رمضان لیگ بانوان را در رشته والیبال شروع می کنیم بعد 
از برگزاری این دوره مسابقات ورزش های بومی محلی را در 
دستور کار خود قرار داده ایم و هماهنگی های الزم انجام شده 

است.
صالح نژاد تاکید کرد: در حاشیه این برنامه ها کارگاه و کالس 
های آموزشی مربیگری و داوری را برای تمامی عالقه مندان به 

صورت رایگان برگزار می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برنامه های زیادی برای سال ۹۷ پیش 
نشاط  و  شادی  ایجاد  ما  هدف  مهم ترین  و  کرده ایم  بینی 
اجتماعی در بین جوانان روستایی است، جوانان روستایی 
پتانسیل و استعدادهای ورزشی زیادی دارند و وظیفه ما توجه 
ویژه به روستاییان است و امیدواریم با همکاری همه نهادهای 

مربوطه رسالت خود را به درستی انجام دهیم.

اولین دوره مسابقات دوستانه تک پرس با حضور ۳۰ ورزشکار 
از شهرستان های زاوه، تربت حیدریه و باخرز به میزبانی زاوه 
برگزار شد. مسابقات در اوزان 55 ، ۶۰ ،۷۲ ، ۷۶ ، ۹۰ ، ۱۰۰ ، 
۱۱۰ کیلوگرم و در رده آزاد برگزار و شرکت کننده ها با یکدیگر رقابت 
پرداختند. در پایان تیم انرژی تربت حیدریه به مقام قهرمانی 
دست یافت و تیم باشگاه سام زاوه و باشگاه ایرانیان باخرز به 

ترتیب دوم و سوم شدند. 

سالمت

ویژگی های عمومی کفش ورزشی       
     وحید داودی

در شماره قبل به بررسی کفش های پیاده روی، کفش 
و  جسمانی  آمادگی  بسکتبال،  فوتسال،  فوتبال، 
ایروبیک پرداختیم. در ادامه به دیگر کفش های ورزشی 

می پردازیم.
کفش والیبال:

عالقه مندان به خرید کفش والیبال برای تهیه این نوع 
کفش باید به چند نکته توجه داشته باشند، یکی این که 
کفش والیبال باید چند ویژگی داشته باشد که مهم ترین 
آن ها مربوط به زیره کفش است که الزم است از جنس 
کرپ باشد چرا که پرش جزو ارکان اصلی ورزش والیبال 
است. نکته دیگری که هنگام خرید کفش والیبال باید 
مورد توجه قرار گیرد، لژ آن است که باید در حدود پنج 

سانتی متر باشد.
کفش دو و میدانی:

دو و میدانی مادر ورزش هاست و انتخاب کفش مناسب 
این ورزش اهمیت خاصی دارد. مهم ترین  برای  نیز 
نکات هنگام خرید کفش های دو و میدانی، توجه به زیره 

و لژ آن است.
کفش کوهنوردی:

یك کفش کوهنوردی خوب باید حداقل چهار ویژگی 
داشته باشد. اول این که کفش لیز نخورد، یعنی زیره آن 
باید از جنس مرغوب و مناسب باشد. دومین ویژگی این 
که آب به راحتی وارد کفش نشود، دیگر این که از پیچ 
خوردگی پا جلوگیری کند و چهارمین و مهم ترین ویژگی 
این است که رویه کفش باید به قدری محکم باشد که با 

سقوط سنگ روی آن، پا آسیب نبیند.
کفش کشتی:

برای اجرای مناسب حرکات این کفش باید از انعطاف 
باشد،  برخوردار  باالیی  استقامت  و  قدرت  پذیری، 
همچنین با توجه به براق و لیز بودن کف پوش سالن های 
کشتی باید در ته کفش عاج مناسب برای اصطکاک 
مطلوب باشد. برای زیرکفش نیز باید ابری نازک وجود 
داشته باشد و برای محافظت هرچه بیشتر از مچ پا در 
هنگام اجرای حرکات این نوع کفش ها دارای ساقی بلند 

هستند.
مناسب  کفش  انتخاب  برای  راهنما  اصول  از  برخی 

ورزشی این ها هستند:
به علت آن که پاها در حین فعالیت ورم می کنند، همیشه 

کفش را در بعدازظهر یا پس از فعالیت امتحان کنید.
کفش ورزشی خود را با همان جورابی امتحان کنید که 

عادت دارید در ضمن تمرین بپوشید.
را  کفش  بندهای  وقتی  که  کنید  حاصل  اطمینان 
می بندید، پنجه های پای تان به آسانی حرکت می کند 

و پاشنه پاهایتان هنگام راه رفتن نمی لغزد.
چند قدمی در مغازه راه بروید یا بدوید تا مطمئن شوید 
که کفش ها راحت هستند. کفش ورزشی را نباید به زور 

به پا کرد.
وقتی می  خواهید کفش را امتحان کنید، بندهای آن را 
محکم ببندید مانند اینکه می خواهید فعالیت ورزشی را 

آغاز کنید.
اگر به طور مرتب یك تمرین ورزشی را انجام می دهید، 
کفشی را بخرید که خاص ورزشی باشد که آن را انجام 

می دهید.
به علت آن که پاها در حین فعالیت ورم می کنند، همیشه 

کفش را در بعدازظهر یا پس از فعالیت امتحان کنید.
ادامه دارد...

مراسم استقبال از حسین داودیان قهرمان مسابقات 
با  جهان  پیشکسوتان  تریل  تایم  دوچرخه سواری 
سبزوار  مسئوالن  از  جمعی  و  ورزش  اهالی  حضور 

برگزار شد.
از  استقبال  مراسم  ف��ارس،  خبرگزاری  گ��زارش  به 
دوچرخه سواری  مسابقات  قهرمان  داودیان  حسین 
حضور  با  امروز  ظهر  جهان  پیشکسوتان  تریل  تایم 
اهالی ورزش و جمعی از مسئوالن این شهرستان در 

مقابل اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

مسابقات جهانی گرندفوند آنتالیا در روزهای 21 تا 23 
اردیبهشت  ماه در ترکیه برگزار شد که دوچرخه سوار 
به  توانست  تریل  تایم  رشته  در  س��ب��زواری  ای��ن 
مسابقات  قهرمان  برسد.  جهان  قهرمانی  مقام 
حاشیه  در  جهان  پیشکسوتان  دوچرخه سواری 
مراسم اظهار داشت: مسابقات قهرمانی پیشکسوتان 
از  این دوره  در  و  برگزار شد  ترکیه  به میزبانی  جهان 
قالب  در  دوچرخه سوار  و 400  هزار  یک  مسابقات، 
حسین  داشتند.  حضور  جهان  سراسر  از  کشور   36

انفرادی  تریل  تایم  رشته  در  اینکه  بابیان  داودی��ان 
حدود 180 دوچرخه سوار حضور داشتند که توانستم 
مقام قهرمانی جهان را کسب کنم، افزود: سطح کیفی 
مسابقات نسبت به دوره های گذشته بسیار باال بود و در 
نفرات برتر در مسابقات قهرمان قهرمانان جهان حضور 
می یابند. وی بیان کرد: یکی از اصلی ترین رقبای ما در 

رشته تایم تریل دوچرخه سواران، قزاقستان بودند.
پیشکسوتان  دوچرخه سواری  مسابقات  قهرمان 
جهان با اشاره به وجود ظرفیت های باالی ورزشکاران 

سبزوار  گفت:  دوچرخه سواری،  رشته  در  سبزواری 
به دلیل وجود جمعیت باالی ورزشکاران عالقه مندان 
زیادی نسبت به ورزش دوچرخه سواری وجود دارد، 
رشته  این  به  بهتری  نگاه  باید  مسئوالن  بنابراین، 
کمبود  خوشبختانه  شد:  یادآور  وی  باشند.  داشته 
در بخش امکانات ورزش دوچرخه سواری در سبزوار 
وجود ندارد، ولی برای حضور پررنگ تر در رقابت های 
ملی و جهانی نیاز به حمایت های مسئوالن استانی و 

شهرستانی داریم.

استقبال اهالی ورزش سبزوار از قهرمان مسابقات دوچرخه سواری پیشکسوتان جهان

اجرای طرح استعدایابی تنیس با حضور 
۱۶۰ دانش آموز در نیشابور

برگزاری لیگ والیبال بانوان در 
روستاهای بخش مرکزی مشهد

برگزاری اولین دوره مسابقات دوستانه 
تک پرس قهرمانی در زاوه

سه نبرد در 2۱ روز
صبح امروز تمام احتماالت مصاف پرسپولیس و استقالل در آسیا را بررسی می کند
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   آمری�کا به عن�وان متخل�ف از مق�ررات 
        بین المللی باید مورد فش�ار قرار بگیرد

رئیس جمه��ور گف��ت: ام��روز آمری��کا به عن��وان ناقض 
عهد و متخلف از مقررات بین المللی باید مورد فش��ار 

ق��رار بگی��رد.
داش��ت:  اظه��ار  روحان��ی  حس��ن  حجت االس��ام 
به ط��ور  آمری��کا  ش��د،  اجرای��ی  برج��ام  بعدازاینک��ه 
یک طرف��ه از آن خ��ارج ش��د. ح��اال چ��ه کس��ی اینجا 
متخل��ف اس��ت. دولت ایران ی��ا دولت آمری��کا؟ و چه 
کس��ی نق��ض عهد کرده اس��ت م��ا ی��ا آمریکایی ها؟ ما 
متعه��د ب��ه اق��دام خودم��ان هس��تیم ی��ا ب��ه اقدامات 
دیگ��ران ه��م متعه��د می باش��یم؟ چ��ه کس��ی ب��ود که 
مصوب��ات س��ازمان مل��ل و قطعنام��ه ۲۲۳۱ را زی��ر پا 
گذاش��ت م��ا یا آن ه��ا؟ ما برخ��اف حق��وق بین الملل 
حرک��ت کردی��م ی��ا آن ه��ا؟ معاه��دات بین الملل��ی را 

آمری��کا تضعی��ف ک��رده ی��ا ای��ران؟
روحانی گفت: دس��تاورد و هدف دیگ��ر رفع تحریم ها 
در راس��تای تأمی��ن منافع ملی بود که در این راس��تا، 
اگرچه ممکن اس��ت از صد در صد خواس��ته های خود 
در عم��ل ب��ه ۸۰ درصد دس��ت یافته باش��یم، ام��ا باید 
توج��ه داش��ت در مذاکره و تعامل با کش��ورهای بزرگ 
غربی و آن هم کش��ور خاصی مثل آمری��کا که همواره 
ب��ا مل��ت ای��ران تخاصم داش��ته اس��ت، معلوم اس��ت 
ک��ه مش��کاتی ایج��اد می کنند. ام��ا بای��د در ارزیابی 
دس��تاوردها بین برج��ام و نبود برجام مقایس��ه انجام 
دهی��م در این صورت به خوبی مش��خص می ش��ود که 

ملت ایران چه کار بزرگی انجام داده اس��ت.

   دنبال خیال بافی نیس�تیم که اروپا 
       رابط�ه اش را ب�ا آمری�کا ب�ه ه�م بزن�د

متح��د  اروپایی ه��ا  گف��ت:  ظری��ف  ج��واد  محم��د 
آمریکایی ه��ا هس��تند و اروپ��ا ق��رار نیس��ت روابطش 
را ب��ا آمری��کا کن��ار بگ��ذارد ام��ا در ش��رایط کنون��ی با 
سیاس��ت هایی ک��ه ایاالت متح��ده مخصوصًا ش��خص 
آق��ای ترام��پ اتخ��اذ ک��رده اس��ت االن ب��رای اروپ��ا 
زم��ان این اس��ت ک��ه ببین��د چگونه مناف��ع خودش را 
دنب��ال کن��د. ما دنب��ال خیال باف��ی نیس��تیم که اروپا 
رابط��ه اش را با آمریکا ب��ه هم بزند. ن��ه چنین چیزی 
امکان پذی��ر اس��ت و ن��ه اروپایی ه��ا خودش��ان چنین 
حرف��ی می زنند؛ بلک��ه دنبال این هس��تیم که اروپا از 

مناف��ع خ��ودش دف��اع کن��د.
وزیر امور خارجه کش��ورمان پیش از ترک بروکسل در 
جم��ع خبرنگاران، اظهار کرد: دیدار ما دیداری س��ه 
جانبه بود؛ البته وزرا با خودش��ان جلس��ه ای پیش از 

ما داش��تند./ ایرنا
   مخالفت فراکس�یون امید با آتش زدن 

       پرچ�م در مجل�س
یک��ی از اعضای فراکس��یون امید مجل��س از مخالفت 
این فراکس��یون با آت��ش زدن پرچم آمریکا در مجلس 
خب��ر داد و گف��ت: اگ��ر کس��ی می خواه��د ای��ن کار را 
بکن��د، بی��رون از مجل��س بکند ک��ه به حس��اب کلیت 
مجل��س گذاش��ته نش��ود. مصطفی کواکبی��ان نماینده 
ته��ران، در تذکری ش��فاهی در پایان جلس��ه مجلس 
گف��ت: روزی ک��ه پرچ��م آمری��کا را در مجل��س آت��ش 
می زدن��د، م��ن اعت��راض ک��ردم و ب��ا اش��اره ب��ه آقای 

الریجانی گفتم که چرا س��اکت هس��تید؟ اما برادرمان 
آق��ای نادر قاضی پور که از مجلس هش��تم به او ارادت 
دارم از تریبون گفت که »کواکبیان چرا می ترس��ی؟ تو 
که بس��یجی هس��تی!« از آن روز تا حاال به من فرصت 
داده نش��د که حرفم را بگویم و به ایش��ان تذکر بدهم. 
وی با بیان اینکه فراکس��یون امید صد در صد با آتش 
زدن پرچ��م آمری��کا در مجل��س مخال��ف بوده اس��ت، 
ادام��ه داد: من هم مخالف این کار بودم و به س��کوت 
رئی��س مجل��س هم انتق��اد داش��تم. چ��ون پرچم هر 
کش��وری نش��انه هویت ملت آن کش��ور است و رهبری 
ه��م گفتند که با مل��ت آمریکا مخالف نیس��تیم بلکه با 
هیئ��ت حاکمیت آن کش��ور مخالفی��م. نماینده تهران 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اعتراض��ش در ب��ه آتش کش��یدن 
برج��ام، از روی ت��رس نبوده و ش��جاعانه علیه آمریکا 
ش��عار می دهد، ادامه داد: آقایان به نام مجلس کاری 
انج��ام ندهند و اگ��ر می خواهن��د پرچم آت��ش بزنند، 

بروند بی��رون مجلس آن را آت��ش بزنند./خبرآنای��ن
   پاس�خ وزارت نفت به ادعای 

       جریم�ه 18 میلی�ارددالری زنگن�ه
نماین��ده لنجان که روز گذش��ته در دفاع از آتش زدن 
برجام در مجلس س��خن می گفت، با تاکید بر اینکه ما 
دنبال عقده گشایی نیس��تیم و نماینده ملت هستیم، 
ادامه داد: این صحبت ها نباید پوشش��ی بش��ود برای 
اینک��ه اتفاق نامیمون��ی که علیه ایران انجام ش��د و با 
اق��دام وزیر نفت، ملت ایران ب��ه پرداخت 18 میلیارد 
دالر دالر محکوم ش��د، مخفی بش��ود. ای ملت ایران 
بداند ک��ه با رفتار وزی��ر نفت به پرداخ��ت 18 میلیارد 
دالر محکوم ش��ده اید! عصر دیروز اما اداره کل روابط 

عموم��ی وزارت نفت ب��ی آنکه نام��ی از کوهکن ببرد، 
در واکن��ش ب��ه اظه��ارات او در صحن علن��ی مبنی بر 
محکومی��ت جمه��وری اس��امی ای��ران ب��ه پرداخ��ت 
جریمه به شرکت کرس��نت ضمن تکذیب این موضوع 
اطاعی��ه ای صادر کرد. در این اطاعیه آمده اس��ت: 
پرونده قرارداد کرس��نت هم اکن��ون در مراحل پایانی 
درب��اره  حکم��ی  هی��چ  تاکن��ون  و  دارد  ق��رار  داوری 
ای��ن پرون��ده صادر نش��ده اس��ت و از ای��ن روی، بیان 
محکومی��ت ای��ران در ای��ن پرونده صحت ن��دارد و به 
طری��ق اول��ی ارقامی نی��ز که به عن��وان جریم��ه ایران 
مطرح ش��ده اس��ت مورد تأیید نیس��ت. در ادامه این 
اطاعیه تصریح ش��ده است: سبب ش��گفتی است در 
هفته ه��ای اخیر ب��ار دیگر برخی رس��انه ها و صاحبان 
تریبون در حالی که حتی ش��رکت کرس��نت در دعوای 
حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده اس��ت 
ب��ا تک��رار و اصرار بر درس��تی ارق��ام بی مبن��ا به عنوان 
جریم��ه ای��ران در ای��ن پرون��ده، عملکرد ش��بهه ناکی 
از خ��ود نش��ان داده که به نظ��ر می رس��د در پس این 
موض��وع ب��دون توجه به تذک��رات مراجع عالی کش��ور 
اهداف و اغراض ش��خصی و جناحی خ��ود را پیگیری 

می کنند./خبرآنای��ن
   کارگردان مناظره های 88 مش�ایی بود

س��تادهای  مس��ئوالن  از  موس��وی،  حمیدرض��ا   
انتخابات��ی احمدی ن��ژاد اس��ت ک��ه چن��دی پی��ش از 
احمدی ن��ژاد اعام برائ��ت کرد. به »ش��رق« گفت: در 
اتاق فکری که داش��تیم، می دانس��تیم ک��ه نقطه ضعف 
طرف مقابل، آقای هاش��می است؛ چون گفته می شد 
ک��ه منابع مالی طی��ف مقابل را آقای هاش��می تأمین 

می کن��د. ای��ن یک اس��تراتژی بود که آقای مش��ایی و 
آق��ای جوانفک��ر به هم��راه آق��ای ش��ریف زاده و آقای 
داوری ک��ه االن زندان هس��تند، بیش��تر ب��ر آن تأکید 
می کردن��د؛ یعن��ی هم��ه این ه��ا پایه گ��ذار این ش��یوه 
مناظره بودند که به آقای موس��وی و کروبی س��رکوفت 
بزنن��د؛ چ��ون آتوهایی داش��تند. به س��تادها هم القا 
ه��م  خیابان��ی  و  دانش��گاهی  مناظ��رات  در  ک��ه  ش��د 
سمت وس��و را ب��ه س��مت مثًا خان��م رهنورد ی��ا بنیاد 
ش��هید و ماج��رای تحصن مجلس شش��م دوران آقای 
کروبی و... ببرند. طراح همه س��ؤاالت خود ش��خص 
آق��ای مهن��دس مش��ایی بود. پش��ت هم��ه این ها تیم 
آق��ای مش��ایی ب��ود. قبل از س��ال 88 س��اختمانی در 
خیاب��ان وص��ال، کوچ��ه ماه��ان ب��ود ک��ه مدیریت��ش 
ب��ا مهن��دس مش��ایی ب��ود. عملی��ات این س��اختمان 
محرمان��ه بود و کارش بولتن س��ازی علیه ق��وه قضائیه 
و برخ��ی مقام��ات ب��ود. مدی��ران و وزرای دولت ها به 
این س��اختمان می آمدند و تا نیمه های ش��ب جلس��ه 
داش��تند. یکی از کارهایی که از آن س��اختمان بیرون 
آمد، یک س��ی دی بود که علیه جاس��بی منتشر کردند 
یا مجله دولت معیار، یا وقتی آقای احمدی نژاد س��فر 
اس��تانی می رفت، ما یک س��ری س��ی دی از سفرهای 
استانی ایش��ان تهیه می کردیم؛ با این هدف که آقای 
مش��ایی و آق��ای احمدی ن��ژاد را ب��ه یک ش��کل دیگر 

جل��وه دهی��م.
    اگ�ر برجام بد بود چرا ترامپ را به خاطر 

خروج از آن س�رزنش می کنید؟!
مجید انص��اری، معاون روحانی در واکن��ش به بیانیه 
جنت��ی اظهار داش��ت: فاصل��ه بین دفتر آق��ای جنتی 

ب��ا دفت��ر آق��ای رئیس جمه��ور فک��ر می کن��م کمت��ر از 
ص��د متر یا دویس��ت مت��ر باش��د و تلفن سیاس��ی هم 
َدم دستش��ان اس��ت و خیلی راحت می توانند نظرات 
خودش��ان را با آقای رئیس جمهور در میان بگذارند. 
اگ��ر برجام بد بوده پ��س چرا ترامپ را به خاطر خروج 
از آن س��رزنش می کنند؟ و چرا کش��ورهای اروپایی و 
اعض��ای 5+1 را ب��ه مان��دن در برج��ام و دادن تضمین 
انجام مف��اد برجام توصیه می کنن��د؟ این یک تناقض 
آشکار اس��ت. صدور بیانیه نشان دهنده نوعی مقابله 

اس��ت.
   استخدام سه روزه مدیران در شهرداری!
هفت��ه  در  ته��ران  ش��هرداری  بازنشس��تگی  س��ازمان 
اخی��ر اق��دام به اس��تخدام ۵ نی��روی جدید در س��طح 
مدی��رکل ک��رده اس��ت. ای��ن افراد ک��ه همگی نس��بت 
فامیلی نزدیک با مدیراِن س��طوح باالی کشور دارند، 
قب��ل از حض��ور ش��هردار جدی��د ج��ذب این س��ازمان 
ش��ده اند. س��ازمان بازنشستگی ش��هرداری تهران در 
چن��د روز گذش��ته، نام��ه ای ب��ا موضوع عقد ق��رارداد 
پرس��نل به دبیرخانه ش��هرداری ارس��ال ک��رده که در 
آن اس��تخدام ۵ مدی��ر جدی��د آنه��م قب��ل از حض��ور 
ش��هردار جدی��د را تصوی��ب ک��رده اس��ت. آن گونه که 
از محت��وای نام��ه برمی آید، تاریخ درخواس��ت و ثبت 
نام��ه، ۱۹ اردیبهش��ت و تاریخ دریاف��ت آن نیز همان 
روز بوده اس��ت. جالب تر آنکه تاریخ موافقت و شروع 
ب��ه کار مدی��ران جدی��د تنه��ا ۳ روز بع��د بوده اس��ت. 
یعن��ی فرآیند اس��تخدام مدیران ش��هرداری در دوره 
سرپرس��تی حسینی مکارم، با رتبه های ۱۷ و ۱۸ فقط 

س��ه روز طول کش��یده اس��ت./ایرنا
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   تکذیب اظهارات نماینده سردش�ت درباره محتوای جلس�ه با ش�مخانی
ی��ک مق��ام مطل��ع در دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی مطالب مطرح از س��وی نماینده سردش��ت و پیرانش��هر در مورد 
محتوای جلس��ه وی با دریابان ش��مخانی را تکذیب کرد و با اظهار تأسف نسبت به اظهارات غیر واقعی نامبرده، خواستار 

رس��یدگی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این اقدام غیر اخاقی ش��د. 
خضری نماینده سردش��ت و پیرانش��هر در گفت وگویی اعام کرده بود: دریابان ش��مخانی مخالفت رئیس جمهور را دلیل 
بس��ته ش��دن معابر کوله بری عنوان کرده و تأکید کرده اس��ت که رئیس جمهور حتی با فعال ش��دن یک ماهه این معابر در 

ای��ام ن��وروز نی��ز موافق��ت نکردن��د.
 بر اس��اس این گزارش، رس��ول خضری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرده بود: »آقای ش��مخانی در جلسه ای گفتند 
ما از رئیس جمهور درخواس��ت کردیم که حداقل یک ماه عید معابر کوله بری باز باش��د اما آقای روحانی موافق نیس��ت و 

اصرار دارند که معابر کوله بری به کلی بس��ته ش��ود«./مهر
   تبدیل نشس�ت اضطراری اتحادیه عرب به نشس�ت مقدماتی وزرای خارجه

نشس��ت اضطراری اتحادیه عرب که به درخواس��ت فلس��طین درباره تحوالت غزه آغاز ش��ده بود به درخواس��ت عربستان 
به نشس��ت مقدماتی برای نشس��ت روز پنجشنبه وزرای خارجه کش��ورهای عضو تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از اس��پوتنیک، اتحادیه عرب که قرار بود دیروز نشس��تی اضطراری برای بررس��ی تحوالت فلس��طین برگزار کند این 
نشس��ت را به نشست مقدماتی برای نشست وزرای خارجه کش��ورهای عربی عضو تغییر داد. پیش تر »دیاب اللوح« سفیر 
فلس��طین در مصر و نماینده دائم این کش��ور در اتحادیه عرب اعام کرده بود که فلسطین از این اتحادیه خواسته نشستی 
فوری برای مقابله با تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال س��فارتش به قدس اش��غالی برگزار کند. بر همین اس��اس خبرنگاران 
از نشس��ت خارج ش��ده و نشس��ت نمایندگان دائمی اتحادیه عرب پش��ت درهای بسته آغاز شده اس��ت و قرار است نتایج 

آن از طریق نشس��تی خبری اعام ش��ود.
   س�الح های هس�ته ای جدید روس�یه  تا چندین دهه امنیت ما را تضمین می کنند

رئیس جمه��ور روس��یه در نشس��تی ب��ا مقام ه��ای ارش��د نظامی این کش��ور گفت، تس��لیحات جدی��د روس��یه از جمله یک 
مجموعه از س��اح های هس��ته ای جدید امنیت این کش��ور را برای چندین دهه آینده تضمین خواهد کرد.

به گزارش تابناک، این س��اح ها شامل یک موشک بالس��تیک قاره پیمای جدید، یک موشک کروز هسته ای با برد جهانی 
و یک ش��به زیردریایی بدون سرنش��ین با قابلیت حمله به تاسیس��ات س��احلی با اس��تفاده از کاهک هس��ته ای بودند.

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
مومن برای مومن بركت و برای كافر، اتمام حجت است.

خداون�د جهان را ب�ا دواصل اس�تحکام وزیبایی آفرید ودوس�ت دارد كه 
جانش�ین او در زمین انسان وارسته ای باشد كه معماری كارهای او فنی 
وزیباس�ازی های عمل اونیزهنرمندانه باش�د رعایت دواصل یاد ش�ده 
حافظ تمام اصول معیاری زیس�ت محیطی است زیرا استحکام وزیبایی 
مای�ه پاالی�ش فضای پال�وده پایدار خواه�د بود همان ط�وری كه محیط 

آلوده زودنی و ازبین رفتنی است. 
دگریسروش هدایت ج 1 ص 35  دل سیر نگرددت ز بیدا

چشم آب نگرددت، چو رد من نگری
این طرفه که: دوست رت ز جانت دارم

با آن که ز صد هزار دشمن بتری رودکی


