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سبحانی فر: 

فیلترینگ از چاله به چاه 
افتادن است 

 

کرباسچی:

از انتخاب روحانی پشیمان 
نیستیم اما...

دو شنبه   31   اردیبهشت ماه 1397 0 5  رمضان  1439 
سال اول شماره 213 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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کودکی از دست رفته در سایه معلولیت؛

حسرِت سالمتی

موزه های تخصصی؛ بستری 
مناسب برای آموزش های عملی 

مقایسه موردی موزه تاریخ طبیعی ایران با آلمان

درآمد پدیده از جام جهانی 
چقدر است؟

هر بازیکن در هر روز از جام جهانی 8 هزار دالر درآمد برای باشگاه 

خواهد داشت

یک غسال و تلقین دهنده از روزگار خود می گویند؛

زندگی
 با مـرگ
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میز خبر

توصیه های هاشمی به شهردار جدید 
 تهران

سودجویان وارد بازار مسکن شدند

کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقالب 
برای آزادی زندانیان نیازمند

زوجین 2 بار می توانند وام مسکن 
        بگیرند

  کاهش حجم معامالت 
در دو بازار سکه و ارز

گزارش ویژه

تحلیل روز

داستان دنباله دارجنجال دوتابعیتی ها 

داریم یا نداریم

هفته آینده انتخابات هیئت رئیسه مجلس

الریجانی از جایش تکان نمی خورد

بحث داغ و حس��اس مدیران دو تابعیتی چند وقتی می ش��ود که بس��یار بر س��ر زبان ها افتاده و همیشه یک 
س��مت آن کریمی قدوس��ی نماینده مش��هد بوده اس��ت. این عضو کمیس��یون امنیت ملی اینبار با انتش��ار 
گ��زارش وزارت اطالع��ات دوباره مدعی ش��د حض��ور این مدیران در بدنه دولت ش��د ولی باز هم در س��مت 

مقاب��ل وزی��ر اطالع��ات حض��ور ای��ن مدی��ران را تکذی��ب ک��رد.

هفته آینده انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار می شود. اما هنوز هیچ خبری از سیاست ها و کاندیداهای 
فراکسیون برای این انتخابات منتشر نشده است، و نوعی بی تفاوتی عجیب در مجلس موج می زند.

 گمانه زنی ها در خصوص نتایج و نحوه ورود فراکسیون ها به انتخابات، از موضوعاتی است که این روزها در 
خروجی رسانه ها قرار می گیرد. 
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خبرمجلس بان

#بازار

خبر خبر
سبحانی فر:

فیلترینگ از چاله به چاه افتادن است 
معتقد  مجلس  ارتباطات  و  مخابرات  کمیته  رئیس 
به  داخلی  اپلیکیشن های  فعالیت  عرصه  کردن  باز  است 
بهای تشدید فیلترینگ تلگرام و کاهش سرعت اینترنت 
خدمات  به  مردم  عمومی  اقبال  کاهش  موجب  تنها  نه 
قدرتمند  نرم افزار  این  گسترده  و  متنوع  سرویس های  و 
فضای  افتادن  مخاطره  به  موجب  بلکه  نشده  اجتماعی 
به دلیل شدت نصب  و اخالقی جامعه  امنیتی  سیاسی، 
عموم  همراه  تلفن  گوشی های  در  فیلترشکن ها  فزاینده 
مردم شده است. رمضانعلی سبحانی فر بر این باور است 
که »فیلترینگ از چاله به چاه افتادن است«. پیشنهادش 
و  ارزیابی دقیق  فیلترینگ کشور  که مسؤوالن  این است 
واقعی از حجم و تعداد مخاطبان تلگرام و سایر اَپ های 
فیلتر شده خارجی قبل و بعد از فیلتر آنها داشته باشند تا 
متوجه اثربخش بودن یا تحریک کننده بودن »فیلترینگ« 

در استفاده تصاعدی و گسترده فیلترشکن ها بشوند.
محرومیت مردم از مخابره بدون محدودیت اطالعات 

موجب لطمه به اعتماد جامعه می شود
توسعه  اطالعات  عصر  الزم��ه  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
فناوری هایی است که در حداقل زمان بیشترین اطالعات 
را با سریعترین زمان و  ارزانترین قیمت مخابره کند. در 
ابتدای اختراع تلفن همراه، اس ام اس امکان انتقال حجم 
بسیار محدودی از اطالعات متنی را به وجود آورد اما امروز 
به لطف رشد سریع، روزافزون و ارزان قیمت فناوری ها، 
اپلیکیشن ها و استارت آپ ها امکان مخابره حجم زیادی 
فیلم، عکس، صوت و متن برای عموم مردم به وجود آمده 
است به همین دلیل محرومیت جامعه و خارج کردن این 
امکانات از دسترس آنان موجب لطمه به اعتماد جامعه و 

نَاپایدار شد تصمیمات جایگزین می شود.
نمی توان مردم را محدود به استفاده از شبکه های 

اجتماعی داخلی کرد
وی با بیان این که »امروز اپلیکیشن های مختلف به داد 
مردم رسیده تا آنان بتوانند امورات مربوط به کسب و پیشه 
و زندگی و تحصیل خود را در کمترین زمان و ارزانترین 
ادامه  برقرار کنند.«  با هر کجای دنیا که بخواهند  قیمت 
داد: شبکه های اجتماعی خارجی و داخلی مختلفی در 
فضای مجازی فعالیت دارند ولی اقبال مردم به آنان مسئله 
مهمی است. نمی توان مردم را مجبور یا محدود کرد. نیاز 
آنان موجب می شود به سمت اَپ هایی گرایش پیدا کنند 
که بتوانند بهترین سرویس و خدمت را با سریعترین زمان 
و کمترین قیمت ارائه کنند. در چنین فضایی اقبال مردم 
به سرویس هایی بیشتر می شود که بتوانند نیازهای شان را 
در بستر »اعتماد« برآورده کنند. حاال اگر این سرویس ها 
به  بگیرد  قرار  اختیارشان  در  خارجی  شبکه های  توسط 

سرعت به سمت آنها می روند.
نمی شود،  کم  شده  فیلتر  اپ های  به  مردم  اقبال 

استفاده از فیلترشکن ها بیشتر می شود
وی افزود: در فیلتر تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی، 
اگر اَپ های جایگزین داخلی در حدی نباشند که بتوانند هم 
پای آنها باشند و نتوانند خدمات مشابه ارائه کنند، اقبال 
مردم به آپ های فیلتر شده کم نمی شود بلکه استفاده از 
فیلترشکن ها به شدت افزایش می یابد که البته این قضیه 
خطرات بسیار زیادی از حیث حفظ امنیت اطالعات مردم 
به وجود می آورد. مردم تا قبل از فیلتر تلگرام از خدمات این 
شرکت بیشترین بهره را می بردند اما با فیلتر آن، انبوهی از 
فیلترشکن ها را روی دستگاه تلفن خود نصب کردند که این 
مسئله از یک سو موجب به مخاطره افتادن امنیت داده ها و 
اطالعات تلفن همراهشان شده و از سوی دیگر معلوم نیست 
اَپ های غیراخالقی که عفت و سالمت  و  به کدام سایتها 

روانی جامعه را هدف گرفته اند مراجعه می کنند.
فیلترینگ موجب باز شدن پای معاندان و دشمنان 

نظام به حریم داخلی مردم شده است
رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس یادآور شد: تا 
قبل از قضایای فیلترینگ تلگرام چه بسا میلیون ها جوان 
با سایت های ضاله، معاند و دشمن اسالم و  ایرانی کاری 
نظام جمهوری اسالمی نداشتند اما بعد از فیلتر تلگرام پای 
میلیون ها ایرانی ناخودآگاه به این فضا باز شده است البته 
این قضیه به همین جا ختم نمی شود و آثار سیاسی و امنیتی 
به مراتب خطرناکتری دارد.  به عقیده بنده فیلترینگ از چاله 
درآمدن و به چاه افتادن است. چه خوب است مسؤوالن 
تعداد  و  از حجم  واقعی  و  دقیق  ارزیابی  فیلترینگ کشور 
مخاطبان تلگرام و سایر اَپهای فیلتر شده خارجی قبل و 
بعد از فیلتر آنها داشته باشند تا متوجه اثربخش بودن یا 
تحریک کننده بودن قضیه فیلترینگ بشوند. بررسی اقبال 
مردم به اپلیکیشن های فیلتر شده در پی ارتقاء خدمات و 

سرویس های ارائه شده این شرکت ها بسیار مهم است.
مسؤوالن پاسخ دهند به چند درصد از اهداف شان 

در فیلتر تلگرام رسیدند؟
قضیه  در  م��س��ؤوالن  بازنگری  احتمال  درب���اره  وی 
مرسوم  جهان  نظام های  همه  در  کرد:  اظهار  فیلترینگ 
است پس از به اجرا درآوردن یک یا چند سیاست در یک 
از این  دوره مشخص، عملکردها و دستاوردهای حاصل 
سیاست ها را مورد پایش و ارزیابی قرار می دهند و بسیار 
طبیعی است که ما هم فیلترینگ تلگرام و دستاوردهای 
حاصله را مورد بررسی و پایش جدی و واقعی قرار دهیم 
تا بفهمیم تداوم تشدید فیلترینگ به صالح هست یا خیر. 
مسؤوالن عزیز به این پرسش ها پاسخ دهند که طی چند 
روزی که از فیلترینگ جدی و سرسختانه تلگرام می گذرد 
با  توانستند  اهدافشان رسیدند؟ چقدر  از  به چند درصد 
فیلتر تلگرام دسترسی مردم به سرویس ها و خدمات این 
از  شده  خارج  مخاطبان  نسبت  کنند؟  محدود  را  شرکت 
تلگرام به نسبت کل مخاطبان این اَپ چقدر بوده است؟ 
سیاسی،  آثار  و  مضرات  یا  بوده  بیشتر  فیلترینگ  فواید 
امنیتی و غیراخالقی آن؟ پس از پاسخ یابی این سواالت به 
فیلترینگ تلگرام ادامه دهند اما اگر ناکامی ها بر دستاوردها 

غلبه داشت در تصمیم شان تجدید نظر کنند.
فضای مجازی به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم 

مبدل شده است
وی درباره  میزان اقبال به فناوری های جدید و اَپ های 
تکنولوژی  گفت:  فیلترینگ  از  پس  خصوص  به  خارجی 
سرعت  و  است  شدن  جدید  حال  در  مستمر  صورت  به 
تعداد  که  است  طبیعی  پس  باالست  بسیار  دگرگونی ها 
کاربران نیز نسبت به گذشته بیشتر شود. فضای مجازی 
و اَپهای قدرتمندش به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم 
امور  پیشه،  و  کسب  و  کاری  مسائل  است.  شده  مبدل 
فضا  این  در  مردم  شخصی  و  فردی  مسائل  و  اجتماعی 
همانند فضای واقعی در جریان است. امروز فضای مجازی 
با فضای واقعی و عینی پیدا کرده  شباهت بسیار زیادی 
است به گونه ای که حتی فروشگاه ها و پلیس مجازی نیز 

همپای فضای واقعی به وجود آمده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان:

واردات کاال با اقتصاد مقاومتی در
 تضاد است

رئیس پارک علم فناوری خراسان گفت: اگر کاال و 
فناوری وارد کنیم دارای معایب خاص خود است و 
در واقع بوی وابستگی می دهد و با اقتصاد مقاومتی، 
ساخت ایران، تولید داخلی و توسعه درون زا مغایرت 

دارد.
خصوص  در  علم الهدایی  حسن  ایسنا،  گزارش  به 
کشورهای  کرد:  اظهار  کاال  جای  به  تکنولوژی  ورود 
دنیا به دنبال این هستند که به جای وارد کردن کاال 
تکنولوژی را وارد کنند یا به عبارتی دیگر تکنولوژی 
معایبی  دارای  تکنولوژی  ورود  زیرا  کند  ایجاد  را 

است.
اساس  بر  صنعتی  اگر  بنابراین  داد:  ادام��ه  وی 
با  است  ممکن  شود،  بنا  کردیم  وارد  که  تکنولوژی 
مشکالتی مواجه شویم که در نهایت ما به متخصصین 
اگر در شرایط  نیاز داشته باشیم. همچنین  خارجی 
تحریم باشیم ممکن است که این متخصصین را در 

اختیار ما قرار ندهند.
بر  تاکید  با  خراسان  فناوری  علم  پ��ارک  رئیس 
اینکه می توانیم به طور مشترک با برخی از کشورها 
تصریح  کنیم،  همکاری  تکنولوژی  ایجاد  زمینه  در 
هم سو  کشورهای  با  می توانیم  من،  اعتقاد  به  کرد: 
ایجاد  را  خود  نظر  مورد  فناوری  مشترک  کاری  با  و 
نمی کنیم  وارد  کاال  واقعی  معنای  به  واقع  در  کنیم. 
امکان  و  نیست  موجود  کشور  در  که  کاالهایی  مگر 
ساخت آن وجود ندارد و یا به طور مشترک با برخی 

از کشورها در فناوری ها مشارکت کنیم.
علم الهدایی با بیان اینکه تحت الیسنس میتوانیم 
از  یا  کرد:  عنوان  باشیم،  تکنولوژی  صاحب  خود 
در  یعنی  کنیم  عمل  الیسنس  تحت  دیگر  طرف 
خلق  را  فناوری  دانش بنیان  شرکت های  مانند  واقع 
و تولید کنیم و یا با مهندسی معکوس آن فناوری را 
ارتقا دهیم. در واقع خود ما صاحب ایده فناورانه و 
آن محصول می شویم و در واقع زمانی که با مشکلی 
در فناوری خود مواجه شدیم، می توانیم مشکل را به 

راحتی حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ورود فناوری موجب وابستگی 
وارد  فناوری  و  کاال  اگر  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
کنیم دارای معایب خاص خود است و در واقع بوی 
ساخت  مقاومتی،  اقتصاد  با  و  می دهد  وابستگی 

ایران، تولید داخلی و توسعه درون زا مغایرت دارد.
رئیس پارک علم فناوری خراسان با تاکید بر اینکه 
داخلی  وابتکارهای  خالقیت  مانع  تکنولوژی  ورود 
فناور  های  شرکت  با  می توان  کرد:  اظهار  می شود، 
داخلی  تولید  و  تکنولوژی  ایجاد  در  بنیان  دانش  و 
توسعه بستر فناوری را فراهم کرد. در واقع این دسته 
از کشورها موجب توسعه بیشتر در کشور می شوند. 
به عنوان  مثال یک شرکت دانش بنیان در کشور با 
ابزار پزشکی در حال  ایتالیا در تکنولوژی در زمینه 
همکاری است که محصول خود را در خارج از کشور 

نیز به فروش می رساند.
اینکه  بر  مبنی  سوالی  خصوص  در  علم الهدایی 
است،  تکنولوژی  نوع  چه  نیازمند  بیشتر  استان 
استان  مزیت های  به  بستگی  امر  این  کرد:  تصریح 
و  غذایی  صنایع  استان  در  حاضر  حال  در  دارد، 
وجود  آن ها  با  مرتبط  تکنولوژی  و  خودرو  همچنین 
این  در  نیز  ما  الکترونیک  و  برق  صنایع  البته  دارد. 
شرکت های  همچنین  دارد.  خوبی  حضور  عرصه 
داروسازی نیز نسبتا خوب در زمینه کار با تکنولوژی 
تکنولوژی  استان  در  البته  شده اند.  ظاهر  نوین 
مربوط به فرآوری زعفران نیز وجود دارد که از دیگر 
همانند  صنایع   این  واقع  در  است.  استان  مزایای 
در  ویژه  به  آن ها  به  باید  که  هستند  صنایعی  فرش 

شهرستان ها توجه بیشتری شود.

طال در آرامش نسبی

در روزهای آغازین ماه رمضان طال و سکه به آرامش 
نسبی رسیده است و با کاهش قیمت نیز مواجه شد. 
به  عیار   18 طالی  گرم  ههر  قیمت  یکشنبه  روز  در 
180هزار و 700 تومان رسید. هر سکه طرح امام نیز 

با قیمت یک میلیون و 930 هزار تومان مبادل شد.
یک  آزادی  بهار  طرح  سکه  قیمت  کاهش  این  در 
میلیون و 820 هزار تومان، نیم سکه  950هزار تومان 

و ربع سکه 550هزار تومان فروخته شد. 

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی:

»ترسیب کربن« استان به ۴1۴هزار هکتار 
می رسد

خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر   
کربن  ترسیب  المللی  بین  طرح  گستره  گفت:  رضوی 

در این استان به 414 هزار هکتار افزایش یافت.
اجرای  افزود:  صحرایی  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
خراسان  در  کربن  ترسیب  تعمیم  المللی  بین  پروژه 
از  هکتار  هزار   209 گستره  در   1392 درسال  رضوی 
اراضی هشت روستای شهرستان بجستان با جمعیت 

چهار هزار و 235 نفر آغاز شد.
وی اظهار کرد: طرح ترسیب کربن با هدف تثبیت 
پوشش  حفظ  ریزگردها،  حرکت  و  روان  های  شن 
روستائیان  مهاجرت  افزایش  از  جلوگیری  و  گیاهی 
طرحهای  اج��رای  مراتع،  احیای  و  شود  می  اج��را 
برای  اشتغال  ایجاد  و  جنگل  توسعه  آبخیزداری، 
اجرای  اهداف  دیگر  از  زیرپوشش  روستاهای  اهالی 

این طرح است.
خاک،  حاصلخیزی  بهبود  تولید،  افزایش  وی 
جلوگیری  و  خاک  در  آب  نگهداری  ظرفیت  افزایش 
و رشد شاخص های توسعه  بادی  و  آبی  از فرسایش 

انسانی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
زایی،  اشتغال  فقر،  سطح  کاهش  گفت:  صحرایی 
های  طرح  اج��رای  با  شدن  بیابانی  میزان  کاهش 
نهال کاری و منابع طبیعی، توانمندسازی و افزایش 
های  بخش  در  توسعه  محلی،  جوامع  مشارکت 
ارتقای  و  م��ردم  مشارکت  با  طبیعی  و  زیرساختی 
این  اهداف  جمله  از  نیز  انسانی  و  اجتماعی  سرمایه 

طرح است.
بین  و  ملی  برنامه  ی��ک  ط��رح  ای��ن  اف���زود:  وی 
طبیعی  منابع  کل  اداره  محوریت  با  که  است  المللی 
آینده  سالهای  در  و  اجراست  حال  در  آبخیزداری  و 

توسعه می یابد.

مدیرعامل غله خراسان خراسان رضوی خبر داد:

آغاز خرید تضمینی گندم

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
رضوی گفت: خرید تضمینی گندم به عنوان محصول 

استراتژیک در این استان آغاز شد.
خرید  اف��زود:  نوری  حمیدرضا  ایرنا،  گ��زارش  به 
تضمینی گندم امسال در بیش از 62 مرکز و کمیسیون 
خرید و انبارهای تعاون روستایی با پراکنش مناسب 

در استان انجام می شود.
غیر  و  مفید  افت  دامنه  کاهش  ک��رد:  اظهار  وی 
نرخ  کاهش  در  تفاوت  گندم،  پاکی  جدول  در  مفید 
محصوالت سن زده نسبت به سال گذشته و نیز ثبت 
بندی سازمان  پهنه  مشخصات کشاورزان در سامانه 
خرید  قوانین  تغییرات  مهمترین  از  کشاورزی  جهاد 

تضمینی گندم در سال جاری است.
گندم  تضمینی  خرید  ب��رای  امسال  گفت:  وی 
برای  کشاورزی  جهاد  سازمان  از  نامه  معرفی  ارائه 
و  گندمکاران  آن  جای  به  و  شده  حذف  کشاورزان 
محصول  و  مشخصات  ثبت  به  نسبت  باید  کشاورزان 
زراعی خود در سامانه پهنه بندی این سازمان اقدام 

کنند.
حداکثر  با  ها  گندم  جاری  سال  در  افزود:  نوری 
مفید  غیر  افت  حداکثر  و  درصد  هشت  مفید  افت 
پنج درصد خریداری می شوند در حالی که حداکثر 
قابل  های  گندم  برای  مفید  غیر  افت  و  مفید  افت 
هفت  و   10 ترتیب  به  گذشته  سال  در  خریداری 

درصد بود.
با  گندمکاران  دسترنج  نیز  امسال  کرد:  اظهار  وی 
با  مفید  غیر  افت  درصد   2 و  مفید  افت  درصد  چهار 
قیمت پایه هر کیلو 13 هزار ریال خریداری می شود.
خرید  قیمت  نیافتن  تغییر  رغ��م  به  گفت:  وی 
خرید  قیمت  گذشته،  سال  به  نسبت  گندم  تضمینی 
دولتی نزدیک به سه هزار ریال بیش از قیمت جهانی 

گندم است.
 2 تا  گندم  های  محموله  نیز  امسال  افزود:  نوری 
درصد سن زدگی، بدون کسر بها، از 2 تا چهار درصد 
می  خریداری  قیمت  کاهش  ریال   250 با  زدگی  سن 
هر  ازای  در  زدگی  سن  درصد  چهار  از  بیش  و  شود 
خرید  پایه  قیمت  از  ری��ال   350 زدگ��ی  سن  درص��د 

تضمینی کسر می گردد.
به مراکز  به محموله های گندم که  وی اظهار کرد: 
و کمیسیون های خرید تضمینی دولتی تحویل داده 
شوند در ازای هر کیلو گندم بطور میانگین 150 ریال 

کرایه حمل تعلق خواهد گرفت.
زیر  سطح  هکتار  هزار   151 به  توجه  با  گفت:  وی 
کشت  زیر  سطح  هکتار  هزار   83 و  آبی  گندم  کشت 
 330 شود  می  بینی  پیش  استان،  این  در  دیم  گندم 
صورت  به  کشاورزان  نیاز  بر  م��ازاد  گندم  تن  ه��زار 

تضمینی خریداری و ذخیره شود.

کرباسچی:

از انتخاب روحانی پشیمان نیستیم اما...
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران خاطرنشان 
کرد: ما از انتخاب دکتر روحانی پشیمان نیستیم، البته 
این دولت را تقدیس هم نمی کنیم اما به عنوان نمونه 
این واقعیت در حوزه بین المللی وجود دارد که در تاریخ 
این کشور و دنیا نظیر نداشت که یک کشور جهان سوم 
و در حال توسعه با یک برخورد دیپلماتیک بتواند صف 

مجموعه ای از ابرقدرت ها را از هم جدا کند.
غالمحسین  خ��راس��ان،  منطقه  ایسنا  گ��زارش  به 
کرباسچی در نشست حزب کارگزاران سازندگی خراسان 
رضوی با بیان اینکه خیلی از مشکالت مربوط به این 
دولت نیست، گفت: به عنوان نمونه رئیس دولت قبل 
در باالدست یک استان برای به دست آوردن رای اجازه 
ایجاد 2000 تا 3000 باغ را داده در حالی که در پایین 
دست منابع محدود است. ما نباید این وضعیت را نیز 

نادیده بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: البته ما به همین دولت و خود 
نیز اشکال داریم. اگر پشتکار، جدیت و پرکاری دولت 
احمدی نژاد در دولت روحانی بود، بسیاری از مشکالت 
شاید رنگ دیگری داشت. این را نمی توان انکار کرد که 
مجموعه مدیران دولت افراد خوبی هستند ولی به لحاظ 
سن و نبود انگیزه و یا اینکه تجربه این پست ها را در 
گذشته داشته اند، شاید آن پشتکار الزم را ندارند. کشور 
باید دائم در حال مونیتور شدن توسط مدیران باشد. در 
خیلی از دستگاه ها اینگونه احساس می شود که گویی به 

صورت اتوماتیک مسایل پیش می رود. 
وی با بیان اینکه برخی اوقات یک فاجعه ای رخ می 
دهد، آن زمان همه حواسشان جمع می شود، گفت: 
بگوییم.  را  اشکاالت  این  باید  و  است  اشکال  ها  این 
نمی  را  کازرون  امنیتی مساله  و  آیا مسئوالن سیاسی 
دانستند؟ این ها اشکال دولت است. حال هر چقدر هم 
وزارت کشور اطالعیه دهد؛ باید این ها را پیش تر بیان 
می کردند. نخستین مساله و اشکال این دولت این است 
که دولت کم کاری است. دولت نباید بعد از ماجرا وارد 
شود؛ این دولت، دولت محافظه کاری است.  دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار کرد: گاهی اینطور 
احساس می شود که مدیران آرامش طلب هستند. جاه 
طلبی مثبت می تواند خیلی از مشکالت کشور را پیش 
برد. وی با اشاره به مسایل قومیت گرایی ادامه داد: بعد 
در  روحانی  آقای  تجربه  همه  این  و  شعار  همه  این  از 
حوزه سیاسی، مگر قرار نبوده در حوزه شایستگی ها 
کار بیشتری شود. این ها اشکاالت دولت است و نباید 
دریغ کرد و آن را بیان نکرد. نباید دولت ترس داشته 
کسانی  شود  می  احساس  اینگونه  اوقات  گاهی  باشد. 
که به پست هایی رسیدند، آن را یک غنیمت می دانند. 
این ها اشکال است و با این منطقی که قرار است یک 

حکومت ایده آل داشته باشیم، نمی خواند. 
کرباسچی عنوان کرد: باید موفق شویم کار وجدانی 
چون  کنیم  عمل  آن  به  و  بشناسیم  را  خود  الهی  و 
و  خودمحوری  گذاشتن  کنار  جامعه  در  موفقیت  رمز 
خودخواهی هاست.  دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم موفق شویم، باید 
مسیر ما این ادعا را ثابت کند که آیا حکومت دینی می 
تواند کشور را با این انگیزه ها اداره کند یا خیر؟ فرصت 
ها به گونه ای نیست که بازگردد. این دوره ای که افرادی 
رای آورده اند، دیگر تکرار نمی شود. خدا نکند ما وسیله 

ناامیدی برای مردم شویم.

دبیر مجمع روحانیون مبارز استان 
خراسان رضوی:

استراتژی مخالفان دولت اثبات عدم 
کارایی آن است

دبیر مجمع روحانیون مبارز استان خراسان رضوی 
قدرت  همه  با  دولت  مخالفین  کلی  استراتژی  گفت: 
بلندی که دارد این است که ثابت کند دولت  و صدای 
بسیار  آنها  آینده   تبلیغات  برای  این  که   ندارد  کارایی 
کار  به  را  خود  تبلیغاتی  فشار  تمام  آنها  است.  حیاتی 

گرفته اند تا دولت موفق نشود.
با  خراسان،  ایسنا- منطقه  با  گفت وگو  در  عجم  علی 
به سالگرد پیروزی دولت دوازدهم، اظهار کرد:  اشاره 
موفقیت دولت را باید با شرایطی که با آن روبه رو است، 
مخالفان  طرف  یک  از  که  شرایطی  بگیریم.  نظر  در 
داخلی دولت ایجاد می کنند و از طرف دیگر از بیرون 
بر کشور ما تحمیل می شود که بیشتر به دلیل عملکرد 

مخالفین دولت در داخل است. 
علت  اینکه  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این   
اینکه مردم در جریان خدمات دولت نیستند این است 
که صداوسیما به هیچ عنوان با دولت همکاری نمی کند، 
عنوان کرد:  صداوسیما بیشتر صدای مخالفین دولت 
امکان  دولت  می کند.  موضع گیری  آن  علیه  و  است 
مردم  به  را  خود  صدای  نمی تواند  و  ن��دارد   تبلیغات 
گرفته  صورت  زیادی  کارهای  بیمه  بخش  در  برساند. 
بیناد شهید،  و خدمات رفاهی به طبقات مستضعف، 
بهزیستی و کمیته امداد چندین برابر  شده اما هیچ کس 
خبر ندارد.  دبیر مجمع روحانیون مبارز استان خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه حرکت افراطی کلی مخالفان این 
است که دولت باید در هر زمینه ای مورد فشار قرار گیرد، 
تصریح کرد: این کار برای این است که ثابت کنند دولت 
قراردادهای  از  یکی  برجام  گفت:  عجم  نیست.  موفق 
با  مخالفان  ب��ود.  منطقه  و  کشور  ب��رای  خوب  بسیار 
وجودی که رهبری پشت برجام بود و تالش های زیادی 
برای آن شد و ثمرات خوبی نیز برای کشور داشت، با 
آن برخورد کردند. زمانی که برجام امضا شد، افرادی 
که دست اندرکار این مسائل بودند عنوان می کردند که 
آمادگی برای سرمایه گذاری خارجی به حدی زیاد بود 
که سرمایه گذاران در نوبت بودند. این امر بر مشکالت 
اقتصادی و بیکاری اثر داشت.  وی افزود: مخالفان از 
ابتدا سعی کردند تا بگویند که برجام توافق بدی است. 
زمانی که برجام امضا شد اینگونه تبلیغ کردند که چون 
آمریکا از این قضیه خوشحال است معلوم می شود که 
این قرارداد جریانی آمریکایی و کارهای شما نیز به نفع 
آمریکا است. بعد از مدتی مشخص شد که این قرارداد 
کار  روی  جمهوری خواهان  که  زمانی  است.  ما  نفع  به 
آمدند، به برجام حمله کرده و عنوان کردند که بدترین 
توافق تاریخ آمریکا است. با وجود اینکه خروج از برجام  
برای آمریکا گران تمام شد اما تن به همه این پیامدها 
دادند تا از برجام خارج شوند، این نشان می دهد که این 

قرارداد  به نفع ایران بود.
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 سرویس اقتصادی
سفره  در  تغییر  و  الهی  ضیافت  ماه  فرارسیدن 
برای برخی  باعث رشد تقاضا و مصرف  غذایی مردم 
تا  گرفته  بامیه  و  زولبیا  خرما،  از  می شود.  اق��الم 
لبنیات و برنج که پای ثابت سفره های سحر و افطار 

هستند.
نگرانی در بازاری که این روزها تحت تاثیر ارز قرار 
گرفته است باعث شده تا نگرانی های مردم و دولت 
و  واقعی  تاثیر  همیشه  ارز  که  چرا  شود  دوچندان 
همین  اما  دارد.  ب��ازار  وضعیت  بر  مضاعفی  روان��ی 
بازار که سال جدید را با رکود آغاز کرده است، آیا در 
صورت تورم قیمت ها می تواند چشم انتظار روزهای 

بهتری باشد؟
مدیر  با  گفت وگوهایی  بازار،  شرایط  بررسی  برای 
و  رض��وی  خراسان   کشاورزی  جهاد  ب��ازار  تنظیم 
اتاق اصناف مشهد به عنوان  مدیر بازرسی و نظارت 
نمایندگانی از بخش دولتی و خصوصی ترتیب دادیم 
بازار  در  نظارت  و  سیاست گذاری  وضعیت  آخرین  تا 

را جویا شویم.
جهاد  بازار  تنظیم  مدیر  سراغ  به  راستا  همین  در 
کشاورزی خراسان رضوی رفتیم و با وی به گفت و گو 
نشستیم تا از عملکرد این سازمان و ستاد تنظیم بازار 

و دلیل عدم موفقیت این طرح آگاه شویم.
مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

برخی گرانی ها ریشه در نوسانات ارزی دارد
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
بازار  در  قیمت ها  افزایش  از  بخشی  گفت:  رضوی 
اولیه  مواد  و  پاکستانی  برنج های  چون  است  طبیعی 
ارز،  قیمت  افزایش  با  و  هستند  وارداتی  روغن نباتی 
صورت  به  نمی توان  و  دارند  قیمت  افزایش  طبیعتا 

دستوری از افزایش قیمت آن ها جلوگیری کرد.
سیدحمیدرضا جوادی در گفت وگو با »صبح امروز« 
صادق  نیز  لبنیات  خصوص  در  موضوع  این  افزود: 
بسیار  لبنیات  قیمت  افزایش  که  این  وجود  با  است، 
بودن  وارداتی  علت  به  نیز  میزان  همین  اما  بوده  کم 
نهاده های دامی است که از قیمت ارز تاثیر مستقیم 
گرفته است.  باالرفتن قیمت نهاده های دامی موجب 
افزایش قیمت شیر خام و در نتیجه گران شدن تمام 

فرآورده های لبنی شده است.
عرضه کاالهای اساسی ارزان قیمت برای تنظیم 

بازار 
سازمان  ب��ازار  تنظیم  طرح  خصوص  در  ج��وادی 
جهاد کشاورزی اظهار کرد: امسال نیز همچون سال 

گذشته طرح تنظیم بازار طبق ابالغ ستاد تنظیم بازار 
کشور اجرا و سهمیه ای در اقالم اساسی شامل برنج، 
گوشت  شامل  پروتئینی  اقالم  و  نباتی  روغن  و  شکر 
برای  مرغ  تخم  و  منجمد  قرمز  گوشت  منجمد،  مرغ 

استان در نظر گرفته شد.
با  شکر  و  برنج  در  سهمیه ها  کنون  تا  اف��زود:  وی 
نباتی  روغن  سهمیه  اما  شده  ابالغ  دولتی  قیمت 
بازرگانی دولتی در حال  ابالغ نشده که شرکت  هنوز 
زیر  درصد   15 حدود  با  آن  تامین  برای  هماهنگی 

قیمت بازار از کارخانه جات داخل استان است.
گوساله  و  مرغ  گوشت  سهمیه   : داد  ادامه  جوادی 
در  که  شده  ابالغ  نیز  تخم مرغ  همچنین  و  منجمد 
شبکه تعریف شد. از طرفی سازمان جهاد کشارزی با 
هماهنگی سازمان تعاون روستایی، خرما را به عنوان 
یک کاالی پرمصرف در ماه مبارک، در شبکه تعریف 
کرده که در حال حمل است و بزودی در بازار تزریق 

می شود.
قیمت های کاالهای تنظیم بازار

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
نهاد  یک  عنوان  به  ما  وظیفه  که  این  بیان  با  رضوی 
ویژه  به  جامعه،  از  بخشی  نیاز  که  است  این  دولتی 
تا  کنیم  تامین  مناسب  قیمت  با  را  درآمد  کم  اقشار 
قیمت  گفت:  نشوند،  مشکل  دچار  مبارک  ماه  در 
برنج  شده  تزریق  ب��ازار  به  جهاد  توسط  که  اقالمی 
برنج  تومان،   600 و  هزار   5 کیلویی   »1121« هندی 

»PR11 « کیلویی22 هزار و 600 تومان، برنج تایلندی 
»هومالی« 3 هزار و 900 تومان و شکر دو هزار و 722 
هیچ  ن��وروز،  عید  قیمت  به  نسبت  که  است  تومان 
گفته شد روغن  که  نداشته است. همانطور  افزایشی 
هنوز ابالغ نشده اما قیمت آن حدود 10 تا 15 درصد 

زیر قیمت بازار پیش بینی می شود. 
پایان گفت: شهروندان عزیز می توانند  جوادی در 
تعاونی ها  زنجیره ای،  فروشگاه های  از  را  اقالم  این 
تهیه  روستایی  تعاونی های  و  کارگری  و  کارمندی 

کنند.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد مطرح 

کرد:
اجرای طرح نظارتی ماه مبارک در دو فاز

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد گفت: بنا 
برا برنامه ریزی ها طرح نظارت بر اصناف برای ایام ماه 
مبارک رمضان در دو قسمت اجرا شد. قسمت اول که 
در خصوص عمده فروشان، حوزه سالمت)نانوایی ها، 
 42 قالب  در  بود  اساسی  کاالهای  و  و...(  قنادی ها 
گشت به همراه اداره دامپزشکی، اداره بهداشت و با 
همکاری اتحادیه های صنفی  از 15 تا 25 اردیبهشت 

اجرا شد و به پایان رسید.
»صبح امروز«  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دلداری  امیر 
بیشترین تخلفات گران فروشی  این مدت  افزود: در 
با  که  از جمله تخلفاتی  اما  بوده،  اتحادیه ها  تمام  در 
آن ها برخورد شد می توان به عدم درج نرخ نامه، عدم 

درج قیمت روی کاالها، عدم ارائه صورت حساب و در 
برخی موارد تقلب در کارهای خدماتی مثل نانوایی ها 

و رستوران ها اشاره کرد.
نظارت ویژه بر عمده فروشان و خرده فروشان مواد 

غذایی
دلداری اضافه کرد: پس از پایان قسمت اول وارد 
اردیبهشت   25 از  که  شدیم  طرح  این  دوم  قسمت 
آغاز شده و تا 25 خرداد ادامه دارد. در این طرح 88 
گشت به همراه اتحادیه های مختلف و حوزه سالمت 
انجام می شود. در حال حاضر در حوزه عمده فروشان 
بازار  و  بازار مصلی  و خرده فروشان مواد غذایی مثل 
بازرسی های  و  گرفته  صورت  بیشتری  دقت  سپاد 

ویژه ای صورت می گیرد.
اصناف مقصر گرانی ها اخیر نیستند

دلداری در خصوص دلیل افزایش قیمت های اخیر 
گرانی های  مقصر  کرد:  تصریح  غذایی  مواد  بازار  در 
اخیر در کاالهای اساسی  چون روغن نیز اتحادیه های 
صنفی نبودند بلکه این امر تاثیر نوسانات قیمت ارز بر 
بازار بوده است. البته دولت برای جلوگیری از این امر 
این  تزریق  با  و  وارد شده  اساسی  کاالهای  زمینه  در 
بازار دارد.  کنترل  با قیمت مناسب، سعی در  کاالها 
تمام  اصناف  اتاق  بازرسی  حوزه  در  نیز  ما  همکاران 
از  دقیق  نظارت  با  تا  بسته اند  بکار  را  خود  تالش 

هرگونه تخلف جلوگیری کنند.
مشکل قیمت سبزیجات به زودی حل می شود

م��ازاد  وج��ود  نیز،  میوه  زمینه  در  اف���زود:  وی 
شد  موجب  گذشته  ماه  در  هندوانه  محصول  در 
نکنند  عرضه  ب��ازار  به  را  خود  محصول  کشاورزان 
این محصوالت  قیمت  باالرفتن  این خود موجب  که 
رفتن  بین  از  باعث  اخیر  سیل  طرفی  از  ش��د. 
سبزیجات در باغ ها شد که این کسئله در عرضه این 
محصول اختالل ایجاد کرد که افزایش قیمت را نیز 
در پی داشت. البته با توجه به مساعد شدن هوا این 
مشکل نیز رفع می شود و قیمت این محصوالت نیز 

به نرخ عادی بر می گردد.
افزایش  نیز  ادامه داد: قیمت گوشت مرغ  دلداری 
تومان   600 و  هزار   7 قیمت  به  و  داشت  کمی  قیمت 
نرخ  به  و  شد  کنترل  قیمت  این  مجددا  اما  رسید 
روغن  قیمت  بازگشت.  تومان  و 300  کیلویی 7 هزار 
که  داش��ت  افزایش  ب��ازار  در  ف��راوان��ی  وج��ود  با  نیز 
تنظیم  راستای  در  دولت  که  تدابیری  با  امیدواریم 
نیز  کاال  این  قیمت  اندیشیده،  محصول  این  ب��ازار 

کاهش یابد.

در   92 سال  در  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نمایندگان  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  جلسه 
سه  قوه حضور داتشتند و قرار شد تا برای مبارزه با 
موسسات مالی غیرمجاز حمایت های الزم از بانک 

مرکزی به عمل آید، اما این اتفاق نیفتاد.
به گزارش اقتصاد آنالین، ولی ا... سیف با اشاره 
جان  بلالی  غیرمجاز  مالی  موسسات  که  این  به 
به روز  افزود: این مشکل روز  اقتصاد کشور بودند، 
تنهایی  به  بانک مرکزی  و  بود  بزرگ شدن  در حال 

نمی توانست با آن ها مبارزه کند.
بحث  در  مرکزی  بانک  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
از  بود، گفت:  تنها  به موسسات غیرمجاز  رسیدگی 
سویی دیگر اصحاب رسانه نیز آنطور که انتظار می 
رفت به حمایت از بانک مرکزی برنیامدند. در خالل 
با این موسسات، حتی در مواقعی برخی از  مبارزه 
نهادها نیز علیه بانک مرکزی بودند البته ما فرهنگی 

اسالمی داریم و باید انصاف را رعایت کنیم.
غیر  موسسات  ساماندهی  چگونگی  درباره  وی 
به  قوه  سه  مصوبه  با  منابعی  ک��رد:  اظهار  مجاز 
همه  و  شد  داده  تخصیص  مجاز  غیر  موسسات 
شده  شناسایی  های  دارایی  پشتوانه  با  منابع  این 

پرداخت شده است.
مشکل موسسات غیر مجاز، ریشه ای حل شد
موسسات  این  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  که  مستقلی  های  تسویه  هیئت  تحت  آینده  در 
راس هر کدام قرار گرفته و هرکدام ترکیب خاص از 
نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطالعات 
می  ساماندهی  است  گ��ذاران  سپرده  صاحبان  و 

شوند.
سیف ادامه داد: هم اکنون این سوال مطرح است 
که رسیدگی و برخورد با افراد شیاد و کالهبردار در 
مردم  زندگی  با  که  اف��رادی  و  است  ای  مرحله  چه 

بازی کردند چه سرنوشتی دارند.
بی مهری  از  انتقاد  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
با موسسات  نسبت به این بانک در جریان برخورد 
 ۲۵ غیرمجاز  موسسات  داشت:  اظهار  غیرمجاز، 
و  می کردند  مدیریت  را  کشور  نقدینگی  از  درصد 
 ۸۰ سود  موسسات  این  نبود،  آنها  بر  نظارتی  هیچ 
پرسنلی  ساختار  و  می دادند  آشنایان  به  درصد 
که سعی می کردند مسئوالن  بود  این شکل  به  آنها 

و نزدیکان آنها را آلوده کنند.
مرکزی  بانک  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  رفت  راه  انتهای  تا  و  شد  قضیه  وارد  جدیت  با 
اگر  گفت:  نداریم،  فعالی  غیرمجاز  موسسه  اکنون 
هزینه  شد  می  انجام  زودتر  سال  سه  اقدامات  این 
این  می گرفت،  صورت  دیرتر  اگر  و  بود  کمتر  بسیار 
و  می شد  درصد   ۵۰ به  تبدیل  نقدینگی  درصد   ۲۵

اوضاع بسیار بدتر بود.
دوره  در  که  می گفتند  عده ای  داد:  ادامه  سیف 
قبلی این مشکل مسالمت آمیز حل شد در حالی که 
مشکل در دوره گذشته به صورت ظاهری حل شد 

اما این دوره آن را ریشه ای حل کردیم.
دالر 4200 تومانی ثابت نمی ماند

نرخ  اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اساس  بر  گفت:  نمی ماند،  ثابت  تومانی   ۴۲۰۰ دالر 
پایان  تا  که  می کنیم  بینی  پیش  اقتصادی  شرایط 
سال جاری، 5 تا 6 درصد در این نرخ تغییر ایجاد 

شود.
وی با تاکید بر اینکه نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی ثابت 
نخواهد ماند، اضافه کرد: بر اساسشرایط اقتصادی 
تا   5 جاری،  سال  پایان  تا  که  می کنیم  بینی  پیش 
بانک  البته  ایجاد شود؛  نرخ تغییر  این  6 درصد در 
مرکزی با توجه به شاخص تورم در این زمینه عمل 

خواهد کرد.
سیف با اشاره به انتقادات از سامانه »نیما« افزود: 
در مقطعی که این سامانه راه اندازی شد پیش بینی 
نیز  احتمالی  اشکاالت  برخی  ماه  سه  دو  تا  اینکه 
بروز کند وجود داشت و به همکاران نیز این موضوع 
ابتدای  در  سامانه  اندازی  راه  از  بعد  شد.  گوشزد 
های  ویژگی  توان  می  دوره  این  طی  و  اردیبهشت 
بررسی  را  با روش های گذشته  این سیستم  مثبت 

کرد.
یکماه  حتی  منتقدان  اما  کرد:  خاطرنشان  وی 
انتقاد  و  دهند  نمی  اجرا  اجازه  سامانه  این  به  نیز 
وارد می شود. با این حال، در حال حاضر ایرادات 
رسیده  ثباتی  با  وضعیت  به  سامانه  و  شده  برطرف 

است.
با  مذاکرات  در  مرکزی  بانک  فنی  تیم  حضور 

اروپایی ها
درباره  شده  مطرح  مسائل  برخی  درب��اره  سیف 
المللی  بین  فضای  به  توجه  با  داشت:  بیان  برجام 
را  باید شرایط  و  ادامه خواهد داشت  کنترلی  نظام 
اتفاقی خواهد  نیست چه  کرد چون مشخص  درک 
افتاد. البته مذاکراتی که در جریان است می تواند 
در این زمینه مشخص کند که چه اتفاقاتی در آینده 

خواهد افتاد.
ترامپ  تاکید کرد: تصور  بانک مرکزی  رئیس کل 
این بود که به محض خروج آمریکا از برجام، ایران 
توانند  می  زم��ان  آن  در  و  شد  خواهد  خ��ارج  نیز 
ما  نظر  از  دهند.  انجام  را  خود  مدنظر  رفتارهای 
خطرات آمریکایی ها و مشکالتی که می توانستند 
انجامید  کمتری  هزینه  به  خروج  با  کنند،  ایجاد 
ولی به معنای آن نیست که همه چیز به خوبی جلو 

خواهد رفت.
وی با اشاره به مذاکره اروپایی ها با ایران تصریح 
کرد: اروپایی ها در حال بررسی این موضوع هستند 

از خروج  که چگونه می توانند خسارت های ناشی 
را جبران کنند. مذاکرات در حال  برجام  از  آمریکا 
مرکزی  بانک  از  و  گردد  می  محور  این  حول  حاضر 

نیز تیم فنی در گفتگوها حضور دارد.
به گفته سیف، اروپایی ها از نظر سیاسی به دنبال 
برجام  در  که  کنند  راضی  را  ایران  که  هستند  آن 
ها  اروپایی  برای  تکنیکال  و  فنی  ُبعد  از  اما  بماند 
باید  باشد؛  البته  سخت  کار  که  شود  می  احساس 
مذاکرات به جلو برود تا مشخص شود. یکی از بحث 
های جدید که در قبل نبود این است که شبکه بانک 

های مرکزی اروپا با ایران همکاری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در مورد بانک 
ارتباط  برقراری  در  کمتری  مشکالت  مرکزی  های 
ممکن  ها،  بانک  با  مذاکرات  در  چون  دارد  وجود 
است برخی سهامداران آمریکایی و غیره نیز وجود 

داشته باشد که موانعی در این زمینه ایجاد کنند.
تشریح رشد  دالر در سال های 95 و 96

جمهوری  ریاست  دوره  در  اینکه،   بیان  با  سیف 
ترامپ یک وضعیت دیگر در بازار ارز ایجاد شد که 
مبنای  بر  کرد:  تصریح  کرد،  انکار  را  آن  نمی توان 
سیر تاریخی قیمت ارز در کشور همواره در سه ماه 
مواجه  تقاضا  برای  پرفشار  دوره  یک  با  سال  سوم 
بود که نرخ آن را تحت تأثیر قرار می داد درحالی که 
روند  و می توانست  آزاد  قیمت  در سه ماهه چهارم 

کاهشی داشته باشد.
دالر  قیمت   ۹۵ س��ال  در  داش���ت:  اظ��ه��ار  وی 
آخر  در  و  تومان   ۱۵۰ و  ه��زار  چهار  به  دی م��اه  در 
تومان   ۸۲۰ و  هزار   ۳ به  کاهشی  روند  با  اسفندماه 
نرخ   ۹۶ سال  اردیبهشت ماه  در  همچنین  رسید. 
۷۳۰ تومان بود و با یک روند طبیعی  ۳ هزار و  دالر 
درنهایت در سه ماه سوم سال ۹۶ شروع به افزایش 
که  التهابات  دلیل  به  صعودی  روند  این  البته  کرد 
استمرار  کرد،  ایجاد  برجام  تمدید  بحث  در  ترامپ 

یافت.
در  ک��رد:  خاطرنشان  مرکزی  بانک  رئیس کل 
ابتدای امر ذهنیت مسئوالن در این بخش با توجه 
به گذشته بر بهتر شدن شرایط در دی ماه بود ولی به 
دلیل فضاسازی آمریکایی ها در خصوص برجام این 

روند افزایشی دامنه دار شد.

حاشیه نشینان خلیج فارس و دخالت ارزی
ایجاد  پی  در  نظام  دشمنان  این که  بابیان  سیف 
گزارش هایی  گفت:  هستند،  کشور  در  التهاب 
دخالت  بر  مبنی  اولرئیس جمهوری  معاون  به 
ارزی  التهابات  در  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
شده  ارائه  جاری   سال  اوایل  و  گذشته  سال  پایان 

است.
ارز  ارائه  بر  مبنی  دولت  تصمیم  شد:  یادآور  وی 
به منظور  گذشته  سال  اواخ��ر  در  مردم  به  دولتی 
آرامش بازار ارز در ابتدا فضا را آرام کرد درحالی که 
افزایش  با  فروردین ماه  اول  نیمه  تعطیلی  بین  در 
نرخ ارز مواجه شده و این اتفاق در شرایطی رخ داد 
که در سال گذشته در همین مقطع زمانی بازار ارز 
اکثر  حتی  و  نبوده  روبرو  قابل مالحظه ای  تحرک  با 

صرافی ها نیز بسته بودند.
خاص  شرایط  به  توجه  با  ک��رد:  اذع��ان  سیف 
همچنین  و  بین المللی  فضای  ای��ران،  اقتصادی 
کرده  ایجاد  ایران  برای  آمریکا  کشور  که  شرایطی 
این  در  باید  که  بود  روشی  تنها  کنترلی  روش  بود، 

بخش اتخاذ می شد.
اصالح نظام بانکی مساله ای حاکمیتی است

بانکی  نظام  شد:  یادآور  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
جلوی  کردیم  سعی  که  داشت  اسفباری  وضعیت 
وخیم تر شدن اوضاع را بگیریم اما نیاز به اقدامات 

جدی در این حوزه است.
ب��رای  زی���ادی  چالش های  اینکه  بیان  ب��ا  وی 
زیادی  هزینه  و  داشتیم  اصالحات  پیاده سازی 
مالی  صورت های  مورد  در  کرد:  تصریح  دادی��م، 
را  مالی  گزارشگری  استانداردهای  که  بانک ها 
داشت  وجود  زیادی  چالش های  کردیم،  اجباری 
موارد  سایر  و  دادن  موهوم  سود  از  جلوگیری  و 
اقداماتی بود که بانک مرکزی توانست در این دوره 

انجام دهد.
مورد  در  مشکالت  ای��ن  اینکه  بیان  با  سیف 
و  دارد  وج��ود  نیز  دولتی  و  خصولتی  بانک های 
سیاست  در  را  بودجه  کسری  ک��رده  ع��ادت  دول��ت 
بانکی سرازیر کند، گفت: چالش های  پولی و نظام 
 ۵۰ یکجا  وقتی  داری��م،  بابت  این  از  جدی  بسیار 
هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر 
اختصاص می یابد یعنی یک فاجعه رخ داده است، 
ایده آل  با  اما  شده  بهتر  بسیار  وضع  اکنون  البته 

فاصله داریم.
نظام  اصالح  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
که  است  کشور  پروژه های  بزرگترین  از  یکی  بانکی 
حاکمیت و سه قوه باید نسبت به آن متعهد شوند و 
انسجام فکری و وحدت به وجود آید که کار عملیاتی 
صورت گیرد و بانک ها را بر استانداردهای روز دنیا 

منطبق کنیم.
ما  مشکل  اف��زود:  مرکزی  بانک  ارشد  مقام  این 
نبودن صورت های  و استاندارد  فقط تحریم نیست 
عدم  سرمایه،  کفایت  پایین  نرخ  بانک ها،  مالی 
قبیل  از  بانکی  و  عملیاتی  استانداردهای  وجود 
مشکالتی  تطبیق(  کامپالینس)  و  ریسک  ارزیابی 
ای  عده  همیشه  البته  ش��ود.  حل  باید  که  است 
هستند که از هرگونه محفل غیرقانونی و غیر شفاف 
اصالح  در  اندازی هایی  سنگ  که  می شوند  متنفع 

این موارد داشتند.

گزارش »صبح امروز« از وضعیت بازار؛

همیشه پای »ارز« درمیان است

گالیه سیف از برخورد با موسسات غیرمجاز؛

»بانک مرکزی« را تنها گذاشتند

بحث داغ و حساس مدیران دو تابعیتی چند وقتی 
می ش��ود که بس��یار بر س��ر زبان ها افتاده و همیشه 
یک سمت آن کریمی قدوسی نماینده مشهد بوده 
اس��ت. ای��ن عضو کمیس��یون امنیت مل��ی اینبار با 
انتش��ار گزارش وزارت اطالعات دوباره مدعی شد 
حض��ور این مدیران در بدنه دولت ش��د ولی باز هم 
در س��مت مقابل وزیر اطالعات حضور این مدیران 

را تکذی��ب ک��رد.
کریمی قدوس�ی: طبق گزارش وزارت اطالعات 

۲۱۰ نفر از مس�ئوالن دوتابعیتی هس�تند
عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی گف��ت: ب��ر اس��اس 
و  تحقی��ق  کمیت��ه  ب��ه  اطالع��ات  وزارت  گ��زارش 
مس��ئول   ۲۱۰ دوتابعیتی ه��ا،  از  مجل��س  تفح��ص 

دوتابعیت��ی داری��م.
امنی��ت  کمیس��یون  عض��و  کریمی قدوس��ی  ج��واد 
مل��ی و سیاس��ت خارجی اظه��ار کرد: بن��ده امروز 
نام��ه وزارت اطالع��ات به کمیت��ه تحقیق و تفحص 

مجلس از دوتابعیتی ها را منتش��ر کردم.
نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای 
وزارت  گ��زارش  ای��ن  در  داد:  ادام��ه  اس��المی، 
اطالع��ات آمده اس��ت که بررس��ی وضعی��ت برخی 
از مدی��ران، متخصصان و کارشناس��ان بخش های 
مختل��ف و مرتبط ب��ا حوزه های علمی و حس��اس، 
مبی��ن آن اس��ت که تع��داد قاب��ل توجه��ی از افراد 
و  گری��ن کارت  مضاع��ف،  تابعی��ت  دارای  مذک��ور 

اقامت کش��ور های خارجی می باش��ند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی با 
اش��اره به اینک��ه همچنین در این گ��زارش از منظر 
ضدجاسوسی آمده است که دوتابعیتی ها به طرف 
مقابل وابستگی سازمانی  دارند، تصریح کرد: این 
کش��ور ها پی��ش از دادن تابعیت از ای��ن افراد تعهد 

می گیرن��د که به منافع ملی و همکاری با س��رویس 
اطالعاتی آن کش��ور پایبند باش��ند.

کریمی قدوسی افزود: یکی دیگر از تبعات اشتغال 
و انتس��اب افراد مذک��ور از منظر ضد اطالعاتی این 
اس��ت که آنان تعهد داده اند که دیدگاه ها و تفکرات 

آن کش��ور را در ایران پیاده کنند.
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
در واکن��ش به اظه��ارات وزی��ر اطالع��ات مبنی بر 
اینک��ه م��ا مس��ئول دوتابعیت��ی نداری��م، گفت: در 
گزارش وزارت اطالعات آمده که بررس��ی وضعیت 
مدیران دوتابعیتی در ۱۹ حوزه مورد استعالم قرار 
گرفته اس��ت که در دو سال گذشته ۲۱۰ نفر به دلیل 

دوتابعیتی بودن، ردصالحیت ش��دند.

وی ب��ا بیان اینکه این ۲۱۰ نفر مس��ئول دوتابعیتی 
در 5 حوزه مختل��ف بوده اند، اظهار کرد: ۴۷ مورد 
در مراک��ز دولت��ی و حکومتی اش��تغال داش��ته اند، 
۳۷ مورد در پس��ت های دولت��ی بوده اند، ۲۸ مورد 
با مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد با مراکز علمی، 
دانش��گاهی و آموزش��ی و ۱۲ م��ورد ه��م ب��ا مراک��ز 

نظامی همکاری داش��ته اند.
کریمی قدوس��ی ادامه داد: این ۲۱۰ نفر مسئوالنی 
بودند که درصدد ارتقای پس��ت خ��ود بودند اما رد 

صالحیت ش��دند.
ای��ن نماینده م��ردم در مجل��س دهم، با اش��اره به 
لیست دوتابعیتی ها، گفت: در این لیست می توان 
ب��ه عبدالرس��ول دری اصفهان��ی، مس��ئول کمیت��ه 

پولی و بانک��ی هیئت مذاکره کننده تیم هس��ته ای 
اش��اره کرد که تابعیت مضاعف کش��ورهای کانادا و 

انگلیس را داش��ت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کمیته 
تحقی��ق و تفحص از مس��ئوالن دوتابعیتی و دارای 
گری��ن کارت با بی��ان اینکه دری اصفهان��ی با وجود 
دوتابعیت��ی بودن مش��اور برجس��ته بان��ک مرکزی 
بوده است، خاطرنشان کرد:  بخشی از بحران های 
ارزی کش��ور ب��ه دلیل نف��وذ دری اصفهانی اس��ت و 
جالب اس��ت با آنکه وی تمام اطالع��ات اقتصادی 
دانه درش��ت چ��ون تراکنش ه��ای مال��ی و ارزی را 
در اختی��ار کش��ورهای خارج��ی داده، می گوین��د 
که جاس��وس نیس��ت و ق��وه قضائیه ب��ی جهت او را 

محاکمه کرده اس��ت.
وزیر اطالعات: مدیر دوتابعیتی دولتی نداریم
علی رغ��م ادعای رئی��س هیئت تحقی��ق و تفحص 
دولت��ی،  دوتابعیت��ی  مدی��ران  درب��اره  مجل��س 
وزی��ر اطالع��ات ب��رای چندمی��ن ب��ار گف��ت: مدیر 

دوتابعیت��ی دولت��ی نداری��م.
 تس��نیم نوش��ت: مهرداد بائوج الهوتی سخنگوی 
فراکس��یون مس��تقالن والی��ی مجلس با اش��اره به 
جلس��ه )یکشنبه 30 اردیبهش��ت( این فراکسیون، 
با حضور س��یدمحمود علوی وزیر اطالعات، گفت: 
وزیر اطالعات در این جلس��ه درب��اره دوتابعیتی ها 
عن��وان کرد که از تع��داد 210 نفر اس��تعالمی که از 
وزارت اطالعات انجام ش��د، درباره 101 نفر شائبه 
دوتابعیتی وجود داش��ت و ب��ه همین دلیل به هیچ 

یک از آنها اجازه اخذ پس��ت مدیریتی داده نش��د.
وی ادامه داد: علوی گفت که علی رغم مباحثی که 
مطرح می ش��ود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی 

وج��ود ن��دارد.

داستان دنباله دارجنجال دوتابعیتی ها 

داریم یا نداریم

مجلس  رئیسه  هیئت  انتخابات  آینده  هفته 
از سیاست ها  اما هنوز هیچ خبری  برگزار می شود. 
و کاندیداهای فراکسیون برای این انتخابات منتشر 
مجلس  در  عجیب  بی تفاوتی  نوعی  و  است،  نشده 

موج می زند.
ورود  نحوه  و  نتایج  خصوص  در  گمانه زنی ها   
است  موضوعاتی  از  انتخابات،  به  فراکسیون ها 
می گیرد.  قرار  رسانه ها  خروجی  در  روزها  این  که 
که  شد  برگزار  حالی  در  انتخابات  این  گذشته  سال 
علی  حذف  برای  بسیاری  تالش  والیی  فراکسیون 
از ترکیب هیئت رئیسه مجلس انجام داده  مطهری 
بود و حاال گویا دوباره آنها به دنبال این هستند که 
گزینه دیگری را در ترکیب هیئت رئیسه قرار دهند.

تالش فراکسیون والیی برای حذف مطهری
در همین خصوص، یکی از اعضای این فراکسیون 
ترکیب  در  زی��ادی  تغییرات  که  نکته  این  بیان  با 
داد  خواهد  رخ  دهم  مجلس  سوم  رئیسه  هیئت 
عنوان کرده است که تغییرات زیاد خواهد بود حتی 
بود.  خواهیم  شاهد  را  تغییر  هم  رئیس  نواب  در 
تغییر  احتمال  اما  ماند  می  پزشکیان  آقای  البته 
صرفا  این  هرچند  است.  زیاد  خیلی  مطهری  آقای 
انتخابات را  دیدگاه فراکسیون والیی است و نتیجه 

ائتالف ها رقم خواهند زد.
اما این تنها موردی نیست که نام فراکسیون والیی 
داخل  از  اخباری  و  است  انداخته  زبان ها  سر  بر  را 
است؛  آن  از  حاکی  که  شده  منتشر  فراکسیون،  این 
برخی اعضای آن به دنبال این هستند که به صورت 
برای  را  خود  شانس  و  شوند  انتخابات  وارد  مستقل 
کنند.  امتحان  رئیسه سوم  ترکیب هیئت  در  حضور 
این گروه تاکید دارند که ترکیب فعلی تاحد زیادی با 
دولت مماشات می کند و این موضوع  موجب شده که 

کارایی مجلس دهم با افت چشمگیری مواجه شود.
این گروه حتی برنامه دارند، گزینه ای برای رقابت 
در  بتواند  تا  کنند،  معرفی  نیز  الریجانی  علی  با 
انتخابات با وی به رقابت بپردازد. هرچند به عقیده 
کوچکی زاده یکی از اعضای این فراکسیون، احتمال 
رقابت فراکسیونی با علی الریجانی بسیار بعید است 

و به احتمال زیاد آنها تمرکز خود را معطوف به نائب 
رئیس و دیگر اعضای هیئت رئیسه خواهند کرد.

موضوع  ائتالف با فراکسیون ها
که  موضوعاتی  از  دیگر  یکی  میان  این  در  اما 
شده،  فراکسیون  ای��ن  در  اختالفاتی  زمینه ساز 
مسئله ائتالف با دیگر فراکسیون های مجلس است. 
فراکسیون  با  آنها  نگرشی  تفاوت  اینکه  به  توجه  با 
به  امیدشان  چشم  بنابراین  است،  زیاد  بسیار  امید 
فراکسیون مستقلین است که تقریبا در برخی موارد 
ایده  اما مخالفان این  با یکدیگر دارند.  تفاهم هایی 
انتخابات  در  دیگر  فراکسیون های  که  دارند  تاکید 
تضمینی  هیچ  و  اند  نکرده  وفا  خود  عهد  به  گذشته 

وجود ندارد که این بار، آنها خلف وعده نکنند.
اما گویا مخالفان این ایده موفق تر بودند و جلسه 
لیستی  ارائه  خواستار  فراکسیون،  مرکزی  شورای 
برای  مستقالن  و  امید  های  فراکسیون  از  مستقل 
نهایت  در  و  شدند  مجلس  رئیسه  هیئت  انتخابات 
هم مقرر شد فراکسیون، نامزدهایی برای ریاست و 
نواب رئیس، در انتخابات هیئت رئیسه معرفی کند.

هنوز جلسه رسمی برگزار نشده
زمان  وجود  با  همچنان  گویا  تفاسیر  این  همه  با 
این  اعضای  است،  مانده  باقی  انتخابات  تا  که  کمی 
مشخصی  جمع بندی  یک  به  نتوانسته  فراکسیون 
برسد. زیرا یکی از اعضای این فراکسیون در گفت وگو 
با جماران ضمن بیان این نکته که هنوز هیچ جلسه 
رسمی برگزار نشده است عنوان کرد:» هنوز شرایط 
فراکسیون برای انتخابات مشخص نیست و احتمال 
خیلی زیاد در هفته جاری جلساتی برگزار می شود و 

ممکن است تصمیمات نهایی در آنها گرفته شود.«
وی در پاسخ به این سوال که گویا تمایل زیادی در 
رئیسه  ترکیب هیئت  تغییر در  برای  فراکسیون  این 
آیا مشخصا در جلسات فراکسیون در  و  وجود دارد 
تا  گفت:»خیر  خبر،  یا  است  شده  صحبت  باره  این 
این لحظه که من با شما صحبت می کنم فراکسیون 
رئیسه  هیئت  انتخابات  برای  برنامه ای  هیچ  والیی 
فراکسیون،  کدام  با  نیست  مشخص  حتی  و  ندارد 
هیئت  پست های  ک��دام  ب��رای  یا  می کنیم  ائتالف 

رئیسه کاندیدا معرفی می کنیم.«
فراکسیون امید، فعال تر

میان  در  شرایط  والیی  فراکسیون  برخالف  اما 
متفاوت  زی��ادی  تاحدود  امید  فراکسیون  اعضای 
است. آنها از ابتدای ماه جاری در خصوص انتخابات 

اند که محوریت  برگزار کرده  هیئت رئیسه جلساتی 
بوده  انتخابات  به  نحوه چگونگی ورود  این جلسات 
والیی(  گروه ها)فراکسیون  برخی  تالش  مسئله  و 
مورد  را  رئیسه  هیئت  ترکیب  در  تغییر  ایجاد  برای 
جلسات  از  برخی  در  حتی  و  اند  داده  قرار  بررسی 

علی مطهری نیز حضور داشته است.
عضو  بی مقدار،  شهاب الدین  خصوص  همین  در 
کرد:  عنوان  جماران  با  گفتگو  در  امید  فراکسیون 
هیئت  ترکیب  که  گفت  قاطعیت  با  نمی توان  »هنوز 
وجود  با  زیرا  کرد،  خواهد  تغییر  حد  چه  تا  رئیسه 
و  جنب  اما  نمانده،  انتخابات  تا  زیادی  زمان  اینکه 
جوش خاصی در مجلس وجود ندارد و فراکسیون ها 
با  ان��د.  نرسیده  رسمی  و  مشخص  جمع بندی  به 
تا  کرده اند  آغاز  را  خود  فعالیت  عده  یک  اینحال 
ترکیب  در  زیادی  تغییرات  انتخابات،  دوره  این  در 
حد  چه  تا  اینکه  اما  یافتد.  ب  اتفاق  رئیسه  هیئت 
بتوانند موفق عمل کنند، بستگی به این دارد که آیا 
تا  یا خیر که  از آن ها حمایت می کنند  فراکسیون ها 

این لحظه خبری از موافقت قاطع دیده نمی شود.«
ائتالف های  خصوص  در  مجلس  نماینده  این 
رسمی  جلسه  »هنوز  گفت:  فراکسیون ها  احتمالی 
جلسات  صرفا  افتاده  اتفاق  آنچه  هر  و  نشده  برگزار 
صورت  رایزنی هایی  حال  این  با  بوده  رسمی  غیر 
در  نیست.  مشخص  فعال  نتیجه شان  که  گرفته 
ائتالف  خصوص  در  صحبت هایی  راستا  همین 
اما  است،  شده  مطرح  مستقلین  با  امید  فراکسیون 
هنوز مشخص نیست که این دو فراکسیون با یکدیگر 
بتوانند به توافق برسند و به احتمال زیاد این هفته 
قطعی تر  و  شفاف تر  مجلس  در  انتخاباتی  فضای 

خواهد شد.«
رویکرد مستقلین

مستقلین  فراکسیون  وضعیت  اما  میان،  این  در 
دیگر  فراکسیون  دو  به  نسبت  زی��ادی  ح��دود  تا 
تصمیم  هنوز  آن ها  هرچند  است.  متفاوت  مجلس 
اما در آخرین جلسه، رای گیری  اند،  قطعی نگرفته 
موافق  اعضا  اکثریت  گرفت.  ص��ورت  استمزاجی 
و  امید  فراکسیون  دو  تمایل  صورت  در  که  بودند 
والیی، لیست مشترک برای انتخابات هیئت رئیسه 

داده شود.
والیی  فراکسیون  اعضای  خ��الف  بر  آن ه��ا  ام��ا 
هیئت  ترکیب  در  چندانی  تغییر  که  هستند  معتقد 
رئیسه رخ نخواهد داد و به خصوص رئیس مجلس 

جایگاه  ای��ن  در  دوب��اره  مجلس  رئیسان  نائب  و 
و  دبیران  حد  در  بیشتر  تغییرات  و  می شوند  ابقا 
فراکسیون  اینکه  به  توجه  با  ولی  است.  کارپردازان 
رئیسان  نائب  و  رئیس  به  زیادی  انتقاد های  والیی، 
مجلس دارند یا حاضر به ائتالف نخواهند شد و یا به 
دنبال سهم خواهی برای سمت دبیران و کارپردازان 
برای  شرایط  است  ممکن  بنابراین  بود؛  خواهند 
مانند  رئیسه  هیئت  ترکیب  در  حاضر  افراد  برخی 
تا  گذشته  س��ال  یک  طی  که  وکیلی  محمدعلی 
شده  کمرنگ  امید  فراکسیون  با  رابطه اش  حدودی 
ترکیب  از  او  و  شود  متفاوت  زیادی  تاحدود  است، 

هیئت رئیسه کنار برود.
مسائل نگران کننده برای فراکسیون ها

با این حال مسائلی وجود دارد که موجب نگرانی 
موارد  این  از  یکی  است.  شده  فراکسیون  سه  هر 
و  تعهدات  به  طرفین  پایبندی  و  ائتالف ها  مسئله 
فضا  گذشته،  سال  انتخابات  در  زیرا  است.  وعده ها 
بر  تعهدات  عمده  بخش  که  رفت  پیش  گونه ای  به 
زمین ماند و همچنان هر سه طرف دیگری را مقصر 
این اتفاق می دانند و هنوز مشخص نیست که خلف 
وعده دقیقا از سوی کدام فراکسیون یا فراکسیون ها 

انجام شد.
انتخابات  در  مستقل  افراد  حضور  بعدی  موضوع 
انتخابات دو دوره قبل نشان می دهد  است. تجربه 
که در هر انتخابات برخی افراد بدون در نظر گرفتن 
تصمیمات فراکسیونی، برای حضور در رقابت بر سر 
کرسی های هیئت رئیسه وارد عمل شده اند و این تا 
حدودی موجب شده بود که فضای انتخابات متشنج 

و آشفته شود.
الریجانی رئیس خواهد ماند

اظ��ه��ارات  ب��ه  توجه  ب��ا  و  تفاسیر  ای��ن  همه  ب��ا 
بر  دیگر  بار  الریجانی  علی  شک  بدون  نمایندگان، 
وجود  با  و  نشست  خواهد  مجلس  ریاست  صندلی 
حذف  برای  زیادی  تالش  والیی  فراکسیون  اینکه 
علی مطهری انجام می دهد، قطعا میان فراکسیون 
امید و مستقلین در خصوص وی تفاهم هایی انجام 
اما  می شود.  ابقا  سمت  این  در  نیز  او  و  می شود 
همانطور که پیش تر اشاره شد کنار رفتن محمدعلی 
توجه  با  اعضا  باقی  ولی  نیست،  از ذهن  وکیلی دور 
به اینکه متشکل از هر سه فراکسیون هستند، دچار 
تغییر خاصی نمی شوند، مگر اینکه اتفاق عجیب و 

غیرقابل انتظاری رخ دهد.

هفته آینده انتخابات هیئت رئیسه مجلس

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.
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::  افقی
1-پایتخت ش��یلی- بلبل 2- بخش��نده- بلند و کش��یده- حرفی که در معادالت ریاضی نش��ان دهنده مجهول اس��ت 3- عروس- مجانی- فارس��ی زبان 4- نت ششم- 
بیماری- مروارید- حصیر 5- اعمال حس��نه- درختی بزرگ با برگهای پنجه ای- ش��هر توت 6- فیلم مس��تند- ریاضی دان یونان باس��تان 7- بوزینه- عطر مایه- آزاد و 
وارس��ته 8- زوجه- گلدس��ته مسجد- عدد و رقم 9- رفیق- خبرگزاری دانش��جویان- پرخور 10- باهوش و عاقل- الیه حساس عکاسی 11- شبکه اینترنت- یک طرف 
صورت- عاشق 12- خوشمزه و نوشین- ضمیر جمع- ابریشم ناخالص- عالمت قرآنی 13- گل ته حوض- سرزمین مردان بلند- برادر شیرازی 14- قانون مغولی- میوه 

هزار دانه- از شهرهای هرمزگان 15- بسیار و کثیر- جمهوری اسالمی واقع در ساحل غربی آفریقا 
:: عمودی

1-مفتخر- نام خط تصویری مصریان باستان می باشد 2- زنده شدن- ویرگول- غله پاک کن 3- رشد کردن- کنایه از شخص بردبار و متین- از یاد بردن 4- مسافت 
تاکیدی 8-  اشاره  کزاز-  بیماری  نفری 7- متکدی-  بلند- وسط- حمام تک  ژاپن- وعده دیدار- روشنایی ها 6- داستان  سنج- کالم شرط- آب روستایی 5- پول 
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  حیله کثیف 
داستانک

راهب جوان در دهکده ای دورافتاده زندگی می کرد. روزی تصمیم گرفت به سراغ کدخدای ثروتمندی که در روستای همسایه بود برود و از او برای سیر کردن شکم فقرای 
روستای خود کمك بگیرد. کدخدا پس از گفتگو با راهب به او گفت: به مزرعه برو و چاق ترین گوسفند را انتخاب کن و با خود به روستایت ببر. راهب تشکر کرد و به مزرعه رفت. 
گوسفند چاقی را به کول گرفت و راهی روستای خود شد. در میان راه سه سارق راهب را دیدند. آنها به خود گفتند که باید هر طور شده گوسفند را از او بدزدیم. نقشه ای کشیده 
شد. سارق اول نزد راهب رفت و گفت: از شما بعید است. مگر نمی دانید، سگ چه قدر کثیف است؟ چرا آن را روی دوش خود گذاشته اید. راهب، گفت: مگر کوری؟ این گوسفند 

است نه سگ. دزد جواب داد: خودتان را عصبانی نکنید. اگر فکرمی کنید که این حیوان گوسفند است آن را با خود ببرید، اما حمل سگ توسط یك راهب خوب نیست. چند قدم 
جلوتر دزد دوم جلو پرید و گفت: راهب از شما بعید است. چرا گوساله مرده را با خود حمل می کنید. راهب فریاد کشید، مگر کوری؟ این یك گوسفند زنده است. دزد با صدایی 
آرام گفت: مرا ببخشید. هر کاری که دوست دارید انجام دهید. چند متر جلوتر دزد سوم جلوی راهب سبز شد و گفت: می توانم بپرسم که چرا شما االغی را بر دوش گرفته اید. 
مگر نمی دانید که االغ شوم است و برایتان بدشانسی می آورد؟ راهب گیج شده بود. او با خود گفت: این حیوان نفرین شده است که هر کس او را به گونه ای می بیند. من آن را 

نمی خواهم. او گوسفند را به زمین انداخت و دوان دوان به سمت دهکده رفت. دزدها هم گوسفند را بغل گرفتند و رفتند. به کارهایت ایمان داشته باش.

کودکی، شیرین ترین و دل انگیزترین دوران برای 
کودک است، اما کودکانی هستند که در گوشه کنار 
بازی  با  همراهی  از  ناتوان  معلولیت،  دلیل  به  شهر 
آنان،  بازیگوشی های  و  ها  شیطنت  کودکان،  های 
تنها رنج می برند؛ رنجی که در سایه غفلت والدین 

به آنان تحمیل شده است.
کودکی از دست رفته

رنج  شنوایی  معلولیت  از  ساله  هفت  'مهرنوش' 

افت  برای  او  ناتوانی  موجب  که  معلولیتی  برد،  می 
شده  خود  همساالن  با  بازی  و  کودکانه  خیزهای  و 
کم  دچ��ار  مهرنوش  می گویند  متخصصان  اس��ت؛ 
شنوایی در بدو تولد بوده که اگر به موقع تشخیص 
شد،  می  اقدام  آن  درمان  برای  هنگام  به  و  داده 
امروز او می توانست همچون دیگر کودکان از نغمه 
خوانی پرندگان به وجد آمده و خنده شوق سردهد.

این تنها مهرنوش نیست که بر اثر غفلت و ناآگاهی 
صدها  بلکه  شده  رنجی  چنین  دچار  خود  خانواده 
توجهی هایی  بی  چنین  با  که  هستند  دیگر  کودک 
یا  و  شده اند  دست  این  از  معلولیت هایی  دچ��ار 
نوزادانی که با معلولیت قدم به این دنیا می گذارند. 
ناآگاهی  مسائل،  گیری  ساده  غفلت،  توجهی،  بی 
از ضرورت پیگیری برای تشخیص و درمان بیماری 
نوزاد  و  مادر  سالمت  به  توجه  و  درمان  ن��وزادان، 
که  است  عواملی  از  همه  و  همه  بارداری  دوران  در 
دیرهنگام  تشخیص  یا  معلولیت  به  ابتال  موجب 

معلولیت و ناتوانی خاص در کودک می شود. 
اختالل  بینایی،  کم  شنوایی،  کم  چشم،  تنبلی 
با تشخیص و  از مشکالتی است که  اوتیسم و غیره 
تبدیل  و  شدن  حاد  جلو  توان  می  موقع  به  درمان 
آن به معلولیت دائم در فرد را گرفت؛ در عین حال 
آزمایش های ژنتیک قبل ازدواج و بعد از بارداری، 
زیر نظر پزشک متخصص بودن در دوران بارداری، 
تشخیص به موقع معلولیت در جنین و غیره نیز از 
معلولیت  برخی  بروز  از  تواند  می  که  است  مواردی 

های مادرزادی در افراد جلوگیری کند. 
به گفته رئیس سازمان بهزیستی ساالنه بین 25 تا 
30 هزار نوزاد معلول در کشور زاده می شود که می 
توان از این آمار با توسعه آزمایش ها و مشاوره های 

ژنتیک به میزان قابل توجهی کاست. 
فرد کم  توان یا معلول به کسی گفته می  شود که بر 
موجب  توام،  یا  روانی  ذهنی،  جسمی،  ضایعه  اثر 
اختالل  مستمر و قابل توجهی در سالمت و کارایی 
عمومی وی شود به طوری که سبب کاهش استقالل 
شود؛  اقتصادی  و  اجتماعی  زمینه های  در  فرد 
میزان  به  می توان  پیشگیری  و  کنترل  با  قطعا  اما 

چشمگیری آمار این گروه را کاهش داد. 
به  ازدواج  از  پیش  ژنتیک  مشاوره های  اهمیت 
بسته های  پوشش  زیر  باید  که  یافته  افزایش  حدی 
به  که  چرا  بگیرد،  قرار  نیز  سالمت  بیمه  حمایتی 
علت هزینه زیاد، برخی خانواده ها قادر به پرداخت 

آن نیستند. 
و  نگهداری  که  داشت  توجه  نیز  نکته  این  به  باید 
بهزیستی  سازمان  و  خانواده  در  معلول  از  مراقبت 
هزینه و تبعات فراوانی دارد بنابراین بهتر آن است 
از  قبل  ژنتیک  های  آزمایش  و  مشاوره  انجام  با  که 
ازدواج، از تحمیل بار اقتصادی بر دوش خانواده ها 

و دولت کاسته شود. 
نا آگاهی مهمترین عامل بروز معلولیت

اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
ناآگاهی و بی توجهی مهمترین عامل بروز و شیوع 
معلولیت است، افزود: بر خالف تالش های فراوان و 
اطالع رسانی ها در زمینه ضرورت توجه به تشخیص 
در  معلولیت ها  و  ناتوانی ها  بیماری ها،  زودهنگام 
کودکان و نوزادان هنوز هم شاهد بی توجهی و غفلت 

والدین در این زمینه هستیم. 
که  شاهدیم  هم  هنوز  گفت:  پوریوسف  حمیدرضا 
با داشتن  زوجینی که ازدواج فامیلی دارند و حتی 
سابقه تولد معلول در خانواده، به مشاوره و آزمایش 
این  ب��االی  قیمت  چند  هر  توجهند  بی  ژنتیک 

خدمات در این مساله بی تاثیر نیست. 
از  بعد  که  بدانند  باید  ها  خانواده  کرد:  تاکید  وی 
به موقع در دوران  باتشخیص و درمان  نوزاد،  تولد 
طالیی می توانند از تداوم و شدت معلولیت فرزند 

خود جلوگیری کنند. 

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه خراسان رضوی 
مانند  هایی  بیماری  درم��ان  و  شناسایی  روند  در 
ن��وزادان  ناشنوایی  و  شنوایی  کم  چشم،  تنبلی 
نیازمند  همچنان  اما  افزود:  دارد،  خوبی  وضعیت 
به والدین و خانواده  آگاهی بخشی و اطالع رسانی 

ها در این زمینه هستیم. 
کودکی از دست رفته کودکان معلول 

بهزیستی  ک��ل  اداره  توانبخشی  ام��ور  م��ع��اون 
آگاهی  با  اف��زود:  زمینه  این  در  رض��وی  خراسان 
شناخت  و  فرهنگ  افزایش  و  جامعه  به  بخشی 
کودکی  نباید گذاشت  کودکان  در  معلولیت  از  مردم 
الشعاع  تحت  و  شده  فراموش  معلول  کودکان  در 

معلولیتشان قرار گیرد. 
حوزه  در  غالب  طور  به  اف��زود:  فیروزی  مسعود 
معلولیت، ظلم های مضاعفی به کودکان معلول روا 
می شود زیرا کودکی، بازی ها و جست و خیزهای 

آنان تحت تاثیر معلولیت آنها قرار می گیرد. 
کودکی  برای  موانع  و  محدودیت  داد:  ادامه  وی 
کردن این کودکان در جامعه بسیار زیاد است زیرا نه 
مردم شناخت و آگاهی کامل از نحوه مواجهه با آنها 
دارند و نه مسئوالن فضای الزم و امکانات مناسب 
را برای بازی و جست و خیز این کودکان فراهم کرده 

اند. 
بیان کرد:  خ��راس��ان رض��وی  بهزیستی  م��ع��اون 
اوتیستیک)درخود  کودکان  شود  می  دیده  اغلب 
لوس  و  ادب  بی  برچسب  جامعه  در  فرومانده( 
شرایط  کودکان  این  آنکه  حال  کنند،  می  دریافت 
و  کردن  کودکی  موانع  و  مشکالت  دارن��د.  خاصی 
می  موجب  معلول  کودکان  برای  کودکانه  بازیهای 
مشکالت  دچار  نیز  بزرگسالی  در  اف��راد  این  شود 
همین  به  شوند.  روان  بهداشت  زمینه  در  متعدد 
دلیل باید نسبت به فراهم کردن شرایط الزم برای 
احقاق حقوق کودکان معلول تالش، برنامه ریزی و 

اقدام شود. 
و  تر  سخت  مراتب  به  را  کودکان  در  معلولیت  وی 
کرد:  بیان  و  توصیف  بزرگساالن  از  تر  فرسا  طاقت 
سال،  پنج  زیر  معلول   1278 گذشته  سال  پایان  تا 
تا 10 سال، حدود 15 هزار  پنج  بین  5436 معلول 
معلول زیر 13 سال و 14 هزار و 24 معلول بین 11 
تا 20 ساله در خراسان رضوی زیر پوشش خدمات 

سازمان بهزیستی قرار داشته اند. 
از  سال   10 زیر  کودک  هزار  هفت  داد:  ادامه  وی 
و  شده  شناسایی  معلول  هزار   100 حدود  مجموع 
و  توجه  قابل  جمعیتی  بهزیستی،  در  پوشش  زیر 
سالم  کودکان  به  حتی  است.  ریزی  برنامه  نیازمند 
از  معلول  کودک  با  برخورد  نحوه  آموزش  باید  نیز 
این زمینه شاهد  تا در  ارائه شود  سوی خانواده ها 
اتفاقات و برخوردهای عادالنه و منطقی با این طیف 

باشیم. 
قابلیت پیشگیری 60 درصد معلولیت ها 

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه 
و  مادرزادی  استان  این  در  ها  معلولیت  درصد   60

بروز  در  پیشگیری  افزود:  است،  پیشگیری  قابل 
برخوردار  بسزایی  تاثیر  و  اهمیت  از  ها  معلولیت 
نمی  توجه  آن  به  باید  که  آنطور  متاسفانه  که  است 

شود. 
حمیدرضا پوریوسف با بیان اینکه شیوع معلولیت 
در این استان از میانگین کشوری آن بیشتر است، 
اظهار کرد: شیوع معلولیت در خراسان رضوی 1.6 
درصد است در حالی که میانگین کشوری آن 1.4 

درصد است.
و  ژنتیک  مشاوره  اهمیت  به  اشاره  با  مسئول  این 
از بروز معلولیت، افزود: در  تاثیر آن در پیشگیری 
در  نفر  هزار   35 حدود  به  سال  یک  طی  راستا  این 
خراسان رضوی خدمات مشاوره ژنتیک ارائه شده 
است. در بخش آگاه سازی از معلولیت ها نیز ساالنه 
قرار  این آموزشها  زیر پوشش  نفر  حدود 400 هزار 
می گیرند که از این نظر این استان رتبه اول کشور را 

کسب کرده است. 
معلولیت ذهنی بیشترین مشکل دانش آموزان 

استثنایی 
مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی 
بین  معلولیت  نوع  بیشترین  ذهنی  معلولیت  گفت: 

دانش آموزان استثنایی این استان است. 
هزار   15 از  بیش  اکنون  هم  اف��زود:  توکلی  مهین 
استان  ای��ن  در  استثنایی  آم��وز  دان��ش  و  ک��ودک 
قرار  آموزشی  خدمات  پوشش  زی��ر  و  شناسایی 
تعداد  این  از  نفر  هزار  پنج  از  بیش  که  اند  گرفته 
و  هزار  ذهنی هستند. حدود هفت  معلولیت  دچار 
800 دانش آموز با نیازهای ویژه در مراکز مستقل و 

کالسهای خاص استثنایی تحصیل می کنند. 
وی با بیان اینکه 2 هزار دانش آموز استثنایی نیز 
در مدارس عادی به صورت تلفیقی مشغول تحصیل 
هستند، گفت: بیش از 6 هزار کودک هم با مشکالت 
ویژه یادگیری در حدود 60 مرکز از خدمات آموزشی 

بهره مند می شوند. 
از  رتبه نخست خراسان رضوی  به  اشاره  با  توکلی 
نظر شمار دانش آموزان استثنایی در کشور، افزود: 
آموزان  دانش  اینگونه  بودن  زیاد  از  ناشی  امر  این 
و  شناسایی  دهد  می  نشان  بلکه  نیست  استان  در 
خطه  این  در  آموزان  دانش  این  تحصیلی  پوشش 

بهتر از سایر استانهای کشور اجرا شده است. 
درصد   13 اکنون  هم  استان  این  کرد:  اظهار  وی 

دانش آموزان استثنایی کشور را زیر پوشش دارد. 
وی افزود: هم اینک 125 مرکز مستقل با 55 کالس 
خاص در استان خراسان رضوی در حوزه آموزش و 
دانش  به  آموزشی  خدمات  ارائه  استثنایی  پرورش 
آموزان دارای نیازهای ویژه را بر عهده دارد. این در 
حالی است که می توان از بسیاری از این معلولیت 
ها پیشگیری کرد و کودکان سالمی را تحویل جامعه 
داد تا آنان نیز بتوانند سهم خود را به صورت کامل 

از زندگی داشته باشند. 
افزایش 10درصدی پوشش حمایتی معلوالن 

خراسان  بهزیستی  کل  اداره  توانبخشی  معاون 

پوشش  درص��دی   10 افزایش  به  اش��اره  با  رضوی 
حمایتی معلوالن در این استان طی سال گذشته در 
از آن، گفت: پارسال مجموعا  با سال قبل  مقایسه 
115 هزار معلول استان زیر پوشش بهزیستی قرار 
گرفته و از خدمات حمایتی این اداره کل بهره مند 

شدند. 
معلوالن  بیشترین  ک��رد:  بیان  فیروزی  مسعود 
جسمی  معلوالن  را  استان  بهزیستی  پوشش  زیر 
تشکیل  معلوالن  تعداد  درص��د   40 با  حرکتی   -
معلوالن  و  درصد   29 ذهنی  معلوالن  دهند.  می 
را  سوم  و  دوم  های  رتبه  درصد   13 با  نیز  شنوایی 
نابینایان،  را  باقی مانده معلوالن  دارند. 18 درصد 
بیماران روانی مزمن، افراد دارای اختالالت صوتی 

و گفتاری تشکیل می دهند. 
به  اش��اره  با  رض��وی  خراسان  بهزیستی  معاون 
معلولیت  دارای  معلول  ه��زار   43 از  بیش  وج��ود 
شدید در استان، افزود: به طور معمول سه تا پنج 
توجه  با  که  هستند  معلولیت  دچار  جامعه  درصد 
به  نفری خراسان رضوی،  به جمعیت 6.5 میلیون 
استان  جمعیت  از  نفر  هزار   240 میانگین  صورت 

دچار انواع معلولیت هستند. 
طرح توانبخشی از راه دور ویژه کودکان 

به  اش��اره  با  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
طرح  پارسال  کشور،  در  بار  نخستین  برای  اینکه 
از راه دور، ویژه کودکان دچار معلولیت  توانبخشی 
شنوایی در استان به اجرا آمد، افزود: این مرکز در 
حالی فعال شد که چهار مرکز توانبخشی برای افراد 
و  داشت  وجود  استان  در  شنوایی  معلولیت  دچار 
حال آنکه دامنه پراکنش معلوالن شنوایی همه 28 

شهرستان استان را دربرمی گرفت. 
پوریوسف بیان کرد: طرح توانبخشی از راه دور، با 
ناشنوا  به کودکان  ارائه خدمات  و  توانبخشی  هدف 
در کلیه شهرستان ها و مناطق استان همچنان اجرا 
تسهیلگران  از  استفاده  با  راستا  این  در  شود.  می 
بر  مبتنی  توانبخشی  طرح  اجرای  زمینه  در  فعال 
دچار  کودکان  شناسایی  با  )س��ی.ب��ی.آر(  جامعه 
این  ناشنوا،  و  شنوا  کم  شامل  شنوایی  معلولیت 

کودکان از خدمات آموزشی بهره مند می شوند. 
طرح،  ای��ن  اج��رای  ب��رای  ک��رد:  بیان  پوریوسف 
با  جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی  طرح  تسهیلگران 
و  حمایت  ارائ��ه  به  اق��دام  الزم  آموزشهای  کسب 
توانبخشی  به منظور  کودکان،  به خانواده  آموزشها 
آنان می کنند. تا کنون 180 کودک ناشنوا و کم شنوا 
شده  شناسایی  استان  روستاهای  و  شهرستانها  در 
مند  بهره  آموزشی  خدمات  از  ترتیب  این  به  تا  اند 

شوند. 
خراسان  در  ناشنوایی  معلولیت  شیوع  میزان  وی 
و  دانست  آن  کشوری  میانگین  همانند  را  رضوی 
معلولیت  دچار  نفر  یک  تولد،  هزار  هر  از  اف��زود: 

شنوایی است . 
ارائه  در  فرهنگی  آموزشی  فضاهای  ناتوانی 

خدمات 
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
درصد   90 فیزیکی  شرایط  اکنون  هم  متاسفانه 
در  اداری  و  مذهبی  فرهنگی،  آموزشی،  فضاهای 
سطح استان برای معلوالن غیرقابل استفاده است. 
معروفترین  و  بزرگترین  در  حتی  افزود:  فیروزی 
آمد  و  رفت  و  تحصیل  امکان  مشهد  دانشکده های 
معلوالن،  که  حالی  در  است  نشده  فراهم  معلوالن 
از  باید  لذا  هستند  یک  درجه  و  عادی  شهروندان 
تمام امکانات و فرصتهای زندگی اجتماعی بهره مند 

باشند. 
ویژه  اماکنی  ساخت  و  معلوالن  جداسازی  وی 
آنان را توهین به معلوالن توصیف و بیان کرد: همه 
خیابانها، پارکها، گذرگاهها، اماکن، ادارات، وسایل 
برای  باید  تاسیسات مبلمان شهری  و  نقل  و  حمل 

حضور و فعالیت معلوالن مناسب  سازی شود. 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  بهزیستی  معاون 
الزم  شرایط  و  امکانات  از  هم  معلول  ک��ودک��ان 
فضاهای  و  شهر  از  اندکی  حق  و  نیستند  برخوردار 
و  پارک  فضا،  معلول  کودکان  افزود:  دارند،  شهری 
محل مشخصی برای بازی و استفاده از هوای خوب 

را ندارند و این مساله باید حل شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: با توجه 
به  مسکونی  واحدهای  تحویل  آمار  فعلی  روند  به 
مددجویان، ۳۰ سال طول می کشد تا تمامی مدد 

جویان صاحب مسکن شوند.
حبیب ا... آسوده در محل اداره کمیته امداد خراسان 
رضوی با اعالم اینکه »خانه دارشدن و کمک به تأمین 
توانمندشدن  مسکن مددجویان نقش مؤثری در 
خانواده ها دارد«، گفت: در سال گذشته بیش از هزار 
واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شد که 

امیدواریم این رقم در سال ۹۷ دو برابر شود.
به  متقاضی  فاقد  مهر  مسکن  واگ���ذاری  به  وی 
مددجویان کمیته امداد اشاره کرد و افزود: با مذاکرات 
صورت گرفته و بررسی های انجام شده و با توجه به 
درخواست خانوارهای فاقد مسکن، در سال های ۹۷ 
و ۹۸ بیش از هزار واحد مسکن مهِر فاقد متقاضی در 
سطح استان شناسایی و به مددجویان تحت حمایت 

اعطا می شود.
آسوده با اعالم اینکه »اکنون ۳۰ هزار مددجوی کمیته 
امداد فاقد مسکن مناسب در خراسان رضوی تحت 
حمایت هستند«، بیان کرد: با توجه به روند فعلی 
آمار تحویل واحدهای مسکونی به مددجویان، ۳۰ 
سال طول می کشد تا تمامی مدد جویان صاحب 

مسکن شوند.
مؤسسه ها  و  نهادها  خیران،  اگر  داد:  ادام��ه  وی 
و  امداد کمک  به کمیته  تأمین مسکن،  در زمینه 
مشارکت همه جانبه داشته باشند و ۱۰۰ درصد بودجه 
سال   ۱۵ مدت  در  امیدواریم  یابد،  اختصاص  نیز 

تمامی مددجویان استان صاحب خانه می شوند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ضمن اعالم 
و  خانه سازی  به  کمک  در  ام��داد  کمیته  آمادگی 
مسکن مددجویان عنوان کرد: به دنبال آن هستیم 
که با مشارکت مردم مشکل فقر در جامعه حل شود 
که با ورود به بحث مسکن، بسیاری از آسیب های 

اجتماعی و معیشتی خانواده مرتفع می شود.
را  جاری  سال  در  نهاد  این  دیگر  اولویت  آس��وده 
حوزه  در   ۹۶ سال  گفت:  و  کرد  بیان  اشتغال زایی 
اشتغال بیش از ۱۰ هزار طرح در سطح استان با اعتبار 
۱۷۴ میلیارد تومان اجرا شد که با اجرای این طرح ها 
و ۱۲ هزار فرصت  اشتغال مستقیم  و ۵۰۰  ۱۰ هزار 
شغلی غیرمستقیم توسط این نهاد ایجاد شده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه میان استانداری خراسان 
با  که هم زمان  امداد کشور  و رئیس کمیته  رضوی 
سفر اخیر رئیس جمهور به مشهد مقدس امضا شد، 
خاطرنشان کرد: در قالب این تفاهم نامه عالوه بر ۱۰۰ 
میلیارد تومان بودجه اشتغال این نهاد در استان، ۱۰۰ 
میلیارد تومان دیگر نیز از محل تبصره ۱۶ و به منظور 
ملی  توسعه  صندوق  محل  از  روستایی  اشتغال 

اختصاص می یابد.
آسوده اضافه کرد: با واگذاری اعتبار اشتغال روستایی 
از محل صندوق توسعه ملی به کمیته ام��داد، ۱۵ 
هزار مورد تسهیالت روستایی به استان اختصاص 
می یابد که در صورت عملی شدن این موضوع، به طور 

میانگین ۲۵ هزار شغل در استان ایجاد خواهد شد.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
اینکه در بحث کمک های مردمی سال ۹۶ بیش از ۴۵ 
درصد رشد را نسبت سال ۹۵ داشتیم افزود: در سال 
۹۷ بر الکترونیکی کردن صدقات و کمک های مردمی 
تأکید داریم تا شاهد سرقت و سودجویی سارقان 
نباشیم که به این منظور تغییراتی در صندوق ها ایجاد 
شد و از مردم هم می خواهیم در پرداخت صدقات 
الکترونیکی،  به صورت  خود  نقدی  کمک های  و 
همکاری و مشارکت کنند تا ضمن صرفه جویی در 
و کمک ها  کاسته شده  آن  از آسیب های  هزینه ها 

سریع تر به دست نیازمندان برسد.

خراسان  بهزیستی  اجتماعی  ام��ور  م��ع��اون 
و  سرپرست  بی  فرزندان  واگ��ذاری  گفت:  رضوی 
و  فرزندخواندگی  های  طرح  قالب  در  بدسرپرست 
امین موقت به خانواده های متقاضی، پارسال در 
مقایسه با سال قبل از آن در استان 30 درصد رشد 

داشت.
غالمحسین حقدادی افزود: پارسال 310 کودک 
بی سرپرست و بدسرپرست به صورت فرزندخوانده 
و یا امین موقت )برای دوره مشخص( به متقاضیان 

واگذار شدند.
زمینه  این  در  اصلی  سیاست  ک��رد:  بیان  وی 
واگذاری فرزندان به خانواده های متقاضی با هدف 
فراهم شدن شرایط الزم برای بزرگ شدن آنان در 
جمع خانواده است.در این راستا امسال نیز رشد 
های  خانواده  به  فرزندان  واگ��ذاری  درصدی   40
شده  گذاری  هدف  الزم  شرایط  دارای  و  متقاضی 

است.
کودک   56 و  هزار   2 پارسال  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  شدند،  نگهداری  استان  فرزندان  خانه  در 
خویشاوندان  یا  خانواده  به  کودک   450 پارسال 
خود تحویل شدند تا با پرداخت کمک از بهزیستی 

نگهداری شوند.
برگزاری دوره  به رشد 70 درصدی  اشاره  با  وی 
فرزندان  های  خانه  مسئوالن  ویژه  آموزشی  های 
و  آموزشی  دوره  هفت  برگزاری  اف��زود:  استان، 
شده  انجام  راستا  این  در  نفر   100 حدود  آموزش 

است.
معاون بهزیستی خراسان رضوی گفت: پارسال 
100 فرزند باالی 18 سال زیر پوشش بهزیستی با 
ترخیص  اشتغال  برای  ریال  میلیارد   18 پرداخت 

شده اند که این میزان 40 درصد رشد دارد.

با  گفت:  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
باند خرید و فروش نوزادان در  دستگیری اعضای 

مشهد شبکه مزبور متالشی شد.
و  تحقیقات  پی  در  اف��زود:  کریمی  قادر  سردار 
شبکه  سرکرده   26 پلیس،  روزی  شبانه  تالش 
و  شناسایی  مشهد  در  ن��وزادان  ف��روش  و  خرید 

دستگیر شدند.
باند  این  سرکردگان  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  باشد،  می  دکتر  مستعار  اسم  با  زنی 
کرده  اعتراف  نوزاد   6 فروش  به  تاکنون  متهمان 
به  قلو   2 نوزادان  فروش  آنها  اقدام  آخرین  که  اند 
خانواده های مشهدی و یزدی می باشد.همچنین 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

خبرخبر

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:

تحویل واحدهای مسکونی به 
مددجویان 30 سال طول می کشد

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان؛

فرزندخواندگی در خراسان 
رضوی 30 درصد رشد یافت

باند خرید و فروش نوزادان در 
مشهد متالشی شد

کودکی از دست رفته در سایه معلولیت؛

حسرِت سالمتی

عشقی  پی  در  مشهدی  دختر  شوم  سرگذشت 
خیابانی

در  را  کوچکی  دختر  دست  که  ب��ارداری  ساله   28 زن 
اجتماعی  مددکار  و  مشاور  مقابل  فشرد،  می  دستانش 

کالنتری شهرک ناجای مشهد نشست.
اشک هایش پهنای صورتش را پوشانده بود .او چراغ تلخ 
کامی هایش را در کلبه تاریک خاطراتش روشن کرد و از 
عشقی خیابانی سخن راند و سرگذشت وحشتناک خود را 
به روزهای دوران نوجوانی اش گره زد و در حالی که بی صدا 
فریاد می کشید اگر با پدر و مادرم احساس راحتی و رفاقت 
می کردم و رازهای درونی ام را به آن ها می گفتم، امروز این 
گونه بدبخت و سرگردان نبودم، گفت: سال ها قبل زمانی 
که 14 سال بیشتر نداشتم با دختری هم سن و سال خودم 

دوست شدم.
خانواده او تبعه خارجی بودند و به صورت غیرمجاز در 
ایران زندگی می کردند البته آن زمان من معنای این کلمات 
را نمی فهمیدم و »اکرم« را بهترین دوستم می دانستم، به 
همین دلیل مدام به منزل آن ها می رفتم تا با یکدیگر بازی 
کنیم. پد رو مادرم نیز چیزی به من نمی گفتند و در واقع 
کاری به کارم نداشتند چرا که آن ها نیز درگیر مشکالت و 
اختالفات خانوادگی خودشان بودند. دوستی من و اکرم 
مثل  من  رسید،  فرا  شوم  روز  آن  که  آن  تا  داشت  ادامه 
همیشه به بهانه درس خواندن به منزل دوستم رفتم اما آن 

روز فقط برادر اکرم در منزلشان بود.
برای دقایقی منتظر دوستم ماندم ولی همه این ها یک 
نقشه شوم بود تا اکرم مرا به دام برادرش بیندازد چرا که 

»جمال« بارها به من ابراز عالقه کرده بود ولی من توجهی 
به او نداشتم. آن روز هیچ راه گریزی برایم باقی نمانده بود و 
زمانی به خود آمدم که دیگر همه هستی ام را از دست داده 
بودم. بعد از این ماجرا جمال مرا تهدید کرد اگر این موضوع 

را فاش کنم مرا خواهد کشت!
را شنیدم خیلی  ها  این حرف  وقتی  در آن سن وسال 
ترسیدم. اشک هایم را پاک کردم تا کسی پی به این راز 
پنهان نبرد. با این حال، جمال مرا مجبور کرد تا به روابط 
پنهانی ام با او ادامه بدهم. از ترس این که مبادا ماجرای 
رابطه ام با جمال فاش شود، به خواسته های شوم او تن 
می دادم تا این که فهمیدم باردار شده ام! وحشت سراپای 
وجودم را فرا گرفته بود و نمی توانستم تصمیم درستی 
بگیرم، از سویی هم می ترسیدم ماجرا را برای پدر و مادرم 
بازگو کنم چرا که هیچ وقت در کنار آن ها احساس راحتی 
نمی کردم وخانواده ام نیز آن قدر به من نزدیک نبودند تا 
مشکالتم را با آن ها درمیان بگذارم.با همان افکار کودکانه 
سعی کردم کسی از اعضای خانواده ام متوجه تغییر وضعیت 

ظاهری من نشود.
مشکالت  درگیر  و  داد  نمی  من  به  اهمیتی  نیز  م��ادرم 
خودش بود. درحالی که چندین ماه ماجرای بارداری ام 
را پنهان کرده بودم خانواده جمال از موضوع مطلع شدند. 
این گونه بود که گریه کنان به مادر جمال التماس کردم مرا از 
این وضعیت نجات بدهد. خالصه، زمان سپری شد و مادر 
جمال مرا به طور پنهانی به منزل یک مامای خانگی برد و 
من در حالی که مرگ را مقابل چشمانم می دیدم، باالخره 
نوزادم را به دنیا آوردم و او را به مادر جمال سپردم.اگرچه 

باز هم خانواده ام چیزی از این ماجرا نفهمیدند و من فقط 
از شدت درد و ناراحتی زار می زدم و گریه می کردم اما نمی 

دانستم آینده و سرنوشتم چه خواهد شد.
دیگر چاره ای نداشتم جز آن که خانواده جمال را تهدید 
کنم تا تکلیفم را زودتر مشخص کنند. این گونه بود که مادر 
جمال با طرح یک نقشه حساب شده از من خواست به 
منزل بازگردم تا آن ها به طور رسمی از من خواستگاری 
کنند. وقتی زمزمه خواستگاری از من به گوش پدرم رسید، 
او از همان ابتدا مخالفت کرد اما در نهایت و با وساطت 

مادرم اجازه داد آن ها برای ساعتی به منزلمان بیایند.
آن شب جمال و مادرش درحالی که نوزادی را در آغوش 
داشت به خواستگاری ام آمدند. جمال چنین وانمود کرد 
با نوزاد کوچکش  که به تازگی همسرش را طالق داده و 
زندگی می کند! پدرم با شنیدن این حرف ها چهره اش 
سرخ شد و به خانواده جمال پاسخ منفی داد. او که نمی 
خواستگاری،  ساختگی  ماجرای  این  پس  در  دانست 
کرد  نصیحت  مرا  است  پنهان  دخترش  شوم  سرنوشت 
که  آن  بر  عالوه  خارجی  تبعه  با  ازدواج  دخترم  گفت:  و 
غیرقانونی است، تبعات وحشتناکی نیز دارد یعنی حتی 
نمی توانی برای فرزندانت شناسنامه بگیری و با مشکالت 
اجتماعی زیادی روبه رو خواهی شد و ... اگرچه تازه با 
به  را  نصیحت های پدرم متوجه شدم که چگونه خودم 
مرداب فالکت و بدبختی انداخته ام اما هیچ راه دیگری 
جز ازدواج با جمال نداشتم چرا که نمی توانستم چشمان 
بی گناه پسر کوچکم را فراموش کنم. این گونه بود که برای 
ازدواج با جمال پافشاری کردم و خانواده ام را در تنگناهایی 

قرار دادم که چاره ای جز موافقت با این ازدواج پیدا نکردند. 
مدتی بعد و در یک مراسم صوری در حالی من و جمال 
ازدواج کردیم که پدرم مرا طرد کرد و دیگر هرگز به خانه 
اش راه نداد. چند ماه بیشتر از زندگی من در کنار خانواده 
جمال نمی گذشت که تازه پی به نصیحت های پدرم بردم. 
آن ها هیچ سنخیت و تناسبی با خانواده ما نداشتند حتی 
برخی از مسائل اجتماعی و آداب و رسوم خاص آن ها مرا 
آزار می داد، از سوی دیگر جمال با هر بهانه ای مرا کتک 
می زد و مادرش نیز با طرفداری از او مرا به سکوت وادار 
می کرد. آن ها معتقد بودند مرد هر اندازه زن را کتک بزند، 
زن نباید کلمه ای اعتراض آمیز بر زبان جاری کند. خالصه 
این که بعد از شش سال از این ماجرا، دیگر نتوانستم زندگی 
وحشتناک در کنار خانواده جمال را تحمل کنم. به ناچار 
دست پسرم را گرفتم و دوباره به آغوش خانواده ام پناه 
بردم. پدرم اگرچه دل خوشی از من نداشت اما باز هم مرا 

پذیرفت.
این در حالی بود که اختالفات پدر و مادرم نیز هر روز 
شدت بیشتری می گرفت تا جایی که کارشان مانند من 
به طالق کشید. در این شرایط بود که من اشتباه بزرگ 
نمی  هم  باز  که  چرا  شدم  مرتکب  زندگی  در  را  دیگری 
توانستم با پدر و مادرم درد دل کنم و در یک خالء عاطفی 
قرار گرفته بودم. در همین روزها با جوان تحصیل کرده ای 
آشنا شدم و برای فرار از تنهایی به پیشنهاد ازدواج موقت 
او تن دادم. باز هم در حالی موضوع ازدواج مجدد با سعید 
را از خانواده ام پنهان می کردم که سعید نیز اصرار داشت 
خانواده اش از ازدواج او مطلع نشوند. او برایم اتاقی را در 

یکی از مناطق شهر اجاره کرد و من به همراه پسرم در 
آن جا ساکن شدیم. این در حالی بود که مادرم نیز بعد از 
طالق از پدرم با مرد دیگری ازدواج کرده و به دنبال زندگی 

خودش رفته بود.
از سوی دیگر سعید وضعیت مالی مناسبی داشت و برخی 
امکانات را برایم فراهم می کرد. او در یکی از درمانگاه های 
مشهد مشغول کار بود و برخی شب ها را به منزل من می 
آمد. مدتی بعد وقتی سعید از بارداری ام با خبر شد، به 
شدت برآشفت و اصرار کرد جنینم را سقط کنم اگرچه 
من راضی به این کار نبودم اما برای آن که سعید را از دست 
ندهم، مجبور شدم به خواسته اش تن دهم. او داروهایی 
را تهیه کرد و من به طور وحشتناکی فرزندم را سقط کردم.
مدتی از این ماجرا نگذشته بود که دوباره فهمیدم باردار 
شده ام اما این بار برای چندماه موضوع را از سعید پنهان 
تا دوباره مرا وادار به سقط جنین نکند. در حالی  کردم 
که مدت زیادی تا به دنیا آمدن فرزندم نمانده بود، روزی 
هنگام جست و جو در فایل های لپ تاپ همسرم متوجه 
ماجرایی شدم که دنیا روی سرم خراب شد. سعید به جز 
من با 70 زن دیگر ارتباط داشت! آن روز وقتی از سرکار به 
منزلم بازگشت، با او به مشاجره پرداختم ولی او همه چیز 
را انکار کرد. با وجود این، در حالی که روابط ما به شدت 
سرد و بی روح شده بود دخترم به دنیا آمد ولی سعید دیگر 
کمتر به خانه من می آمد و آن عشق و عالقه سابق رنگ 
باخته بود. یک سال از این ماجرا گذشته بود که روزی باز 
هم عالیم بارداری را احساس کردم، این بار آزمایش های 
پزشکی نشان داد فرزندانم دوقلو هستند اما این آزمایش 

ها ماجرای فاجعه آمیز دیگری را فاش کرد.
پزشکان بعد از انجام معاینات و آزمایش های تخصصی 
 )HTLV1( »اعالم کردند که من به بیماری »اچ تی ال وی وان
مبتال شده ام. آزمایش ها نشان داد دختر یک ساله ام نیز 
همین بیماری را دارد و احتماال فرزندان دوقلویم نیز مبتال 
هستند. آن جا بود که گریه کنان با همسرم تماس گرفتم و 
فهمیدم که من از طریق سعید به این بیماری مبتال شده ام. 
با وجود این، سعید نه تنها حاضر نیست دوقلوها را سقط 
کنم بلکه اعتراف کرد که همه خانواده اش نیز درگیر این 
بیماری هستند اما دردآورتر از همه این ماجراها، آن است 
که همسرم از یک هفته قبل مرا در این شرایط از منزلش 
بیرون انداخت و با بیان این که فقط به خاطر سرگرمی با من 
ازدواج کرده است، می گوید دیگر حاضر نیست به زندگی با 

من ادامه بدهد! 
در این اوضاع و احوال که پدرم در استان دیگری زندگی 
می کند و مرا ترک کرده است حیران و سرگردان مانده ام 
و به همین خاطر به دایره مشاوره کالنتری پناه آورده ام. 
با این حال، می خواهم بگویم کاش از همان روز اول که 
درگیر نگاه های هوس آلود جوان تبعه خارجی قرار گرفتم 
ماجرا را برای خانواده ام بازگو می کردم حتی اگر آن ها با 
ادامه تشریح  این زن در  نبودند.  من دوست و صمیمی 
پاک  را  که اشک هایش  در حالی  و  تلخ خود  سرگذشت 
می کرد گفت: می گویند این بیماری فقط شبیه ایدز است 
ولی کشنده نیست اما من از این موضوع وحشت دارم. 
شایان ذکراست اقدامات مشاوره ای و قانونی برای این زن 

جوان درحال انجام است.

خبر

 مراسم اعطای اولین دوره جایزه ادبی استاد محمد 
روز  هندی،  سبک  متون  مصحح  و  شاعر  قهرمان، 
تاالر دکتر  در  ماه ساعت 11  اردیبهشت   ۳۱ دوشنبه 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  شریعتی 

فردوسی مشهد برگزار می شود.
ادبی  جایزه  دوره  اولین  دبیر  ساکت  سلمان  دکتر 
جایزه  دوره  اولین  گفت:  خبر  این  اعالم  با  قهرمان 
ماه  اردیبهشت  در  آن  فراخوان  که  قهرمان  ادب��ی 
مفاخر  آثار  مرکز  همت  به  شد،  اعالم  گذشته  سال 
ادبیات  و  زبان  گروه  همکاری  با  و  دانشگاه  اسناد  و 
شد.  خواهد  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه  فارسی 
محمود  دکتر  و  یاحقی  محمدجعفر  دکتر  افزود:  وی 
فتوحی از اعضای هیئت داوران نیز در خصوص روند 

داوری این جایزه ادبی سخن خواهند گفت.
دکتر ساکت با بیان اینکه پروفسور ریکاردو زیپولی 
و پروفسور چندرشیکهر از دیگر اعضای هیئت داوران 
این جایزه ادبی هستند یادآور شد: در دوره اول این 
تحصیالت  مقاطع  های  رساله  و  ها  کتاب  جایزه 
تکمیلی در حوزه ادبیات دوره صفویه و سبک هندی 

در سه سال اخیر بررسی و داوری شده است.
امیرآباد، واقع در  ۱۳۰۸ در روستای  تیر   ۱۰ وی در 
شد.  متولد  حیدریه  تربت  جنوب  کیلومتری  هشت 
اخوان  مهدی  با  مشهد  در  دبیرستان  پنجم  سال  در 
یافت. سال  ادامه  این دوستی  و  ثالث هم کالس شد 
پایان  به  تهران  البرز  دبیرستان  در  را  ادبی  ششم 
تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکده  در  سپس  و  رساند 
دنبال  هرگز  اّما  داد،  تحصیل  ادامه  قضایی  رشته  در 
از  وی   . پرداخت  شعر  به  فقط  و  نرفت  حقوقی  کار 
به عنوان  بازنشستگی  تا  سال   ۲۷ مّدت  به   ۱۳۴۰ آذر 
کتابدار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشغول به 
شعر،  سرودن  در  قهرمان  محمد  عالقه  بود.  فعالیت 
در غزل و به ویژه سبک هندی به اندازه ای بود که یکی 
بومی  زبان  او  بنام غزل سرای هندی شد.  از شعرای 
از  بسیاری  و  می دانست  خوبی  به  را  حیدریه  تربت 
اشعار وی که به زبان محلی سروده شده اند، در ردیف 

اول شعر بومی قرار دارند.
در کارنامه او همچنین تصحیح و چاپ چند دیوان از 
شاعران مختلف به چشم می خورد. کتاب »روی جاده 
ابریشم شعر« وی در نهمین جشنواره بین المللی شعر 
برگزیده در حوزه شعر معرفی شد.  اثر  به عنوان  فجر 
قهرمان  محمد  مورد  در  کدکنی  شفیعی  محمدرضا 
بهار  ملک الشعرای  حتی  خصوص  این  »در  می گوید: 
آن خصوصیت یک شاعر محّلی را به صورت کامل، آن 
گوهر  این  فوت  پی  در  ندارد.  دارد،  قهرمان  که  گونه 
رهبر   ، شعر  خراسانی  یاران  از  تن  پنج  از  درخشان  
طی  خامنه ای،  علی  سید  ا...  آیت  انقالب  معظم 

پیامی درگذشت او را تسلیت گفت.

یادداشت

       سید امین صانعی مهری
از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  عمومی  روابط  مدیر 

بناها و اماکن تاریخی
میراث فرهنگی یک کشور به درک بهتر تاریخ سیاسی و 

اجتماعی آن کشور کمک می کند.  
کشور  یک  ملی  حافظه  مستند،  و  فرهنگی  میراث 
محسوب می شوند؛ در واقع در دوره مدرن کنونی هویت 
و اصالت شهرها نشات گرفته از میراث آن شهرها است. 
امروز در دیدگاه های کنونی، مفهوم میراث فرهنگی فراتر 
از المان ها و یادمان های تاریخی رفته و به نوعی به همه 

دستاوردهای بشری از گذشته تا کنون مربوط می شود. 
بیتی از اشعار سعدی بر اهمیت این موضوع تاکید می 

کند.
قوت حافظه گر راست نیاید در فکر/ عمر اگر صرف 

شود در سر تکرار چه سود؟
اکنون با همه ظرفیت ها و ارزش های موجود در ابنیه 
تاریخی، چیزی که به چالش این روزهای ایران تبدیل 
شده حفظ این ارزش ها برای نسل های آینده است اما 
این دغدغه مختص این کشور نیست بلکه به یک دغدغه 
آوریل   18 تاریخ  در  امسال  است.  شده  تبدیل  جهانی 
همزمان با ۲۹ فروردین روز جهانی محوطه ها و بناهای 
تخصصی   موسسات  از  که  ایکوموس  موسسه  تاریخی 
با عنوان میراث  را  ۲۰۱۸ خود  یونسکو است شعار سال 
برای نسل ها انتخاب کرد و این شعار، وظیفه را تا حدی 
برای دغدغه مندان این حوزه باال برد تا راهبرد موثرتری 

برای حفظ این میراث ارزشمند بشری در پیش گیرند.
موضوعی که بزرگان حوزه میراث فرهنگی ایران بر روی 
آن اتفاق نظر دارند برگشتن جریان زندگی در این ابنیه 

تاریخی است که تنها در صورتی محقق خواهد شد که 
این دغدغه در عموم جامعه فراگیر شود هرجا خود مردم 

متولی یک کار باشند قطعا نتیجه بخش خواهد بود .
انتقال  و  احیاء  به فرهنگ  تحقق عمومیت بخشیدن 
فرهنگ های بومی منطقه ای یکی از اهداف اصلی احیاء 
این بناهاست چون یکی از پارمتر های مهم در ارزشمند 
تاریخ یک کشور فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها،  شدن 
سنت ها، آداب و رسومی است که از گذشته به جای مانده 
و به عنوان میراث ناملموس این کشور در اشاعه فرهنگ به 

سایر کشور ها موثر خواهد بود.
به  آم��وزش  و  احیاء  فرهنگ  به  بخشیدن  عمومیت 
نسل امروز و اهمیت حفظ این میراث بی بدیل،  حافظه 
خواهد  حفظ  آینده  های  نسل  برای  را  ای��ران  تاریخی 
های  کشور  از  بسیاری  در  اکنون  کاری  مدل  این  نمود 

دنیا که دارای تاریخ کهن می باشند در حال انجام است 
چرا که دولت ها به تنهایی توان مرمت همه ابنیه کشور 
را ندارند. از این رو صندوق احیاء و بهره برداری از بناها 
و اماکن تاریخی و فرهنگی اجرای این استراتژی یعنی 
واگذاری بهره برداری این ابنیه را به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی به عهده دارد. واگذاری بناهای تاریخی که در 
برای  خصوصی  بخش  به  هستند  نابودی  خط  معرض 
احیاء زندگی در این بناها که تنها با حضور مردم در این 

بناها میسر می شود.
برای  ارزشمند  میراث  حفظ  راستای  در  یونسکو   
موسساتی  یا  افراد  برای  را  جیکجی«  »جایزه  آیندگان 
که در حفاظت از میراث های مستند و دسترسی به آنها 
دهنده  نشان  موضوع  این  کند  می  اعطا  کرده اند  تالش 
سطح اهمیت این موضوع برای سازمان آموزشی، علمی 

و فرهنگی سازمان ملل متحد ) UNESCO ( است.
شورای  Mayتوسط  ساله  18  هر  که  موزه  جهانی  روز 
بین المللی موزه )ICOM ( برگزار می شود همزمان با هفته 
میراث فرهنگی پرداختن به این موضوع که موزه به عنوان 
میراث  که  است  جامعه  توسعه  خدمت  در  که  نهادی 
نگهبانی  کشور  هر  در  را  بشریت  ناملموس  و  ملموس 

می کند.
یکی از راه های نتیجه بخش برای گسترش این موزه 
ها استفاده از بناهای تاریخی احیاء شده توسط بخش 
خصوصی است که از نمونه های  موفق آن خانه مستوفی 
شوشتر استان خوزستان است که عالوه بر جاری شدن 
جریان زندگی در این بناها، تاریخ و فرهنگ آن منطقه در 
موزه ای که در آن بنا راه اندازی شده در معرض دید عموم 

قرار گرفته است.

روز  به مناسبت  مشهد  ف��ردوس��ی  دانشگاه  م��وزه 
و  و میراث فرهنگی »جایگاه آموزش  بزرگداشت موزه 
پرورش در موزه ها« و مقایسه موزه های تاریخ طبیعی 
ایران را با کشور آلمان را در سالن نشست موزه دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار کرد. در این مراسم دکتر عباس 
قادری استادیار گروه زمین شناسی و تعدادی از اساتید 

و دانشجویان حضور داشتند. 
موزه؛ تاریخ طبیعی با پیوند در طبیعت

موزه های علوم و تاریخ طبیعی موزه های هستند که 
در آن تجربه های علمی براساس شاهد و وسایل کاری 
به اشکال گونه های جانوری و گیاهی  و تاریخ طبیعی 
به نمایش می گذارند. وظیفه اصلی موزه ها آشنایی جامعه 
و ارتقاء آگاهی های عمومی در مورد جانوران،گیاهان 
همچنین  و  ،فسیل ها،کانی ها  زنده  موجودات  سایر  و 
زیستگاه های طبیعی است.این مکان ها عامل انتقال و 
توسعه دانش و در دنیای طبیعی و جایگاه و نقش انسان 
می توانند  طبیعی  تاریخ  های  باشند.موزه  می  آن  در 
در  نهفته  اطالعات  و  آموزشی  فعالیت های  طریق  از 
مجموعه ها و در واقع کارشناسان خود دانش الزم را به 
مردم عادی انتقال دهند. موزه های امروزی می توانند 
طرز تفکر مردم را در مورد طبیعت تغییر دهند و رفتار 
و دیدگاه های مثبتی را نسبت به محیط طبیعی ترویج 
نمایند چرا که بهتر زیستن نیاز به دانش زیست محیطی 
و آموزش دارد وآغاز هر حیاتی مستلزم اهمیت دادن به 

حیات وحش،آب و خاک و منابع طبیعی است.

موزه؛ مکانی برای شناسایی علوم جدید 
در ابتدای مراسم دکتر قادری به معرفی موزه تاریخ 
طبیعی برلین در کشور آلمان پرداخت و ضمن اشاره 
به بحث آموزش و تعلیم در موزه ها بیان نمود: یکی از 
مباحث مهم موزه طبیعی برلین بحث آموزش و پرورش، 
تعلیم و تربیت است که در قالب تورهای مختلف و با 
حضور شهروندان آلمانی و متقاضیان است و آن ها را 
با علوم طبیعی و پایه آشنا می کند و ضمن اینکه مردم 
آن شهر امکان مشارکت در پروژه های پژوهشی را پیدا 
می کنند و اینطور نیست که دربها به سمت مردم بسته 
موزه  این  از  متخصصین  و  دانشچویان  فقط  و  باشد 
استفاده بکنند بلکه همه مردم از آن استفاده مفیدی 
انجام می دهند. وی در ادامه افزود: در آن جا این امکان 
وجود دارد که بچه ها از سنین پایین وارد این مجموعه ها 
شوند و در کنار اساتید و محققین ضمن آشنایی با این 
رشته  این  در  بتوانند  آینده  در  عالقه،  کسب  و  رشته 
ادامه تحصیل بدهند. به عبارتی آن ها به صورت عملی 
آشنا  مختلف  رشته های  و  علوم  با  را  دان��ش آم��وزان 
می کنند و تنها به کتاب های درسی و پشت میز نشستن 

اکتفا نمی کنند. 
آموزش در موزه ها

استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم اظهار کرد: 
اتفاق می افتد بحث  از مواردی که درآن جا  یکی دیگر 
آموزش معلمان است، و متأسفانه این مورد در کشور 
از  یکی  گفت:  ادامه  در  وی  ن��دارد.  خاصی  جایگاه  ما 
باشند  داشته  باید  طبیعی  موزه های  که  ویژگی های 
بحث مخزن است و این مخزن ها خیلی مهم هستند و 
نمونه های مختلف در آن نگهداری می شوند و از اقصی 
نقاط مختلف دنیا به آن مراجعه می کنند و دسترسی 

را  موزه ها  این  در  مهم  قابل  نکات  داش��ت.  خواهند 
می توان جدا از مبحث آموزش و پژوهش، کارآفرینی و 
اشتغال زایی را نام برد که سهم به سزایی برای شکوفایی 

اقتصاد یک کشور دارد.
موزه های تاریخ طبیعی در ایران

رتبه بندی  در  ای��ران   جایگاه  درب��اره  ق��ادری  دکتر 
موزه های طبیعی جهان گفت: در چند تا از شهرهای 
ایران موزه های تاریخ طبیعی وجود دارد ولی متأسفانه 
ناشناخته هستند و وضعیت ما بسیار اسفناک است و 
اگر با کمی جستجو در اینترنت پی به این واقعیت تلخ 
خواهید برد. وی اظهار کرد: در موزه های تاریخ طبیعی 

ایران نتوانستیم جذابیتی را ایجاد کنیم و پشت زمینه 
این فضای نمایشگاهی را نساختیم و هرچه از موزه تاریخ 
طبیعی در کشور داریم، تنها یک سالن و یک سری نمونه 
حیوانات که به صورت خیلی نامنظمی در کنار هم قرار 
دادند، جنبه های آموزشی و تحقیقاتی در این مکان ها 

به هیچ عنوان دیده نمی شود. 
موزه ها  پیشرفت  و  تکامل  به  توجه  با  ق��ادری  دکتر 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  روز  تکنولوژی  سمت  به 
اصفهان بنای از دوره تیموریان را در دهه 60 در اختیار 
مرحوم پرفسور »محمدعلی جعفریان» قرار داد تا این 
مکان را بموزه تاریخ طبیعی تبدیل کند، پرفسور با هزینه 

شخصی خود یکسری نمونه ها و مجموعه ها را گردآوری 
کرد و در داخل این بنا قرار داد و موزه راه اندازی شد، و 
با تمام کمبودها و مشکالتی که در سر راه قرار داشت، 
نیمه  به حالت  ایشان  فوت  از  پس  موزه  این  متأسفانه 
تعطیل درآمد و دیگر امروزه هیچ متولی این موزه ندارد و 
شهرداری اصفهان دوباره مکان را پس گرفت و می گوید 

موزه فایده ای ندارد.
موزه؛ بستری برای آموزش

دکتر قادری با اشاره به این نکته که دانشگاه مدرن از 
بدو پیدایش، سه نسل مختلف را تجربه کرده است اظهار 
بر  مبتنی  و  آموزشی  اول،  نسل  دانشگاه های  داشت: 
فعالیت های تعلیمی، در نسل دوم دانشگاه ها پژوهشی 
نسل  دانشگاه  تحقیقاتی،  فعالیت های  بر  مبتنی  و 
سوم  کارآفرین و حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و 
نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی است.گسترش 
فناوری و تحوالت شگرفی که در روند زندگی انسان در 
سبب  است،  داده  روی  اخیر  سده  در  مختلف  جوامع 
شده است برنامه ریزان نظام های دانشگاهی کشورهای 
و  آموزشی  برمأموریت های  ص��رف  تمرکز  مختلف 
پژوهشی را به واقعیت های موجود درهزاره سوم چندان 
توسعه  با  تا  برآنند  دانشگاه ها  لذا  و  ندانسته  منطبق 
نگاه خود به مسائل جامعه، با گذر از مرحله پژوهش و 
را  ویژه ای  مأموریت  سوم،  هزاره  در  خود  حیات  برای 
متصور شوند که آن مأموریت، کارآفرینی و خلق ثروت 
وجوه  از  یکی  گفت:  پایان  در  وی  است.  بنیان  دانش 
سوم»کارآفرین«،  نسل  دانشگاه  کلیدی  منظرهای  و 
ها  شایستگی  و  حرفه ای  شغلی،  مهارت های  توسعه 
و توانمندسازی دانشجویان و اساتید همسو با فرآیند 

توسعه ملیو حل مسائل جامعه به روش علمی است.

میراث حافظه تاریخی یک ملت 

مراسم اعطای اولین دوره جایزه 
ادبی قهرمان برگزار می شود

موزه های تخصصی؛ بستری مناسب برای آموزش های عملی 
مقایسه موردی موزه تاریخ طبیعی ایران با آلمان
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اصال  گفت:  رضوی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
منطقه  آن  برای  که  ندارند  حق  مشهد  شهرداری 

کند. تصمیم گیری 
بازار  جمعه  انتقال  خصوص  در  امیدوار  هادی 
نظر  از  بازار  این  احداث  افزود:  جدید،  مکان  به 
روستایی  راه  یک  منتهی  راه  بوده،  غیرمجاز  ما 
تردد  حجم  با  متناسب  که  بوده  متر   6 عرض  با 
آن  تردد  نمی تواند  و  است   روستا  یک  جمعیت 

همه خودرو را تحمل کند.
وی ادامه داد: پلی آنجا است که تردد را بسیار 
محور  این  در  حادثه ای  اگر  و  می کند  محدود 
تردد  این  عامل  که  را  شهرداری  بیفتد،  اتفاق 

است، مقصر می دانیم.
اینکه  بیان  با  راه خراسان رضوی  پلیس  رئیس 
کرد:  بیان  دادند،  قرار  شده  انجام  عمل  در  را  ما 
ما مکاتبه کردیم که این انتقال جمعه بازار اشتباه 
را  بازار  این  راهداری  که  می کنیم  تالش  و  است 

کند. جمع 
امیدوار ادامه می دهد: موضوع را در کمیسیون 
حال  در  و  کردیم  مطرح  دادگستری  در  و  ایمنی 
با  الزم  اق��دام��ات  ان��ج��ام  مشغول  ه��م  ح��اض��ر 

راهداری برای جمع کردن بازار هستیم.
خودروهای  تردد  از  مجبوریم  کرد:  تأکید  وی 
چون  کنیم،  جلوگیری  منطقه  آن  به  شهرداری 
اصال آن منطقه حوزه شهری نیست که شهرداری 

بگیرد. برای آن تصمیم 
تأیید ایمنی جاده با پلیس راه است نه 

اداره راه
و  راه  اداره  با  ش��ه��رداری  تعامل  درب��اره  وی 
این منطقه به شهرداری  برای واگذاری  راهداری 
به  منتهی  جاده  ساماندهی  و  کردن  عریض  برای 
بازار گفت: راهداری هم در این زمینه هر اقدامی 
بخواهد انجام دهد، تا زمانی که ما امنیت آنجا را 

مناسب تشخیص نداده ایم، اجازه فعالیت ندارد.
برای تردد خودروها در  از سخت گیری  امیدوار 
این منطقه خبر داد و اظهار داشت: راه روستایی 
می شود،  سبب  آن  در  جمعه بازار  احداث  و  است 

مردم روستا معذب شوند.
اضافه  رض��وی  خ��راس��ان  راه  پلیس  رئ��ی��س 
به  اورژانسی  نیاز  خانواده ای  کنید،  تصور  کرد: 
چطور  ترافیک  آن  در  باشند،  داشته  بیمارستان 

بیمارستان برسانند؟ به  را  توانند خود  می 
جمعه بازار  پیشین  محل  اس��ت،  معتقد  وی 
منطقه  در  و  میامی  ب��ل��وار  در  یعنی  مشهد، 
برای  دسترسی  راه  چند  اینکه  به دلیل  مهرآباد، 
برای  مناسب تری  مکان  داشته،  بازدیدکنندگان 
این نوع از بازار است و از شهرداری که یک جاده 
مزاحمت  ایجاد  سبب  و  کرده  اشغال  را  روستایی 

انتقاد می کند. برای مردم روستا شده، 
از مهرآباد به پنج تن انتقال معضل 

پروژه  این  در  که  مشهد  چهار  منطقه  شهردار 
مشاغل  ساماندهی  سازمان  به  بازار  ساماندهی  و 
برای  الزم  اقدامات  گفت:  می کند  کمک  شهری 
وظایف  از  مسیر  ای��ن  در  پل  و  ج��اده  تعریض 
زمینه  این  در  ورود  به  مجاز  ما  و  است  راه  اداره 

. نیستیم
از  بازار  انتقال  با  کرد:  بیان  غالمی  غالمرضا 
یک  از  معضل  یک  واقع  در  پنج تن  به  مهرآباد 
و  اس��ت  ش��ده  منتقل  دیگر  منطقه  به  منطقه 
منطقه  در  جمعه بازار  درباره  که  معضالتی  البته 
مهرآباد گزارش می شد، صرفا مربوط به پارکینگ 
سرقت  قبیل  از  معضالتی  نبود،  خودروها  تردد  و 

خودروها و موتورسیکلت ها هم گزارش می شد.
غالمی در بخشی از صحبت های خود از کاهش 
ساماندهی  سازمان  اف��زود:  و  داد  خبر  غرفه ها 
بازار  حجم  مشکالت  کاهش  برای  شهری  مشاغل 
را کاهش داده  و احتماال غرفه های واگذار شده را 
کاهش  منطقه  این  در  ترافیک  حجم  تا  کنند  کم 

کند. پیدا 
محدوده  در  بازار  محل  که  هم  نکته  این  به  وی 
با  جلساتی  گفت:  و  کرد  اذعان  نیست،  شهری 
کالنتری  و  راه��ور  پلیس  بخشداری،  نماینده 
نهادها مشکالت  این  اتفاق  با  تا  محل گذاشته ایم 

را حل کنیم.

و  اجتماعی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
ویژه   200 اج��رای  از  مشهد  شهرداری  فرهنگی 
برنامه ماه مبارک رمضان در سطح شهر مشهد خبر 

داد.
نشست  در  مطلب  این  بیان  با  بختیای  هادی 
خبری سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد 
شهدا  سالن  در  جانها«  »بهار  شعار  با  که  مقدس 
قرآنی،  برنامه  ویژه   200 کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
فرهنگی و مذهبی ماه مبارک رمضان در سطح شهر 
مشهد در نظر گرفته شده که تمرکز این برنامه ها در 
بوستان  کوهسنگی،  بوستان  شهدا،  میدان  عرصه 
بر  تاکید  با  وی   C.بود خواهد  ملت  بوستان  و  بهار 
مختلف  مناطق  و  محالت  فرهنگسراها،  اینکه 
مشهد میزبان حضور مردم در ویژه برنامه های ماه 
مبارک رمضان هستند، بیان کرد: در این برنامه ها 
و  نهج البالغه  و معرفی  کریم  قرآن  تدبر در  موضوع 

آموزه های آن مورد توجه و تاکید قرار دارد.
آماده سازی  ضرورت  و  دلها  بهار  ماه  رمضان 

برای حیات معنوی
و  اجتماعی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
اینکه فضای  بر  تاکید  با  فرهنگی شهرداری مشهد 
مفرح  و  نشاط  با  فضایی  باید  رمضان  مبارک  ماه 
آغاز سال  و حال در  این حس  باشد، توضیح داد: 
رمضان  ماه  که  آنجا  از  دارد.  وجود  طبیعت  بهار  و 
نیز بهار جانها است، ضرورت دارد شادی و نشاط 
معنوی و آماده سازی برای حیات معنوی در افراد 

رقم بخورد و این حس در آنان ایجاد شود.
بختیاری هدف از برگزاری جشنواره رمضانی در 
عرصه شهدا را ایجاد فضای تعامل اجتماعی خواند 
و ابراز امیدواری کرد: مومنان با حضور خود و مکث 
اجتماعی در عرصه شهدا، از بهره های معنوی این 

ماه استفاده شایسته ببرند.
خداوند  با  گفتگو  و  نیایش  اینکه  به  اشاره  با  وی 

محور فعالیت های ماه رمضان است، افزود: به این 
برای  بین المللی  و  ملی  برجسته  قاریان  از  منظور 
حضور در عرصه شهدا دعوت شده و در عین حال 
خوانندگان برجسته کشور نیز در این مراسم حضور 

می یابند و مناجات خوانی صورت می گیرد.
حضور  و  دی��ن��ی  و  ملی  س��روده��ای  اج���رای 

شخصیت های برجسته کشوری
و  اجتماعی  سازمان  رئیس  و  شهردار  معاون 
اینکه در حاشیه  بیان  با  فرهنگی شهرداری مشهد 
سرودهای  شهدا  عرصه  در  نمایشگاه  این  برگزاری 
ملی و دینی نیز نواخته می شود، گفت: همچنین از 
شخصیت های فرهنگی اجتماعی نیز دعوت به عمل 
آمده و آنان از تجربیات دینی و معنوی خود با مردم 
شده  ایجاد  فضایی  حال  عین  در  می گویند.  سخن 
گیرد.  صورت  غذا  و  دسر  با  حاضران  از  پذیرایی  تا 
ویژه  اجرای  برای  برنامه ریزی  داد:  ادامه  بختیاری 
برنامه های رمضانی در عرصه شهدا با هدف افزایش 
تعامالت بین اعضای خانواده در این برنامه ها صورت 
اطالع رسانی  اینکه  به  اش��اره  با  وی  است.  گرفته 
محله  شهرآرا  و  شهرآرا  روزنامه  در  قرآنی  جلسات 
حوزه  در  همچنین  کرد:  اظهار  می پذیرد،  صورت 
این  می شود؛  برپا  رمضان  جشنواره  نیز  گردشگری 
تجاری  اقامتی،  مراکز  با  است  درص��دد  جشنواره 
از  و  داده  ص��ورت  هماهنگی هایی  ک��اال  ف��روش  و 
غیرمشهدی ها دعوت کند برای زیارت در ماه مبارک 
رمضان در مشهد مقدس حاضر شده و از برنامه های 
شهر استفاده کنند. معاون شهردار و رئیس سازمان 
برپایی  به  مشهد  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
تالش  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  دورهمی  افطاری 
می شود سنت های قدیمی ماه مبارک رمضان مانند 
سحری خوانی اجرا شود و انسجام اجتماعی در این 

برنامه ها تقویت گردد.
فوتسال  مسابقات  برپایی  به  اشاره  با  بختیاری 
و  لیگ ها  حضور  کرد:  بیان  مشهد،  محالت  جام 
شده  ممنوع  مسابقات  این  در  حرفه ای  تیم های 
مسابقات  از  دور  این  در  محله ای  هویت  با  افراد  تا 

شرکت کنند.
در  و  مشهد   6 منطقه  در  همچنین  اف��زود:  وی 
با  شب   10 در  برنامه ای  وی��ژه  نیز  قدیم  مصلی 
تدارک  آن  آموزه های  بیان  و  نهج البالغه  موضوع 

دیده شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

جمعه بازار در انتهای بلوار پنج تن مشهد 
غیرمجاز است

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در نشست خبری بیان کرد:

اجرای 200 ویژه برنامه ماه مبارک 
رمضان در سطح شهر مشهد

خبر

خسارت سیل به راه های خراسان رضوی 
86 میلیارد ریال اعالم شد

نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
بارندگی  و  سیل  گفت:  رض��وی  خراسان  ای  ج��اده 
های هفته گذشته 86 میلیارد و 460 میلیون ریال به 

راههای این استان خسارت زده است.
علیرضا خجسته افزود: این میزان خسارت شامل 
های  کناره  بردگی  آب  و  راهها  فنی  ابنیه  به  آسیب 

جاده ها در 14 شهرستان بوده است.
وی گفت: راه های شهرستان های تربت حیدریه، 
رشتخوار،  درگ��ز،  نیشابور،  مشهد،  ج��ام،  تربت 
باخرز،  کالت،  قوچان،  فریمان،  سرخس،  سبزوار، 
آسیب  گذشته  هفته  بارندگی  در  تایباد  و  بردسکن 

دیده اند.

کبودرنگ به دیوار ساحلی نیازمند است
دهیار دهستان کبود رنگ روستای ژرف شهرستان 
کالت گفت: با توجه به اینکه ممکن است در صورت 
بارندگی سیل به وجود آید باید در وسط روستا دیوار 

ساحلی ساخته شود.
مهدی سپهری ضمن بیان این مطلب، در خصوص 
اظهار  داشت،  وجود  ژرف  روستای  در  که  مشکالتی 
صورت  بارندگی  که  است  ممکن  زمانی  هر  در  کرد: 
باشد  داشته  همراه  به  را  سیل  آن  دنبال  به  و  گیرد 
روستا  وسط  در  ساحلی  دیوار  باید  منظور  همین  به 

ساخته شود.
روستای  که  افتاد  نخواهد  اتفاق  این  اف��زود:  وی 
زمین  کار  این  برای  چراکه  شود؛  جابه جا  رنگ  کبود 
در  سیل  شاهد  اگر  مطمئنا  و  ندارد  وجود  مناسبی 
این منطقه باشیم قطعا خساراتی را به همراه خواهیم 
داشت و با ساختن دیوار ساحلی حداقل خسارات به 

وجود می آید.
جمله  از  اینکه  بیان  با  رنگ  کبود  روستای  دهیار 
و  کالت  جاده  بودن  نامناسب  منطقه  این  مشکالت 
دوراهی سررود است که باید بازسازی شود،  تصریح 
بارش  از مناطق  بعضی  اخیر که در  کرد: در روزهای 
رفتند،  بین  از  باغی  محصوالت  تمامی  داشتیم  برف 
درختان خشک شدند و سرمای شدید هم خساراتی 

را به همراه داشت.
وی در خصوص مشکالتی که در این روستا وجود 
روستا  این  در  که  مشکالتی  وجود  با  داشت،افزود: 
به وجود آمد اقداماتی انجام شد، منبع آب شرب را 
آن  لوله های  نصب   حاضر  حال  در  و  کردند  تکمیل 
 16 و  شده  خریداری  زمینی  همچنین  و  است  مانده 
واحد خانه در حال ساخت است که 70 الی 80درصد 

آن ها تکمیل شده است.
زمانی  در  کرد:  تصریح  رنگ  کبود  دهستان  دهیار 
که در این منطقه سیل آمد خساراتی را به باغات به 
ویژه گردو وارد کرد که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی 
برای مرتفع کردن مشکل انجام نشده است و از جهاد 
کشاورزی کالت هم خبری نشد و در سال جاری هم 
بارندگی کم بود و با پیگیری هایی که انجام شد 2500 
متر لوله به این منطقه داده شد تا اندکی از مشکالت 

مرتفع شود.
وی اضافه کرد: زمین های کشاورزی هیچ محصولی 
را  و جهاد کشاورزی کالت حتی محصول جو  ندارند 
نتوانست تهیه کند و باغات بیمه نیستند و کشاورزان 
چراکه  کنند؛  اعتماد  بیمه  شرکت های  به  نمی توانند 
پولی که آن ها می دهند برای خساراتی که کشاورزان 

می بینند کافی نیست.
در  اقداماتی  تاکنون  کرد:  نشان  خاطر  سپهری 
است؛  ش��ده  انجام  منطقه  ای��ن  مشکالت  زمینه 
زمین  خریداری  رودخانه،  الیروبی  مانند  کارهایی 
انجام شد  برای آب شرب  لوله گذاری  و  برای مسکن 
که تا حدودی رضایت بخش بود، اما هنوز این منطقه 

به توجه و حمایت مسئوالن نیازمند است.

در  بسیجی  جهادگر  ــزار  ه حضور 
روستاهای محروم تربت حیدریه

گفت:  حیدریه  تربت  سازندگی  بسیج  مسئول 
به  اردوهای جهادی  قالب  در  بسیجی  گر  هزار جهاد 
اقدام  شهرستان  این  روستاهای  از  محرومیت  رفع 

خواهند کرد.
ریزی  برنامه  طبق  ک��رد:  اظهار  ص��ادق  حسین 
انجام شده و در راستای تحقق سیاست های اقتصاد 
۲۰ میلیارد  مقاومتی و ایجاد اشتغال، تاکنون حدود 
زایی  اشتغال  تسهیالت  طرح  دارای  افراد  به  ریال 
پرداخت و ۶۷ شغل نیز در این شهرستان ایجاد شده 

است.
راستای محرومیت  در  بسیج سازندگی  افزود:  وی 
گذشته  سال  محروم  و  روستایی  مناطق  از  زدای��ی 
بسیجی  جهادگر  هزار  از  متشکل  جهادی  گروه   ۲۰
درمان،  و  بهداشت  آبادانی،  و  عمران  عرصه های  در 
اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، سبک زندگی اسالمی به 
روستاهای تربت حیدریه، رشتخوار و زاوه نیز اعزام 

کرده است.
مسئول بسیج سازندگی تربت حیدری خاطر نشان 
کرد: امسال نیز جهادگران بسیجی تربت حیدریه در 
قالب ۱۸ گروه هادی با انتخاب دهستان رقیچه طرح 
اعتالی منطقه هدف را در روستاهای محروم بخش 

کدکن این شهرستان اجرا می کنند.
پایان  تا  تیر  ابتدای  از  اردوها که  این  صادق گفت: 
 ۱۸ قالب  در  بسیج  مختلف  اقشار  حضور  با  شهریور 
گروه جهادی در مدت ۷ تا ۱۰ روز به صورت شبانه روز 
محروم   روستاهای  شامل  کدکن  محروم   مناطق  در 
حصار  نوزه،  آباد،  نصرت  پنگی،  تنگی،  لنگی،  یک 
چوالنک،  کالغ،  چین  عبدآباد،  بیگی،  حاج  یزدان، 

ده مناز و رقیچه  اجرایی می شود.
کرد:  بیان  حیدری  تربت  سازندگی  بسیج  مسئول 
عرصه فعالیت این گروه ها در حوزه عمران و آبادانی، 
و اجتماعی و  بهداشت و درمان، فرهنگی  آموزشی، 
اسالمی  زندگی  سبک  و  مقاومتی  اقتصاد  همچنین 

خواهد بود.

اخبار کوتاه

تصفیه خانه های محلی در نقاط مختلف 
مشهد راه اندازی شود

شهر  ش��ورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
در  محلی  تصفیه خانه های  راه ان��دازی  گفت:  مشهد 

نقاط مختلف مشهد می تواند کارآمد باشد.
از  یکی  داش��ت:  اظهار  شهری  حاجیان  محمد 
اولویت های شهرداری و شورای شهر این است که با 
توجه به کمبود آبی که در مشهد شاهد آن هستیم، 
تفکیک آب شرب را از منابعی که برای آبیاری فضای 

سبز صورت می گیرد انجام دهیم.
شهر  ش��ورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مشهد با اشاره به اینکه برای انجام این کار می توان از 
ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد ادامه داد: قطعا 
شهرداری  در  موجود  بودجه ای  شرایط  به  توجه  با 
مشهد تفکیک آب شرب از آب خام مسئله ای زمانبر 
این  شدن  اجرایی  هزینه  این  بر  عالوه  و  بود  خواهد 

طرح نیز باال است.
ایجاد  این،  بر  عالوه  کرد:  بیان  شهری  حاجیان 
می تواند  راستا  این  در  نیز  محلی  تصفیه خانه های 
تا  هستیم  ت��الش  در  و  بگیرد  ق��رار  ک��ار  دستور  در 
به  را  این تصفیه خانه های محلی  از  یکی  شهریورماه 

بهره برداری برسانیم.
با بیان اینکه باید برای زمان بارش هایی مثل  وی 
شود  اندیشیده  الزم  تمهیدات  نیز  اخیر  بارش های 
گفت: احداث کانال های جمع آوری آب های سطحی 
تا  باشد  کارساز  زمینه  این  در  می تواند  مشهد  شهر 
شاهد  مشهد  اخیر  بارش  مانند  بارش هایی  زمان  در 
ترافیک  آن  متعاقب  و  گرفتگی  آب  مانند  مشکالتی 

نباشیم.
این  کارکرد  مهمترین  اف��زود:  شهری  حاجیان 
کانال ها این است که در هنگام بارش، بالفاصله آب را 
به سمت خروجی ها هدایت می کند و مشکالت بعدی 

در این زمینه شکل نمی گیرد.

شمار روزهای پاک در مشهد بیش از 2 
برابر افزایش یافت

رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
از  مشهد  کالنشهر  در  پ��اک  روزه��ای  شمار  گفت: 
ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال 

بیش از 2 برابر افزایش یافت.
ابتدای  از  مشهد  کالنشهر  افزود:  صالحی  حمید 
امسال تاکنون 16 روز هوای پاک داشته در حالی که 
در مدت مشابه پارسال 6 روز هوای پاک در این شهر 

ثبت شده است.
جابجایی  مناسب،  بارندگیهای  کرد:  اظهار  وی 
هوا و افزایش توزیع بنزین با استاندارد یورو چهار از 
سال  در  کالنشهر  این  هوای  بهبود  عوامل  مهمترین 

جاری بوده است.
وی با بیان اینکه امروز نیز هوای مشهد با شاخص 
46 پی.اس.آی در شرایط پاک قرار دارد، گفت: این 
پاک، 38  روز هوای  روز گذشته، 16  کالنشهر در 61 
برای گروه  ناسالم  روز هوای سالم و هفت روز هوای 

های حساس داشته است.
صالحی افزود: در مدت مشابه پارسال مردم مشهد 
روز  هشت  و  سالم  هوای  روز   47 پاک،  هوای  روز   6
هوای ناسالم برای گروه های حساس را تجربه کردند.
و  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  از  استفاده  وی 
موجب  را  شخصی  خودروهای  بکارگرفتن  از  پرهیز 
ماندگاری هوای پاک دانست و اظهار کرد: هم اکنون 
ایستگاه   23 مجموع  از  ایستگاه   10 در  هوا  کیفیت 
سنجش آلودگی هوا در مشهد دارای شاخص کمتر از 

50 پی.اس.آی و در وضعیت پاک قرار دارد.

سفر به مشهد در دهه سوم ماه رمضان 
ارزان تر می شود

مشهد  شهرداری  زائران  و  گردشگری  امور  مدیر 
تخفیفات  رمضان  ماه  پایانی  دهه  در  ک��رد:  اع��الم 
مناسبی را برای مردم به منظور سفر به مشهد درنظر 

گرفتیم.
به  تخفیفات  این  ک��رد:  اظهار  شالچیان  نرگس 
صورت ویژه در حوزه اسکان به زائرانی که قصد سفر 

10 روزه به مشهد را دارند ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: تخفیفاتی تا سقف 50 درصد 
درنظر گرفته شده است که بسته ها و میزان تخفیفات 

به صورت قطعی در روزهای آینده اعالم می شود.
مشهد  شهرداری  زائران  و  گردشگری  امور  مدیر 
فرهنگی  معاونت  رمضان  جشنواره  به  اش��اره  با 
به  مشهد  شهری  مدیریت  گفت:  مشهد  شهرداری 
منظور اینکه جشنواره غذا و دسر با معنویت و حال و 
هوای ماه رمضان تناسب داشته باشد تصمیم گرفت 

که خیابان دسر را در جوار نمایشگاه قرآن برپا کند.

معاون دادستان مشهد:

اگر رفع تصرفات در کشف رود نبود سیالب 
خسارات جبران ناپذیری وارد می کرد

معاون دادستان مشهد گفت: اگر رفع تصرفات در 
و  نمی افتاد سیالب خسارات جانی  اتفاق  کشف رود 

مالی جبران ناپذیری وارد می کرد.
سیالب  وق��وع  به  اش��اره  با  بخشی محبی  محمد 
تذکرات  سابقا  ک��رد:  اظهار  شاندیز  و  طرقبه  در 
بود،  شده  داده  منطقه ای  آب  سازمان  به  جدی 
رودها  مختلف  نقاط  در  مسیل  بستر  تصرفات  تا 
به  بگیرند.  ج��دی  را  منطقه  ای��ن  مسیل های  و 
ارائه  جهت  منطقه ای  آب  منظورسرپرست  همین 
دادستانی  به  بزودی  خود  پیشگیرانه  برنامه های 

فراخوانده خواهند شد. 
وی ادامه داد: هر چند که خود شهروندان نیز باید 
می گرفتند.  جدی  نیز  را  سیالب  وقوع  هشدارهای 
شود  انداخت  آن ها  گردن  به  تقصیرها  همه  نباید 
جلوی  می توانستند،  مربوطه  نهادهای  و  مسئوالن 

خسارت را بگیرند.  
معاون حقوق عامه دادسراعمومی و انقالب مشهد 
حمایت  ظرفیت  از  منطقه ای  آب  امیدواریم  افزود: 
با لحاظ  دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت المال 
بیشتر  بعدی  خسارت های  از  قبل  مالکان   حقوق 

استفاده کند.
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نمی  که  زندگی  بوی  باشد؛  بوی مرگ  کافور  شاید 
در  و  آغشته  ای  پنبه  به  وقتی  هم  آن  باشد  تواند 
حفره های بینی ت فشرده می شود. البته موقع این 
اتفاق که هیچکس هم راه گریزی از آن ندارد، تمام 
سلول های بدن شما خالی از حیات شده اند و روی 
تخت غسالخانه ولو شده اید. بعضی ها باور دارند در 
زمان تغسیل احتماال روح مرحوم یا مرحومه ناظر و 
تماشا  را  خودش  نزدیک  از  و  است  ماجرا  بر  شاهد 
به  را  خودش  کند،  می  تشییع  را  خودش  کند،  می 
خاک می سپارد و از آن جا به بعد خودش را می برند 

به عالم باال برای حسابرسی نهایی. 
و دفن ملزمات و مالزمانی دارد  اما سازوکار کفن 
که به آن ها غسال یا غسل دهنده و ملّقن یا تلقین 
دلی  با  که  شریف  هایی  انسان  گویند.  می  دهنده 
البته  و  کشند  می  دوش  به  را  مسئولیت  این  بزرگ 
بدون هیچ علتی گاهی از طرف خانواده های داغدار 
زنند؛  فحش و کتک نوش جان می کنند و دم نمی 
زشت  برخوردهای  از  دیگر  خیلی  و  را  رفتارها  این 
اعتراضی  و  کنند  می  دفن  خود  سینه  در  را  جامعه 

ندارند.
حرف های زیادی برای گفتن دارند اما گوش های 
ادامه  در  آنچه  هستند.  آن  شنیدن  به  حاضر  کمی 
است  قشری  دردهای  از  ای  گوشه  تنها  خوانید  می 
که انگار فراموش شده اند و خیلی ها سعی می کنند 

تا جای ممکن از آن ها فاصله بگیرند.
جنازه اش را خودم شستم

متولی  او  است؛  ن��وروز  اسمش  که  است  جالب 
وارد  را  ها  آن  م��رگ،  که  اس��ت  کسانی  شستن 
چیزی  نوروز  آقا  کند.  می  نو  دنیایی  و  نو  روزگاری 

های  غسال  بزرگ  و  نمانده  اش  بازنشستگی  به 
نشسته  خونه  تو  گوید:  می  است.  رضا)ع(  بهشت 
رو  و غسالی  اومد  نزدیک  از دوستان  یکی  که  بودم 
تصمیم  گفت  که  صوابش  از  داد.  پیشنهاد  من  به 
که  کردم  انتخاب  رو  شغل  این  کنم.  قبول  گرفتم 
هروقت پام لغزید و افتادم تو راه کج، یاد مرگ منو 
به خودم بیاره و سقوط نکنم. او 24سال از عمرش 
تنها  درحالیکه  است  گذرانده  رضا  بهشت  در  را 
این یعنی در اوج جوانی شغلی  52سال سن دارد. 
پذیرفتن  جرات  هرکسی  که  است  کرده  انتخاب  را 

آن را ندارد. 

گوید:  می  کند.  می  نقل  جالبی  خاطره  نوروز  آقا 
روزی یکی از همسایه ها اومد سراغم و از من تشکر 
که  رفیقم  چون  داد  جواب  تشکر؟  چرا  گفتم  کرد؛ 
چشماش  به  شستی؛  تو  بود  کرده  تصادف  موتور  با 
نگاه کردم و گفتم امیدوارم از این مرگ درس عبرت 

بگیری.
همکاران  از  یکی  خاطره  ماجرا  دردناک  جای  اما 

اوست. تعریف می کند: یک روز تو مدرسه معلم از 
پسر همکارم درباره شغل پدرش سوال میکنه که با 
صداقت تمام جواب می ده مرده شور و معلم بهش 
میگه چون پدرت مرده شوره دیگه از فردا نیا کالس 
رود؛  می  خودش  توی  کمی  مصاحبه  اینجای  من. 

انگار از این برخوردها زیاد دیده است. 
احترامی  بی  غسال  یک  به  باید  چرا  مردم  واقعا 
کنند درحالیکه می دانند بدون شک روزی بی جان 

و بی حرکت، زیر دست او  می خوابند.
داده  کفن  و  غسل  را  استادش  خودش  نوروز  آقا 
گردنم  به  بزرگی  حق  استادم  گوید:  می  و  است 

داشت و به روش خودش اونو غسل و کفن کردم.

اعمال مّیت از حال و روزش پیداست
را  مرده  کند؛  می  تمام  را  کار  ما  گزارش  دوم  نفر 
گودال  بعد  و  دهد   می  تلقین  گذارد،  می  قبر  توی 

سیاه را از خاک پر می کند.  به او می گویند ملّقن.

اطراف  های  قبرستان  از  یکی  در  گوید:  می  او 
رو  عزیزشون  جنازه  ای  خانوده  که  بودم  تهران 
تلقین  براشون  که  بودن  کسی  دنبال  و  بودن  آورده 
کارو  این  من  دادم  پیشنهاد  و  رفتم  جلو  بخونه. 
و  کردن  تشکر  خیلی  من  از  بعدش  و  بدم  انجام 
آرامستان  روحانی  پیش  شد  موجب  مسئله  همین 
که  شد  این  بدم؛  امتحان  شغل  این  برای  و  برم 
به  تمایلی  که  ما  گزارش  ملّقن  شدم.  سازمان  وارد 
چیزی  و  است  کرده  سپید  مویی  ندارد  نامش  ذکر 
کارم  از  دهد:  می  ادامه  او  ندارد.  بازنشستگی  تا 
شرعی  واج��ب  یک  انجام  چ��ون  م  راض��ی  خیلی 
30تا  ب��رای  روزه��ا  از  گاهی  و  شدم  دار  عهده  رو 
کار  به  شروع  اوایل  خوندم.  میت  نماز  جنازه   40
نشم  این شغل  وارد  که  کردن  توصیه می  اطرافیان 
تعلمات  دچار  و  دم  می  دست  از  جوونیمو  چون 

روحی می شم اما سر انتخابم موندم.
کند:  می  تعریف  دارد.  عجیبی  خاطرات  هم  او 
میت  بستگان  از  یکی  بودم  دفن  مشغول  که  یکبار 
شد  ور  حمله  من  طرف  به  و  کرد  فحاشی  به  شروع 
اما من درکمال خونسردی به کارم ادامه دادم چون 
تجربه نشون داده که این افراد خیلی زود پشیمون 
روز  یک  من  پسر  کنن.  می  عذرخواهی  و  شن  می 
از من سوال کرد چرا هرقت با شما تماس می گیرم 
من  و  چیه  کارت  مگه  فرستادنی  صلوات  مشغول 

سعی کردم کارم رو پنهون نگه دارم.
چهره  ها  مرده  از  بعضی  گوید:  می  مّلقن  آقای 
آرومی دارن و حتی شده موقع تلقین تکون خوردن 
برافروخته ای دارن.  و در مقابل عده ای هم چهره 
از  آدم  که  سوغاتی  تنها  که  باشیم  داشته  باور  باید 

این دنیا به ارث می بره اعمالشه.
ناراحت  شغلی  جایگاه  دو  این  به  جامعه  نگاه 
فرهنگ  به  جدی  نیاز  رسد  می  بنظر  و  است  کننده 

سلزی در این حوزه وجود دارد.

یک غسال و تلقین دهنده از روزگار خود می گویند؛

زندگی با مرگ
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ملقن: یکبار که مشغول دفن بودم 
یکی از بستگان میت شروع به 

فحاشی کرد و به طرف من حمله 
ور شد اما من درکمال خونسردی 

به کارم ادامه دادم چون تجربه 
نشون داده که این افراد خیلی زود 

پشیمون می شن و عذرخواهی 
می کنن

غسال: یک روز تو مدرسه معلم 
از پسر همکارم درباره شغل 

پدرش سوال میکنه که با صداقت 
تمام جواب می ده مرده شور و 

معلم بهش میگه چون پدرت 
مرده شوره دیگه از فردا نیا کالس 

من

https://telegram.me/

Sobhedaily

نشست خبری هیئت تیراندازی استان روز یکشنبه با 
حضور کوروش فرودی رئیس هیئت تیراندازی استان، 
محمود سوقندی دبیر هیئت تیراندازی استان، زهره 
و  استان  تیراندازی  هیئت  عمومی  رواب��ط  روحانی 
سروش پورآزاد مشاور مدیرکل و مسئول روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان استان با حضور جمعی از اصحاب 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن  در  رسانه 

خراسان رضوی برگزار شد.
ایام  تبریک  ضمن  در  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
رمضان، درخصوص فعالیت این هیئت اظهار کرد: در 
در  ثابت  اهداف  به  که  تیراندازی  مختلف  شاخه های 
فاصله ۱۰ متری بنا به قانون مسابقات بین المللی در تپانچه 

فعالیت داریم، زیرساخت های خوبی را فراهم کردیم.
وی افزود: در سال ۹۵، ۹۶ رشد مناسبی داشتیم و با 
برنامه ریزی هایی که انجام دادیم توانستیم رتبه هیئت را 

از نهمین به سومین هیئت برتر کشور ارتقا دهیم.
کشور  در  هیئت  اولین  کرد:  تصریح  ف��رودی  ک��وروش 
هستیم که لیگ تیراندازی برگزار می کنیم، دور قبلی 
لیگ استان در ۹ دوره و با حضور ۴۶ تیم برگزار شد و 
در اردیبهشت ماه امسال از تیم های برتر تقدیر به عمل 
آوردیم، برگزاری این لیگ به تعداد تیراندازان در سطح 

حرفه ای استان کمک زیادی کرده است.
وی افزود: لیگ استانی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و در 
ارتقا سطح استان در کشور نقش موثری داشت که در این 
راستا میتوان به رتبه ۱۵ کشور در سال ۹۴ و ارتقا آن به 
رتبه سوم کشور در سال ۹۶ اشاره کرد، همچنین از دیگر 
موفقیت های هیئت استان در سال ۹۶ صعود تیم بانوان 
به لیگ برتر و حرفه ای کشور وافتخار آفرینی تیراندازان 

خراسان رضوی در کشور بوده است.
وی درمورد مربیان و داوران این رشته تصریح کرد: در 
کشور ۱۵ مدرس داریم که از این تعداد سه مدرس سهم 
خراسان رضوی است و از این نظر از استان های دیگر 
و  داوران  ظرفیت  از  از  داریم  تالش  و  هستیم  پیشتاز 

مربیان بین المللی که در استان هستند، استفاده کنیم.
به  اشاره  با  نیز  خراسان رضوی  تیراندازی  هیئت  دبیر 
جایگاه رشته تیراندازی در اسالم و پر مدال بودن این 
رشته در المپیک گفت: تیر اندازی به عنوان رشته ای 

که در المپیک ۴۵ مدال را به خود اختصاص داده است، 
فعالیت بیشتر و مؤثرتر را در این زمینه را طلب میکند 
که بحث استعداد یابی و آموزش از نکات قابل توجه آن 

می باشد.
وی تصریح کرد: کالس های آموزشی و استعدادیابی در 
تابستان تشکیل میشود و مانند سال گذشته به ازای هر 
جلسه، هفت هزار تومان با تجهیزات و وسایل بوده که از 
لحاظ هزینه بسیار مورد قبول میباشد، حتی در سطح 
حرفه ای از افرادی که توانایی خرید تجیزات اختصاصی 

را ندارند پشتیبانی و حمایت صورت میگیرد.
محمود سوقندی از تعداد قابل توجه سالح در هیئت 
استان خبرداد و افزود: خرید اسلحه هزینه زیادی برای 
ورزشکاران به همراه دارد و تمامی اقشار جامعه توانایی 
صرف مبلغ باالی خرید را ندارند، به همین منظور هیئت 
اسلحه هایی را در اختیار تیراندازانی که آموزش می بینند 
قرار می دهد و تا رسیدن به سطح حرفه ای نیاز به خرید 

سالح ندارند.
نیز  حرفه ای   سطح  ورزشکاران  از  برخی  اف��زود:  وی 
توان خرید اسلحه را ندارند برای اینگونه از افراد نیز هم 
رایگان  به صورت  را  و هم فدراسیون تجهیزات  هیئت 
دراختیار آنها قرار می دهد، همچنین برای ایجاد انگیزه 
دو رکورد تعریف کرده ایم، در یکی از رکوردها استفاده از 
تمام تجهیزات رایگان و در رکورد دوم ۵۰درصد هزینه ها 

بخشیده می شود.
رئیس هیئت تیراندازی خراسانرضوی از حمایت های 

و  اداره کل  با حمایت  اف��زود:  و  کرد  انجام شده تشکر 
مبلغی بالغ بر۴۵ میلیون تومان وجه نقدی که دریافت 
کردیم نسبت به تعمیر سالح هایی که نیاز به تعویض یا 
تغییر دارند اقدام کردیم، فدراسیون نیز در همین حدود 
به هیئت کمک مالی کرده است اما هزینه  تجهیزات زیاد 
است چراکه افراد زیادی از سالح های هیئت استفاده 

می کنند.
او یکی از مهم ترین مشکالت هیئت را نبود اسپانسر اعالم 
کرد و افزود: در تیراندازی دو دسته وارد حمایت مالی 
می شوند در دسته اول اسپانسر تنها به خاطر عالقه ای 
که به این رشته دارد کمک مالی می کند اما در دسته دوم 
اسپانسر جنبه اقتصادی را در نظر می گیرد که متاسفانه با 
توجه به اینکه تماشاچیان این رشته قشر خاصی هستند 
و تعدا کمی به تماشای این رشته می پردازند اسپانسرها 
ترجیح  می سنجند  را  اقتصادی  جنبه  اینکه  از  بعد 

می دهند در رشته ی دیگری سرمایه گذاری کنند.
رشته  ک��ردن  همگانی  درخصوص  ف��رودی  ک��وروش 
تیراندازی اظهار کرد: در ابتدا آموزش و پرورش درباره 
آموزش این رشته در مدارس جبهه گیری داشت اما با 
جلساتی که با مدیرکل آموزش و پرورش و دیگر مسئولین 
کسب  مدارس  در  را  رشته  این  آموزش  اجازه  داشتیم 
کردیم و تاکنون در چند مدرسه  به آموزش پرداختیم 
با این کار مستعدین شناخته می شوند و آموزش آنها از 
همان سن کم شروع می شود و درواقع سرمایه گذاری 

برای آینده این رشته در استان است.

فراغت  اوق��ات  کالس     های  برگزاری  برای  اف��زود:  وی 
هیچ مشکلی نداریم، و از نظر تجهیزات آماده برگزاری 
تابستان  در  عالقه مندان  ب��رای  مختلف  دوره ه���ای 
هستیم، کالس های آموزشی هیئت ما یکی از ارزان ترین 
دوره های آموزشی است و با هزینه که دریافت می کنیم 
تنها می توانیم هزینه های پیش پا افتاده مانند قبض برق 

را پرداخت کنیم.
رئیس هیئت تیراندازی استان تاکید کرد: تعامل خوبی 
با ارگان ها و نهادهای مختلف برقرار کرده ایم، با توجه 
به تجهیزاتی که هیئت دارد قرار براین شد تا از اساتید 
دانشگاه فردوسی و فضای موجود دانشگاه در راستای 
گسترش این رشته همکاری کنیم و در هفته پیش یک 
برای  را  پ��روازی  اهداف  به  تیراندازی  مسابقات  دوره 

اعضای هیئت علمی برگزار کردیم.
مشهد  سطح  در  اختصاصی  سالن   ۷ کرد:  عنوان  وی 
داریم، در شهرستان ها نیز فعالیت خوبی صورت گرفته 
سبزوار  و  سرخس  قوچان،  خ��واف،  نیشابور،  است ، 
شهرستان هایی هستند که در این رشته فعالیت دارند، در 
حال حاضر شرایط فعال کردند هیئت مشهد را نداریم چرا 
که نیاز به سالن و تجهیزات مجزا دارند و این امکان در این 

بازه زمانی فراهم نیست.
وی بیان کرد: بانوان خراسان رضوی درخشش بیشتری 
نسبت به آقایان داشته اند و توانستند در بخش تیمی 
مقام سوم و دوم تپانچه کسب کنند. در مسابقات قهرمانی 
کشور در بخش جوانان نیز اول شدند، همچنین زهرا 
هاشمی توانست مقام اول را کسب کند و در حال حاضر 
در اردوی آمادگی تیم ملی به سر می برد امیدواریم در 
مسابقات آسیایی جاکارتا دو نماینده در بخش بانوان از 

خراسان رضوی حضور پیدا کنند.
رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
مسابقات قهرمانی کشور را پیش رو داریم و کالس های 
آموزشی در نظر گرفته ایم، و یکی از مسابقات که هیئت 
درنظر دارد مسابقات خانوادگی است که شرکت کنندگان 
تنها با بستگان درجه یک خود می توانند در این مسابقات 
حضور پیدا کنند در جمعه آینده نیز مسابقات رکورد گیری 

را برگزار می کنیم.
کوروش فرودی عنوان کرد: رشته اهداف پروازی زمین 
وسیعی الزم دارد و زیرساخت خاص خودش را می طلبد 
در کالن شهرها مانند مشهد این زمین با این متراژ کم پیدا 
می شود و ساخت سایت اهداف پروازی در خارج شهر نیز 
مشکالتی از جمله سخت بودن رفت و آمد برای خانم ها 

و همچنین عدم استفاده از این سایت در طول هفته را 
به همراه دارد.

جمله  از  پ��روازی  اه��داف  به  تیراندازی  اف��زود:  وی 
رشته هایی است که هزینه باالیی دارد در شاندیز یک 
زمین تحت این عنوان فعالیت خود را آغاز کرده همچنین 
جلساتی که با شورای شهر، معاون دادستان و مدیرکل 
ورزش و جوانان استان داشتیم چند زمین پیشنهاد شده 

است که در حال بررسی موقعیت آنها هستیم.
رئیس هیئت تیراندازی استان درخصوص اسلحه کالیبر 
جنگی گفت: سالح و مهمات این اسلحه را در اختیار 
داریم و همچنین تیراندازی که با این اسلحه بتواند شلیک 
کند اما سالن تمرین نداریم، از فرماندهی ناجا سالنی را 
گرفته بودیم اما رفت وآمد در مرکز نظامی مشکالتی به 
همراه دارد، باآستان قدس رضوی جلساتی داشتیم و 

به زودی مشکل سالن نیز حل می شود.
وی از الکترونیکی شدن سیبل های تیراندازی هیئت 
خبرداد و تصریح کرد: تیراندازان که به درجه حرفه ای 
در  چراکه  دارن��د  الکترونیکی  سیبل  به  نیاز  می رسند 
امتیاز دهی میلی متر هم تاثیر گذار خواهد بود، هزینه 
تومان  ۱۵۰میلیون  خط  هر  سیبل  کردن  الکترونیکی 
است، بعد از تالش های صورت گرفته تا دوماه آینده این 

تغییرات آغاز خواهد شد.
گفت:  شهرداری  سالن های  درب��اره  همچنین  وی 
شهرداری تصمیم داشت سالن های خود را به ما اجاره 
زیاد  هیئت  برای  سالن ها  این  اجاره  هزینه  اما  دهد 
است و نمی توانیم با این هزینه کالس با قیمت پایین 
در اختیار مردم قرار دهیم به همین خاطر نپذیرفتیم. 
رئیس هیئت تیراندازی همچنین از عدم مجوز استفاده 
برخی از اسلحه ها گفت و ادامه داد: تپانچه هایی که با 
هوای فشرده کار می کنند را به راحتی می توان از بازار 
تهیه کرد اما استفاده از این اساحه ها غیرقانونی است و 
باید افرادی که دارای این سالح هستند به هیئت استان 
مراجعه کنند با اعالم این موضوع و تحت نظارت هیئت 
در سالن  هایی که در اختیارشان قرار می گیرد به تمرین 

بپردازند.
فرودی اضافه کرد: ما برای هر گلوله و فشنگ سالح کالیبر 
۱۲ و کالیبر۲۲ که در اختیار تیراندازان قرار می دهیم اسم و 
مشخصات کامل را ثبت می کنیم و بر مهمات که می دهیم 
نظارت کامل داریم، در گذشته تهیه فشنگ راحت تر بود 
اما االن فدراسیون به سختی مهمات در اختیار ما قرار 

می دهد.

سالمت

       وحید داودی
یک برنامه ورزشی مناسب، چگونگی تناوب و تکرار 
زمان  مدت  نهایت  در  و  تمرینات  شدت  تمرینات، 

اجرای تمرینات را در بر می گیرد:
تناوب تمرینات حداقل 5 روز در هفته

شدت تمرینات به قدری که فرد به نفس نفس زدن 
بیفتد. این به آن معناست که تعداد ضربان قلب شما 
حداقل به 60 درصد حداکثر ضربان قلبتان افزایش 

یافته است.
مدت اجرای تمرینات، حداقل تا 10 دقیقه باشد تا 

برای بدن مفید واقع شود.
شادابی  و  خاطر  انبساط  باعث  مداوم  بدنی  نرمش 
دوران  در  کودکان  در  افسردگی ها  بیشتر  می شود. 
ابتدایی و در نوجوانان در دوره راهنمایی و دبیرستان 
است. این افسردگی ها بیشتر زاییده حوادث نامطلوب 
زندگی است که معموال نیاز به دارو و درمان ندارند و 
اگر عوامل ایجاد کننده آن برطرف شوند، خود به خود 

درمان می شوند. 
تمرینات بدنی و ورزش یکی از راه های عالج و تسکین 
از آن جا که فشارهای روانی  فشارهای روانی است. 
می توانند باعث بروز خستگی شوند، تمرینات بدنی 
خون  و  می شوند  عضالنی  قدرت  باالرفتن  موجب 
بیشتری در آن ها جریان می یابد و از میزان خستگی 
و دردهای عضالنی ناشی از فشارهای روانی می کاهد. 
همچنین تمرینات بدنی با افزایش سطح آندروفین 
افراد  در  شادابی  و  نشاط  رفتن  باال  موجب  خون 
می شوند. بنابراین دانش آموزان قابلیت های بیشتری 
برای فائق آمدن بر مشکالت روانی را پیدا می کنند. 
منظم  بدنی  فعالیت  به  اق��دام  که  آموزانی  دان��ش 
می کنند، هدفمند و امیدوار شده و تغییرات زیادی را 

در اهداف زندگی خود به وجود می آورند.
صبحگاهی،  ورزش  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
عالوه بر تاثیرات بسزایی جسمانی، در شادابی و نشاط 
و افزایش روحیه نیز نقش پررنگی دارد. اگر شما هم 
جزو آن دسته افرادی هستید که مثل بنده صبح ها 
ورزش نمی کنید یا وقت ندارید این را بدانید که حتی 
نیز تاثیر چشمگیری در  10 دقیقه حرکات کششی 

زندگی شما در آن روز دارد.
ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس 
شادابی  و  نشاط  ایجاد  در  مهمی  ع�امل  می تواند 

وتأمین سالمت جسم و روح دانش آموزان باشد.
این برنامه با توجه به ویژگی هایی خاص آن در ۳ بخش 
گرم کردن، پیاده کردن ه�دف و بازگشت به ح�الت اولیه 
طراحی می گردد، انجام این برنامه در ابتدا با افزایش 
تدریجی ضربان قلب توأم است که به آستانه تحریک 
برای افزایش استقامت عمومی می رسد و سرانجام به 
حالت اولیه بر می گردد. اجرای برنامه ورزشی روزانه 
م�وجب ارتقاء سطح آمادگی قلبی عروقی می شود و 
نیاز به صرف وقت زیادی ندارد. درچنین برنامه ای 
الزم است که ضربان قلب تا ۱۴۰ بار در دقیقه افزایش 

یابد و پنج روز در هفته استمرار یابد. 
ادامه دارد...

 2018 جهانی  جام  برای  ملی  تیم  نهایی  لیست 
شد  اعالم  کیروش  کارلوس  توسط  دیروز  روسیه 
شوکه  نوعی  به  لیست  نفرات  از  همه  تقریبا  و 
جهانی  جام  در  است  قرار  که  سربازی   24 شدند. 
برای ایران به میدان بروند و آبروی فوتبال ایران 
امیر  و  مظاهری  رشید  بیرانوند،  علیرضا  باشند. 
عابدزاده در پست دروازه بان تیم ملی را همراهی 
حسینی  سید حسین  که  جایی  ک��رد.  خواهند 
دروازه بان آبی پوش تیم ملی که عملکردی بسیار 
خوب را در فصلی که گذشت داشت، اما نتوانست 

نظر نهایی سرمربی را به خود جلب کند. 
محمدی،  میالد  حسینی،  مجید  قلی زاده،  علی 
پژمان  گنجی،  پورعلی  مرتضی  خانزاده،  محمد 
چشمی  روزب��ه  و  رضاییان  رامین  منتظری، 
جایی  می دهند.  تشکیل  را  ملی  تیم  مدافعان 
شد.  مطرح  لیست  این  برای  سوال  بزرگترین  که 
و  ملی  تیم  باتجربه  مدافع  حسینی  سیدجالل 
تیم  دفاع  خط  رهبری  بر  عالوه  که  پرسپولیس 

ملی در بازی های مقدماتی پرافتخارترین بازیکن 
همین  و  می شود  محسوب  نیز  ای��ران  باشگاهی 
چند روز قبل به عنوان سوپرمن در تمام رسانه ها 
بر سرزبان ها افتاد. سوال اینجا مطرح می شود که 
چرا چنین بازیکنی از لیست تیم ملی جام مانده 
است؟ اگر سن و سال این بازیکن را در نظر بگیریم 
مسعود  مثل  بازیکنانی  داد  جواب  اینطور  باید 
با  بازیکنان  زمره  در  نیز  دژاگه  اشکان  و  شجاعی 
سن و سال باال محسوب می شوند و حتی اشکان 
دژاگه عالوه بر این مورد بیش از یک سال است که 
در هیچ باشگاهی توپ نمی زند و همچنین تازه از 
بند مصدومیت رهایی پیدا کرده است. اگر مساله 
سیدجالل  می دانم  بعید  بگیریم  نظر   در  را  فنی 
چرا  باشد.  داشته  رقیبی  دفاع  پست  در  حسینی 
که آمار و ارقام و ارزش بازیکنان در لیگ هفدهم 
اسم  از  نباید  البته  ماست.  ادعای  دهنده  نشان 
محمد انصاری هم گذشت که در زیر اسم حسینی 
وریا  حذف  نکرد.  توجهی  بازیکن  این  به  کسی 
بازی های  اکثر  در  که  پوشی  ملی  دیگر  غفوری 
بود  دیگری  شوک  می کرد  بازی  فیکس  مقدماتی 
داد  انجام  استقالل  برای  درخشانی  بازی های  که 

کیروش  لیست  در  جایی  نتوانست  نهایت  در  اما 
داشته باشد. 

بیت  استیون  نام  حذف  بازیکنان  این  کنار  در 
آشور، سید مجید حسینی، امید نورافکن و سعید 
زد جزو  و میشد حدس  نبود  انتظار  از  دور  آقایی 

بازیکنان خط خورده تیم ملی هستند. 
کریم  ح��اج ص��ف��ی،  اح��س��ان  هافبک  خ��ط  در 
امید  ترابی،  مهدی  شجاعی،  مسعود  انصاریفرد، 
شدگان  دع��وت  ا...ی  عزت  سعید  و  ابراهیمی 
و  کریمی  علی  ع��ب��دا... زاده،  احمد  و  هستند 
تفکرات  در  جایگاهی  نتوانستند  رفیعی  سروش 
کیروش داشته باشند که در این میان علی کریمی 
اگر  و  خورد  خط  ملی  تیم  از  مصدومیت  دلیل  به 
دستخوش  قطعا  لیست  این  نمی افتاد  اتفاق  این 

تغییراتی می شد. 
بازیکنان  اما پر ترافیک ترین پست تیم ملی که  و 
درخشانی را در خود جای داده و شاید انتخاب از 
میان آنها برای رسیدن به ترکیب اولیه کار سختی 
باشد را علیرضا جهانبخش، اشکان دژآگه، مهدی 
سردار  قدوس،  سامان  قوچان نژاد،  رضا  طارمی، 
آزمون و وحید امیری تشکیل می دهند که تغییری 

تیم  بهترین های  و  ندارد  قبلی  لیست  به  نسبت 
ملی را تشکیل می دهند و تنها نکته جالب توجه 
این لیست انتخاب وحید امیری از پرسپولیس به 
عنوان تنها بازیکن داخلی در پست مهاجم است 
که کیفیت این بازیکن را نشان می دهد تا جایی که 
کارلوس کیروش نتوانسته از این بازیکن بگذرد و 
وحید امیری خود را به سرمربی تیم ملی تحمیل 

کرده است. 
ملی  تیم  در  بازیکنان  ای��ن  از  هرکدام  حضور 
باشگاه های  به  جام  از  بعد  که  دارد  ارزشی  میزان 
فیفا،  قوانین  طبق  گرفت.  خواهد  تعلق  آنها 
در  بازیکنانشان  حضور  از  فوتبال  باشگاه های 
درآمد  این  و  داشت  خواهند  درآمد  جهانی  جام 
به نسبت تعداد بازیکنان باشگاه ها در جام جهانی 

متغیر است.
بر اساس مطلبی که چند ماه پیش روی خروجی 
بازیکن  هر  گرفت،  قرار  فوتبال  فدراسیون  سایت 
هزار   ۸ جهانی  جام  در  حضور  روز  هر  ازای  به 
یک  عبارتی  به  می کند.  دری��اف��ت  دالر   ۵۳۰ و 
بازیکن تا پایان مرحله گروهی ۱۳۰ هزار دالر برای 

باشگاهش درآمد خواهد داشت.

به  بازیکن  با دو  این میزان درآمد برای باشگاهی 
۲۶۰، سه بازیکن به ۳۹۰، چهار بازیکن ۵۲۰ و پنج 

بازیکن ۶۵۰ هزار دالر افزایش می یابد.
یک  که  است  باشگاه هایی  جزو  نیز  مشهد  پدیده 
هزار   ۱۳۰ درآم��دی  و  دارد  ملی  تیم  در  بازیکن 
دالری را برای باشگاهش خواهد داشت و اگر تیم 
ملی به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کند قطعا 
باید دید مالکان  افزایش می یابد. حال  این مبلغ 
مبلغ  این  و  کرد  خواهند  چه  درآمد  این  با  پدیده 

برای چه هزینه هایی صرف خواهد شد؟؟!! 
شود  ضرب  تومانی   ۴۲۰۰ دالر  با  اگر  که  مبلغی 
چیزی حدود پانصد و پنجاه میلیون تومان خواهد 
خیلی  می تواند  که  میلیونی  پنجاه  و  پانصد  شد. 
از مشکالت و گره های این تیم مشهدی که فصل 
تا حدودی حل  گذشته به شدت درگیر آن بود را 
تزریق  تیم  به  که  نشده  پیش بینی  مبلغی  کند. 

خواهد شد.

درآمد پدیده از جام جهانی چقدر است؟
هر بازیکن در هر روز از جام جهانی 8 هزار دالر درآمد برای باشگاه خواهد داشت
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    توصیه های هاش�می به ش�هردار جدید 
       ته�ران

رئی��س ش��ورای ش��هر ته��ران ضم��ن تأکید ب��ر اینکه 
ش��هردار جدی��د ته��ران باید مس��یر ریل گذاری ش��ده 
نجف��ی را ادام��ه ده��د، گف��ت: توج��ه به آس��یب های 
اجتماعی و توس��عه حمل ونقل عمومی باید س��رلوحه 

افش��انی قرار گیرد.
و  ش��صت  آغ��از  در  رفس��نجانی  هاش��می  محس��ن 
پنجمین جلس��ه ش��ورای ش��هر تهران با اشاره به آغاز 
فعالی��ت رس��می محمدعلی افش��انی ش��هردار تهران 
اظه��ار ک��رد: این آغ��از را با ای��ام ماه مب��ارک رمضان 

به ف��ال نی��ک می گیری��م.
وی تصری��ح ک��رد: امیدواریم آقای افش��انی ش��هردار 
جدی��د ته��ران مس��یری را ک��ه نجفی ش��هردار س��ابق 
ب��ه درازا  البت��ه دول��ت وی  ک��رد  آغ��از  را  ته��ران  آن 
نکش��ید، ادامه دهد. هاش��می بیان کرد: بعد از وقفه 
دوماهه اعضای ش��ورای ش��هر تهران در نهایت آقای 
افش��انی را برای ش��هرداری تهران برگزیدند و قاعدتًا 
وی فرص��ت بهت��ری را ب��رای خدمت نس��بت به زمان 
نجف��ی خواه��د داش��ت چرا ک��ه برخی تغیی��ر و تحول 
در زمان گذش��ته صورت گرفته و هم اینک ش��هرداری 
وضعی��ت مناس��بی در ح��وزه مال��ی نس��بت ب��ه س��ال 

گذش��ته دارد.
رئی��س ش��ورای ش��هر ته��ران تصری��ح ک��رد: اعضای 
ش��ورای ش��هر تهران با رأی 90درصدی خود افشانی 
را ب��رای ش��هرداری تهران انتخاب کردن��د و ما انتظار 
داریم وی ش��تابی در امر خدمت رسانی در بخش های 
و  چابک س��ازی  اف��زود:  وی  ده��د.  انج��ام  مختل��ف 
کوچک س��ازی ش��هرداری تهران، تمرک��ز در خصوص 
ح��وزه حمل ونق��ل عموم��ی و ترافی��ک و اس��تفاده از 
س��فرها،  کاه��ش  ب��رای  هوشمندس��ازی  روش ه��ای 
تأمین درآمد پایدار، نوس��ازی بافت فرس��وده و توجه 
به آس��یب های اجتماع��ی از جمله مواردی اس��ت که 

باید مورد توجه ش��هردار جدید تهران قرار گیرد.
هاش��می رفس��نجانی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه تدوین 
برنامه 5س��اله س��وم ش��هرداری تهران گف��ت: انتظار 
داری��م این برنام��ه نیز طبق زمانبندی انجام ش��ده در 

اختیار ش��ورا قرار گیرد./ ایرنا
    کاه�ش حج�م معام�الت 
       در دو بازار س�که و ارز

اولی��ن روز کاری ب��ازار س��که و ارز در هفته جاری، با 
حرک��ت خالف جهت س��که تمام طرح قدی��م و جدید 
در کن��ار اف��ت قیمت ارزهای بازار آزاد س��پری ش��د. 
هر س��که تم��ام طرح قدی��م در ب��ازار آزاد ب��ا افزایش 
15 هزار تومانی نس��بت به نرخ پایانی هفته گذش��ته، 
ب��ه قیم��ت 1,885,000 توم��ان فروخته ش��د. هرچند 

بیش��ترین نرخ نقدی تا س��طح 1,890,000 تومان نیز 
پی��ش رفت. همچنین هر س��که تم��ام طرح جدید در 
معامالت دیروز، 1,941,000 تومان ارزش��گذاری شد 
که نس��بت به نرخ پنج شنبه گذش��ته، 35 هزار تومان 
کاه��ش قیمت داش��ت. هر نیم س��که به��ار آزادی نیز 
ب��دون تغیی��ر قیم��ت در س��طح 966 ه��زار تومانجای 
گرف��ت و هر ربع س��که بهار آزادی نیز با رش��د 3 هزار 
تومان به رق��م 558 هزار تومان رس��ید. همچنین هر 
س��که یک گرمی، 355 هزار تومان قیمت گذاری ش��د 
که نس��بت ب��ه آخری��ن قیمت هفت��ه گذش��ته، 5 هزار 
تومان گران تر شد.  آن سو تر در بازار غیررسمی ارز، 
روز ش��نبه دالر بار دیگر کاهش قیمت را تجربه کرد و 
ب��ا پایین رفتن از مرز ۶ ه��زار و ۲۰۰ تومان به کانال ۶ 
ه��زار و ۱۰۰ تومان وارد ش��د. به گفت��ه فعاالن، حجم 
معام��الت در دو بازار س��که و ارز تا ح��د زیادی پایین 
آم��ده بود و بازیگ��ران تمایل زیادی به خرید و فروش 
نداش��تند. برخ��ی از فع��االن عن��وان کردن��د، به طور 
س��نتی در ماه مب��ارک رمضان، حجم تقاض��ا در بازار 
اف��ت می کند؛ ای��ن موضوع به گفته آنه��ا، به خصوص 

در مورد بازار س��که بیش��تر صدق می کند./ایرنا
    دولت بیش از دو میلی�ون کارمن�د دارد

ب��ر اس��اس س��النامه آم��اری دول��ت، کارمن��دان تابع 
قان��ون کار، در مجم��وع  قان��ون خدم��ات کش��وری و 
 ١٣٩٥ س��ال  در  نف��ر   ۷۲۶ و  ه��زار   ۳۴۱ و  میلی��ون   ٢
بوده ان��د، که نس��بت به س��ال ١٣٨٠، ٦ در هزار رش��د 
داش��ته که می توان گفت: تغییر محسوس��ی نسبت به 
تع��داد کارکنان س��ال ١٣٨٠ )۲میلی��ون و ۳۲۸هزار و 
۶۳۵ نفر( نداش��ته اس��ت. در س��ال ١٣٨٠، ٦٩ درصد 
کارمن��دان دولت مرد و ٣١ درص��د زن بوده اند که این 
نس��بت در س��ال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد 
زن تغیی��ر یافته اس��ت. در س��ال ١٣٩٥، ٤٣ درصد از 
کارمندان دول��ت در آموزش و پرورش، ١٨ درصد در 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، فعالیت 
می کردن��د، یعن��ی ٦١ درصد کارمن��دان دولت دراین 
دو وزارتخان��ه و ٣٩ درص��د در مابق��ی دس��تگاه های 

دولتی مش��غول فعالیت بوده اند.

    انه�دام خ�ط لول�ه 500 مت�ری انتق�ال 
       س�وخت قاچاق

 ۵۰۰ فرمان��ده پایگاه دریابان��ی بندرعب��اس از انهدام 
متر خط لوله انتقال س��وخت قاچاق توس��ط مأموران 

پای��گاه دریابان��ی بندرعب��اس خب��ر داد.
س��رهنگ کوروش بازی��ار در جمع خبرن��گاران اظهار 
ک��رد: مأموران پای��گاه دریابان��ی بندرعباس ۵۰۰ متر 
خ��ط لول��ه انتقال س��وخت قاچ��اق را منه��دم کردند. 
وی اضافه کرد: دریابانان با اش��راف اطالعاتی مس��یر 

انتق��ال س��وخت قاچاقچیان را در س��واحل روس��تای 
بوس��تان شناس��ایی و منهدم کردند. فرمان��ده پایگاه 
دریابان��ی بندرعب��اس اف��زود: قاچاقچی��ان لوله های 
۵ س��انتی متری پی وی س��ی را زیر ماس��ه های ساحل 
پنه��ان ک��رده و قص��د داش��تند س��وخت قاچ��اق را از 
س��احل ب��ه دری��ا و درنهای��ت ب��ه ش��ناور های متخلف 

انتق��ال دهن��د ک��ه ن��اکام ماندن��د./ ایرن��ا
    زوجین 2 بار می توانند وام مس�کن 

        بگیرن�د
بانک مس��کن درجه��ت حمای��ت بیش��تر از زوج های 
متقاض��ی خری��د مس��کن، ی��ک مصوب��ه دیگ��ر ب��رای 
تس��هیل تامین مالی این گروه از خریداران به ش��عب 

خود در سراس��ر کش��ور ابالغ کرد.
ب��ه گ��زارش اتفاقی��ه ب��ه نق��ل از پای��گاه خب��ری بانک 
بان��ک  مدی��ره  هیئ��ت  جدی��د  تصمی��م  ب��ا  مس��کن، 
مس��کن، زوجین اس��تفاده کننده از تس��هیالت خرید 
مس��کن، مش��روط به گذش��ت دوره زمانی مشخص از 
اولی��ن مرتبه اس��تفاده از ای��ن تس��هیالت و همچنین 
تس��ویه بده��ی خود ب��ا بانک ی��ا انتقال تس��هیالت به 
غی��ر، می توانند یکبار دیگر تس��هیالت خرید مس��کن 

دریاف��ت کنن��د.
پی��ش تر، برای اس��تفاده دوب��اره از تس��هیالت خرید 
مس��کن ازجان��ب زوجی��ن، محدودیت وجود داش��ت 
اما ب��ا مصوب��ه جدی��د بانک مس��کن، ای��ن ممنوعیت 

برداش��ته ش��ده اس��ت.
تس��هیالت  از  دوب��اره  اس��تفاده  متقاض��ی  زوجی��ن 
خری��د مس��کن متناس��ب با ن��وع تس��هیالت انتخابی، 
بای��د ضواب��ط مصوب ه��ر ک��دام از انواع تس��هیالت را 
رعای��ت کنند. بر این اس��اس، چنانچ��ه زوج متقاضی 
تس��هیالت خرید مس��کن برای دومین ب��ار، به دنبال 
دریاف��ت تس��هیالت از محل اوراق گواه��ی حق تقدم 
اس��تفاده از تس��هیالت مسکن یا تس��هیالت مشارکت 
مدن��ی از مح��ل صن��دوق پ��س انداز س��اخت مس��کن 
از  اس��تفاده  دفع��ات  تع��داد  در  محدودیت��ی  باش��د، 

تس��هیالت وجود ندارد.
ب��رای دریافت تس��هیالت با س��پرده از محل حس��اب 
صندوق پس انداز مس��کن، حساب پس انداز مسکن 
اقس��اطی  ف��روش  تس��هیالت  همچنی��ن  و  جوان��ان 
ناش��ی از س��هم الش��رکه از مح��ل صندوق پ��س انداز 
س��اخت مسکن مجدد، باید 5 س��ال از تاریخ دریافت 
تس��هیالت با س��پرده قبل��ی گذش��ته باش��د و در عین 
ح��ال عملیات تس��ویه ی��ا انتقال تس��هیالت ب��ه غیر، 

انجام ش��ده باش��د.
    دلیل رفتن »افش�ار« از تلویزیون 

        ب�ه روای�ت حیات�ی
محمدرضا حیاتی گفت: »اطالعی از علت کناره گیری 

مرحوم قاس��م افش��ار از گویندگی خب��ر ندارم و وی به 
کس��ی در این مورد چیزی نگفته اس��ت.« این گوینده 
خبر صداوس��یما با اش��اره به درگذش��ت مرحوم قاسم 
افش��ار بیان کرد: »امیدوارم خداوند ایشان را رحمت 
کن��د. وی بس��یار در حرف��ه گویندگی تبحر داش��ت.« 
حیات��ی در واکن��ش ب��ه مطالبی ک��ه پیرام��ون ارتباط 
خ��روج مرحوم افش��ار از صداوس��یما و حوادث س��ال 
۸۸ که در فضای مجازی منتش��ر ش��ده اس��ت، عنوان 
کرد: »حقیقتا من اطالع��ی از علت تصمیم وی ندارم 
و در ای��ن زمین��ه با کس��ی چی��زی در میان نگذاش��ته 
اس��ت.« وی در پای��ان گفت: »وقتی در آن ش��رایط و 
فض��ا چنی��ن تصمیمی گرفته ش��ود، چنین ش��ایعاتی 
پیرامون افراد س��اخته می شود. شاید ممکن بوده اما 

من اطالعی ندارم. «/ایس��نا
    سیس�تان و بلوچس�تان جوان ترین 

       اس�تان کش�ور
سیس��تان و بلوچس��تان بر اساس آخرین آمارها با 67 
درص��د جمعیت زیر 30 س��ال ج��وان ترین و 3 درصد 
جمعیت باالی 65 س��ال کمترین س��هم س��المندی را 
در کش��ور دارد که اس��تفاده از این توان برای توس��عه 

منطقه ضروری اس��ت.
از آنجای��ی ک��ه جمعی��ت جزو اساس��ی تری��ن مباحث 
مدیریتی هر کش��ور و نظ��ام برنامه ری��زی قلمداد می 
ش��ود حف��ظ، تع��ادل و پویای��ی س��اختار آن هم��واره 
م��ورد توج��ه حکومت ه��ا و دول��ت ه��ا در دوره های 
زمانی گوناگونی بوده اس��ت. دولت ها با توجه به روند 
توس��عه ای خود سیاس��ت ه��ای جمعیتی مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم ش��امل تش��ویق والدت،مهاجر پذیری، 
سیاس��ت ضمنی مانن��د تنظیم خان��واده، مداخله ای 
همچ��ون تغییر س��ن ازدواج یا سیاس��ت تک فرزندی 
و سیاس��ت داخلی و جهانی در برابر رش��د و یا کاهش 
جمعی��ت در پیش م��ی گیرند. در جمهوری اس��المی 
ای��ران نیز چه قبل از انق��الب یعنی دهه 40 و چه بعد 
از پی��روزی انقالب در دهه 60 و امس��ال اقداماتی در 
حد سیاس��ت گذاری مورد توجه قرار گرفته که نش��ان 

دهنده اهمیت موضوع در کش��ور اس��ت.
رهب��ر معظ��م انق��الب در 30 اردیبهش��ت س��ال 93 با 
توج��ه ب��ه اهمیت مقول��ه جمعیت در اقت��دار ملی و با 
توجه به پویندگی، بالندگ��ی و جوانی جمعیت کنونی 
به عن��وان یک فرص��ت و امتیاز و در راس��تای جبران 
کاهش نرخ رش��د جمعیت و نرخ باروری در سال های 
گذش��ته سیاس��تهای کل��ی جمعیت را اب��الغ کردند./ 

ایرن��ا
    آرامش در کازرون برقرار اس�ت

فرمان��دار کازرون اس��تان فارس با اش��اره ب��ه ناآرامی 
ه��ای چن��د روز گذش��ته در ای��ن شهرس��تان گفت: از 

عص��ر ش��نبه آرامش ب��ه ای��ن شهرس��تان بازگش��ته و 
کاره��ا و رفت و آمدها طبق روال عادی درحال انجام 
اس��ت. ابراهی��م اس��توار میمن��دی اف��زود: اوائل این 
هفته جلس��ات متعددی با مردم برگزار ش��د و آنان به 

حفظ آرامش دعوت ش��دند. 
وی گف��ت: کاره��ا و رف��ت و آمده��ا در شهرس��تان از 
عصر ش��نبه به حال عادی بازگش��ته و کسبه و اصناف 

مختل��ف نی��ز فعالی��ت خ��ود را آغ��از ک��رده ان��د. 
اس��توار میمندی اف��زود: تعدادی از دستگیرش��دگان 
بع��د از ظه��ر ش��نبه آزاد ش��دند و مابق��ی در مرحل��ه 
بازجویی هس��تند و در صورتی که نقش��ی در تخریب و 
ایجاد اخالل در نظم عمومی نداش��ته باش��ند آزاد می 

ش��وند. 
موض��وع تفکیک 2 بخ��ش چنارش��اهیجان و کوهمره 
ن��ودان از کازرون و ایجاد شهرس��تان جدی��دی با نام 
ک��وه چنار از آبان 96 مطرح ش��د و از آن زمان تاکنون 
اعت��راض هایی ب��ا مراجعه به فرمان��داری و حضور در 

میدان ش��هدای کازرون ش��ده اس��ت. 
تجمع معترضان روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه )26 
و 27 اردیبهش��ت م��اه ج��اری( به برخ��ورد فیزیکی با 

ماموران نیروی انتظامی منجر ش��د. 
ش��امگاه  کنن��دگان  تجم��ع  می��ان  در  اف��راد  برخ��ی 
پلی��س در کازرون حمل��ه  ی��ک مق��ر  ب��ه  چهارش��نبه 
کردن��د و صب��ح پنجش��نبه چن��د دس��تگاه خ��ودرو و 
ای��ن  کش��یدند.   آت��ش  ب��ه  را  پلی��س  موتورس��یکلت 
اف��راد همچنی��ن بامداد جمع��ه س��اختمان یک بانک 
و همچنین بخش��ی از س��اختمان مص��الی نمازجمعه 

کازرون را به آتش کش��یدند. 
اس��تاندار ف��ارس در ارزیاب��ی جن��س اعت��راض ه��ای 
روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه هفته گذشته کازرون 
گف��ت ک��ه ع��ده ای ب��ه دنب��ال س��وء اس��تفاده و طرح 

مس��ایل دیگر هس��تند. 
اس��ماعیل تبادار پیش از این در س��فر 13 اردیبهشت 
م��اه ب��ه کازرون ب��ه م��ردم ای��ن شهرس��تان اطمینان 
داده ب��ود که طرح تفکیک این شهرس��تان و تش��کیل 
شهرس��تان جدید با عنوان ‘کوه چنار’ با هدف تامین 
نظر مردم این ش��هر از دولت برگشت داده شده است 

تا اصالح ش��ود./ ایرنا
    س�ودجویان وارد بازار مس�کن ش�دند

ته��ران  انب��وه س��ازان  انجم��ن  عض��و هیئ��ت مدی��ره 
گف��ت: نوس��ان در بازاره��ای م��وازی باع��ث ش��ده تا 
س��ودجویان، س��رمایه های خود را وارد بازار مس��کن 
کنن��د. محمدمه��دی ماف��ی اظه��ار داش��ت: عواملی 
چون عرضه و تقاضا در قیمت مس��کن تاثیرگذار است 
و تغییرات در بازارهای موازی چون ارز، س��که و طال 
ج��و روانی را پیش می آورد و س��رمایه ه��ا از بانکها به 

س��مت بخش مس��کن س��رازیر می ش��ود که ای��ن امر، 
همراه با افزایش قیمت مس��کن بود.

وی اف��زود: قیمت مس��کن حد منطق��ی و معقول باید 
داشته باش��د؛ در غیر این صورت توان خریدار پایین 
م��ی آید و تولیدکنن��ده هم اقدام به کاهش س��اخت و 
س��از می کند. مافی ادامه داد: قیمت مسکن در سال 
های گذشته به اندازه نرخ تورم بوده و افزایش قیمت 
۳۰ درص��دی، بس��یار لج��ام گس��یخته اس��ت؛ ضم��ن 
اینک��ه در چنی��ن ش��رایطی، گروه��ی از ای��ن فرص��ت 
اس��تفاده می کنند س��ود می برن��د و در مقابل، مردم 

ض��رر م��ی کنن��د.
وی تاکی��د ک��رد: ب��ا افزای��ش قیم��ت مس��کن، قیمت 
مصال��ح س��اختمانی، دس��تمزد کارگ��ران افزایش می 

یابد و تنها واس��طه ها س��ود می کنند.
ته��ران  انب��وه س��ازان  انجم��ن  عض��و هیئ��ت مدی��ره 
اف��زود: باید اقتصادی پایدار داش��ته باش��یم؛ در غیر 
این ص��ورت تورم منج��ر به کاهش اش��تغال در بخش 
مسکن می ش��ود. در چند سال گذش��ته، دولت تورم 
را نگ��ه داش��ت؛ اما در ح��ال حاضر قیمت مس��کن به 
ط��ور ناگهان��ی از ت��ورم باالتر رفت که ب��ه ضرر مصرف 

کننده اس��ت.
ماف��ی تصری��ح ک��رد: باید س��اخت مس��کن بر اس��اس 
نیازس��نجی و الگوی مصرف صورت گیرد؛ در حالیکه 
در برخ��ی از مناط��ق کش��ور ب��ا افزای��ش و در برخ��ی 
نق��اط با کاه��ش تولید روبه رو هس��تیم؛ به طور مثال 
در بخش لوکس نش��ینی، مس��کن بس��یار زی��اد داریم 
ک��ه تا چندین س��ال آینده نیاز به س��اخت و س��از این 
واحدها نیس��ت؛ اما در برخی نواحی)بخش متوس��ط 
و فرودس��ت جامعه( که به مسکن نیاز دارند، محصول 

آم��اده نداری��م.
وی افزود: دولت از نظر عملیاتی نمی تواند در بخش 
مس��کن اقدامی کند؛ اما در سطح باالدستی می تواند 
با س��اده س��ازی س��اخت و س��از و دریافت مج��وز این 

روند را تس��هیل کند./ صداوس��یما
    کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقالب برای 

آزادی زندانی�ان نیازمن�د
همزم��ان با برگزاری س��ی ویکمین همای��ش گلریزان، 
وی��ژه ی کم��ک ب��ه آزادی زندانیان نیازمن��د، حضرت 
آی��ت ا... خامنه ای رهب��ر انقالب اس��المی، مبلغ »4 
میلی��ارد ری��ال« به ای��ن ام��ر خداپس��ندانه اختصاص 

دادن��د.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، جش��ن گلری��زان هر س��ال در ماه 
مب��ارک رمض��ان، به هم��ت س��تاد مردمی رس��یدگی 
ب��ه امور دی��ه و کمک ب��ه زندانی��ان نیازمند ب��ا حضور 
جمع��ی از مس��ئوالن و خّیری��ن نیک��وکار در ته��ران و 

ش��هرهای مختلف کش��ور برگزار می ش��ود.
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   پیش�نهاد کمک مالی روس�یه، چین و اروپا   به ایران در قبال مذاکرات موش�کی و منطقه ای!
گفت��ه می ش��ود که توافق جدید پیش��نهادی به ایران ش��امل چندین میلی��ارد دالر کمک اقتصادی به ای��ران خواهد بود و 
مش��ابه توافق��ی اس��ت که بر اس��اس آن، اروپا میلیارده��ا دالر در اختیار ترکیه ق��رار داد تا مرزهای خود را به روی س��یل 

مهاجرین به س��وی اروپا ببندد. آن توافق به پایان بحران مهاجرین در س��ال 2015 کمک کرد.
یک روزنامه آلمانی مدعی شد، دیپلمات های اروپا، چین و روسیه در حال بحث بر سر توافقی برای پیشنهاد به ایران هستند 
ت��ا در ازای کمک ه��ای مالی، ایران »برنامه موش��ک های بالس��تیک و مداخل��ه در منطقه« را محدود کند تا ب��ه این ترتیب راه 
برای حفظ برجام باز ش��ود. روزنامه آلمانی »ولت آم زونتاگ« این خبر را در ش��ماره امروز یکشنبه خود منتشر کرده و به نقل 
از مقامات ارش��د اروپایی مدعی ش��ده که دیپلمات های چین، روس��یه و اروپا در هفته های آتی، در جلس��اتی به ریاست هلگا 
اشمید گام های بعدی خود پس از تصمیم اخیر ترامپ برای خروج از برجام را مورد بحث قرار خواهند داد. بنا به ادعای این 
روزنامه آلمانی در این جلس��ات، نمایندگان آمریکا حضور نخواهند داشت ولی هنوز روشن نیست ایران که تاکنون مذاکره بر 
س��ر برنامه هس��ته ای خود را رد کرده، در این جلسه حضور خواهد داشت یا خیر. بی توجهی به مسائل منطقه ای و همچنین 
برنامه موش��کی ایران، از جمله انتق��ادات اصلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به برجام بوده اس��ت. روزنامه آلمانی به 
نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی مدعی شده که رسیدن به توافقی که در آن زمان حفظ برجام به مسائل منطقه ای و برنامه 
موش��کی ایران پرداخته ش��ده باش��د، می تواند به اقن��اع ترامپ برای ادامه لغ��و تحریم های ایران کمک کن��د. وزارت خارجه 

آلمان، تاکنون به درخواست اطالعات بیشتر خبرگزاری رویترز درباره صحت ادعای منتشره، پاسخ نداده است.
   جریان الصادقون عراق: ادعای دخالت ایران در عراق یک توطئه آمریکایی اس�ت

جنب��ش ‘الصادق��ون’ )زی��ر مجموعه ائت��الف انتخاباتی ‘الفتح’( ادعا و تروی��ج دخالت ایران در امور ع��راق را یک توطئه 
آمریکایی دانس��ت و نس��بت به آن هش��دار داد.

‘محمود الربیعی’ عضو دفتر سیاس��ی جریان الصادقون روز یکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: رسانه های زرد با حمایت 
مالی آمریکا و همراهان سیاس��ت واش��نگتن تالش دارند از دخالت ایران در مسائل عراق از جمله گفتگوهای سیاسی جاری برای 
تشکیل دولت آتی سخن بگویند و آن را ترویج کنند.  الربیعی تاکید کرد: ایران هیچگونه مداخله ای در گفتگوهای بین ائتالف های 
انتخاباتی ندارد و عراقی ها خود می دانند منفعت کشورشان کجاست. وی گفت: عراقی ها همانطور که توانستند در مقابل گروهک 
داعش ایستادگی کنند و آن را شکست دهند، در اداره سیاسی کشورشان نیز موفق خواهند بود.  الربیعی گفت: ائتالف الفتح می 
داند برنامه کدام ائتالف برای مشارکت در ائتالف پارلمانی به برنامه هایش - از جمله موضوع محافظت از ‘الحشد الشعبی’ و تامین 
حقوق اقشار فقیر - نزدیک است.  وی اضافه کرد: طبیعی است برخی ائتالف ها که چنین برنامه هایی را نمی پسندند ممکن است 

با الفتح در یک ائتالف انتخاباتی قرار نگیرند. 

امام علی )ع( فرمودند:
به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست.

س�ر مضاعف و دو چندان بودن عذاب س�ران ضاللت این اس�ت که آنان 
ه�م گمراه ش�دند و ه�م گمراه کردن�د و در براب�ر هر گناه کیف�ر جداگانه 
اس�ت. س�ر مضاعف و دوچندان عذاب پیروان ضاللت این است که آنان 
هم گمراه ش�دند و هم امامت امامان ح�ق را رها کرده و زعامت و رهبری 
رهب�ران باط�ل را با س�و اختیار خ�ود قبول کردن�د. از ای�ن رو چند گناه 

مرتکب شده اند و در برابر هر گناه کیفر جداگانه ای است.
معاد در قرآن، ج2، ص441

چون کار دلم ز زلف او ماند گره
رب هر رگ جان صد آرزو ماند گره

امید ز گرهی بود، افسوس! افسوس!
کان هم شب وصل رد گلو ماند گره رودکی


