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قاضی زاده هاشمی:

دشمنان درصدد القاء به بن بست 
رسیدن کشور هستند

استاندار خراسان رضوی:

تالش دولت برای 
شنبه   5   خرداد ماه 1397 0 10  رمضان  1439 کاهش موانع

سال اول شماره 217 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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امام جمعه مشهد:

مسائل خود را به خارج
 گره نزنیم

واکاوی یک اتفاق قدیمی که موجب دردسرهایی در تیم پدیده مشهد شد

قلعه نویی گفت به ایمانی پول 
بدهید تا جدا نشود

شکوه پارسی در 
معماری ایرانی

اتفاق های جدید در خانه دار شدن؛

وام بیشتر 
قسط کمتر!
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میز خبر

انتقاد یک نماینده زن از ورود 
قوه قضاییه به موضوع پیام رسان ها

معامله جنجالی کمیته امداد 
و دانشگاه آزاد

 پشت پرده بسته شدن حساب بانکی 
 ایرانی ها در گرجستان

طرح جدید مجلس برای 
»دوتابعیتی ها«   کلید خورد

خسارت روزانه 16 سال گذشته
 توتال به ایران

کفت و گوی ویژه

خبر ویژه

خطرهای »ترامپیسم« و نبودن قدرت متوازن؛

قلدری که قمه به دست گرفته است

نماینده سبزوار از بررسی کندی اینترنت خبر داد:

حضور جهرمی در کمیته ارتباطات

دو سال پیش در چنین روزهایی لوس مارکوس؛ ستون نویس کهنه کار روزنامه واشنگتن پست با طرح این 
سوال که »ایدئولوژی ترامپیسم چیست؟« این گونه پاسخ داد که ترامپ با استفاده ابزاری از باورهای مردم 
و القای منش غیرمنسجم »شد، شد! نشد، نشد!« زندگی سیاسی و اقتصادی اش  در مردم این ذهنیت را به 

وجود آورد که اگر هر کاری کنیم »چیزی برای از دست دادن نداریم«، چرا که ما ...

اگر چه مردم هیچ وقت در ایران اینترنت را با سرعت باالیی تجربه نکرده اند، اما این روزهای کندی سرعت 
به حدی رسیده است که گالیه های مردمی به گوش مسئولین هم برسد.  آذری جهرمی در روزهای روی 
کار آمدنش در مقام مدعی از شرکت های حوزه ارتباطات و زیرساخت گالیه کرد که اینترنت سرعت پایین و 

قیمت باالیی دارد و این روند باید اصالح شود. »انحصار در پهنای باند« و...
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 علی روغنگران

#پیگیری_خبرمجلس بان

#تحلیل

نماینده سبزوار از بررسی کندی اینترنت 
خبر داد:

حضور جهرمی در کمیته ارتباطات
 سرویس اقتصادی

با  را  اینترنت  ای��ران  در  وقت  هیچ  مردم  چه  اگر 
روزهای  این  اما  نکرده اند،  تجربه  باالیی  سرعت 
گالیه های  که  است  رسیده  حدی  به  سرعت  کندی 

مردمی به گوش مسئولین هم برسد. 
آذری جهرمی در روزهای روی کار آمدنش در مقام 
زیرساخت  و  ارتباطات  حوزه  شرکت های  از  مدعی 
باالیی  و قیمت  پایین  اینترنت سرعت  که  گالیه کرد 
دارد و این روند باید اصالح شود. »انحصار در پهنای 
باند« و »کابل های مسی« به عنوان دو عامل سنتی 

در کندی سرعت اینترنت شناخته می شود.  
اما این روزها و بعد از فیلترینگ »تلگرام« در کشور 
که همزمان استفاده از »فیلترشکن« را افزایش داده 
کرده  دوچندان  را  مشکالت  اینترنت  کندی  است، 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تن  دو  است. 

اخیرا به این موضوع واکنش نشان دادند.
نماینده تهران:

وارد شدن به سایت های داخلی هم دشوار است
شمیرانات  و  ری  تهران،  نماینده  شنبه  پنج  روز 
ارتباطات  وزیر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
سرعت  کاهش  به  نسبت  باید  اطالعات  فناوری  و 

اینترنت پاسخگو باشد.
 فاطمه حسینی افزود: متاسفانه در روزهای اخیر 
شاهد پایین آمدن سرعت اینترنت و کاهش کیفیت 
آن هستیم آن هم در شرایطی که نباید ارائه خدمات 
فیلترینگ  خاطر  به  این که  کند.  پیدا  افت  اینترنتی 
قابل  شود  مشکل  دچار  اینترنت  کیفیت  تلگرام، 

قبول نیست.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از  مردم  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید 
طریق کسب و کارهای اینترنتی امرار معاش می کنند 
آمدن  پایین  و  اینترنت  سرعت  کاهش  دلیل  به  که 
کیفیت آن دچار مشکالتی شدند. قطعا باید در این 
باره وزیر ارتباطات پاسخگو باشد وگرنه ما از ایشان 

در مجلس سوال خواهیم کرد.
را  کاربران  اینترنتی  این که »اختالالت  بیان  با  وی 
آقایان  گفت:  است«،  کرده  فرسایش  نوع  یک  دچار 
را  فیلترینگ  جلوی  می خواهند  که  می کردند  ادعا 
وارد شدن  که  گونه ای  به  بدتر شده  اما وضع  بگیرند 

به یک سایت داخلی هم به کندی صورت می گیرد.
نماینده سبزوار: 

جهرمی به مجلس می رود
مجلس  در  جغتای  و  جوین  س��ب��زوار،  نماینده 
به  که  بود  کسانی  از  دیگر  یکی  نیز  اسالمی  شورای 
ارتباطات  وزیر  از حضور  و   کرد  اعتراض  این مساله 
اسالمی  شورای  مجلس  ارتباطاطات  کمیسیون  در 

در روزهای هفته جاری خبر داد.
رمضانعلی سبحانی فر درباره کندی اینترنت گفت: 
ارتباطات  اینترنت در کمیته  علل کند شدن سرعت 
اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
چرا  که  شود  مشخص  باید  چراکه  شود  می  بررسی 

سرعت اینترنت کاهش یافته است.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه باید هرچه 
سریعتر سرعت اینترنت افزایش یابد، افزود:توان به 
دلیل  به  اینترنت  سرعت  کندی  کرد  قطعی  صورت 

فیلترینگ تلگرام است.
امرار معاش با کسب و کارهای اینترنتی مختل 

شده است
از مردم  امرار معاش تعداد زیادی  به  با اشاره  وی 
در  داد:  ادامه  اینترنتی  کارهای  و  کسب  طریق  از 
حال حاضر به دلیل کاهش سرعت اینترنت و پایین 
آمدن کیفیت آن این افراد دچار مشکالتی شده اند 
و سرعت  باید هرچه سریعتر رفع شده  که مشکالت 

اینترنت افزایش یابد.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس 
اینکه شبکه ملی اطالعات  بیان  با  شورای اسالمی، 
راه حلی برای رفع مشکالت و عدم ایجاد محدودیت 
برای کسب و کارها است، یادآور شد: با توسعه شبکه 
ملی اطالعات سرعت اینترنت در حالت عادی بسیار 
باالتر بوده و این شبکه از اختالل  ها مصون می شود.
و  صنایع  کمیسیون  ارتباطات  کمیته  رئیس 
در  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  معادن 
کندی  درب��اره  نشستی  متبوعش  کمیته  آتی  هفته 
می کند،  برگزار  ارتباطات  وزیر  با  اینترنت  سرعت 
ارتباطات  وزارت  مجموعه  حضور  با  کرد:  تصریح 
و  یافته  کاهش  اینترنت  سرعت  چرا  که  موضوع  این 
بر کسب و کارهای اینترنتی تاثیر گذاشته مورد بحث 
و بررسی قرار می گیرد و نتیجه این جلسه به اطالع 

مردم می رسد.
با توجه به این شرکت زیر ساخت به عنوان متولی 
اینترنت  کندی  درب��اره  روزه��ا  این  در  باند  پهنای 
اختالل  نیز  ارتباطات  وزارت  و  است  نداده  پاسخی 
پیش آمده را تایید یا تکذیب نکرده است. حال باید 
منتظر باشیم تا پاسخ های جوان ترین وزیر روحانی 
لنگر  آیا  که  شود  مشخص  تا  بشنویم  را  مجلس  در 

کشتی ها در خلیج فارس وارد عمل شده یا نه؟

خبر خوش عسگراوالدی؛

فوالد  و  پتروشیمی  صادرکنندگان 
»دالر« را به بانک مرکزی می دهند

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، 
فهرست اقالم صادراتی که امکان فروش ارز خارج از 
آینده  هفته  ندارد  وجود  آن ها  برای  »نیما«  سامانه 

اعالم می شود.
اردیبهشت امسال  دستورالعمل ارزی جدید، دوم 
شد  مقرر  و  ابالغ  رئیس جمهور  اول  معاون  سوی  از 
سامانه  قالب  در  واردات  و  ص��ادرات  از  حاصل  ارز 
»نیما« مدیریت شود.  به گزارش ایسنا، بر اساس این 
دستورالعمل قرار شده دالر حاصل از صادرات اقالم 
 ۴۲۰۰ نرخ  با  »نیما«  سامانه  قالب  در  صادراتی  عمده 
تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود 
تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این 
زمینه گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، 
مقرر شده هفته آینده فهرست محصوالت صادراتی که 
مشمول سیاست الزام ارزی می شوند )کاالهایی که ارز 
حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه 
پرداخت  تاجر  به  آن  ریالی  معادل  و  جذب  »نیما« 

می شود( اعالم شود.
اسدا... عسگر اوالدی افزود: با وجود گمانه زنی ها 
هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که چه کاالهایی 

مشمول این سیاست ارزی می شود.
عسگراوالدی گفت: دالر ۴۲۰۰ تومانی نمی تواند در 
قیمت  چراکه  باشد؛  موثر  ارزی  سیاست  این  اجرای 
 ۵۰۰۰ دالر  اساس  بر  صادراتی  محصوالت  شده  تمام 
تومانی و حتی باالتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین نرخ 

۴۲۰۰ تومانی به صادرات غیر نفتی ضربه می زند.
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  این 
جدید  ارزی  سیاست  قالب  در  دالر  نرخ  باید  گفت: 
و  صادرکنندگان  بین  تفاهم  و  توافق  اس��اس  بر 
بهتری  بسیار  روش  که  شود  تعیین  واردکنندگان 
رئیس   - اله��وت��ی  راب��ط��ه  همین  در  ب��ود.  خ��واه��د 
کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران - نیز گفته 
خصوصی  بخش  صادرکنندگان  با  همفکری   هیچ  که 
)اتاق بازرگانی( درمورد لیست کاالهای مشمول الزام 
ارزی نشده اما گفته می شود خشکبار، زعفران و فرش 
ارز  امکان فروش  که  کاالهایی هستند  دستباف جزو 
این  و  ندارد  وجود  آنها  برای  »نیما«  سامانه  از  خارج 
وی  است.  شده  بخش ها  این  نگرانی  سبب  موضوع 
اظهار کرد: در حال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی 
و فوالد دالر حاصل از صادرات را به نرخ ۴۲۰۰ تومان 
می گیرند.  تحویل  ریال  و  می دهند  مرکزی  بانک  به 
مبالغ  تاکنون  مرکزی  بانک  گزارش  طبق  همچنین 

زیادی از این محل وارد سامانه »نیما« شده است.
مشکل سایر کاالها و صادرات غیروابسته به مشتقات 

نفتی بوده که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است.

منتظر گران شدن طال باشید
علیه  آمریکا  از سوی  اعالم شده  اخیر  تحریم های 

ایران احتماال موجب افزایش قیمت طال می شود.
اخیرا  طال  قیمت  نوشت:  تحلیلی  در  فوربس 
قیمت  که  حالی  در  رسیده،  دالر   1293 حدود  به 
 1332 حدود  ژانویه  ماه  در  طال  اونس  هر  متوسط 
خبری  می تواند  این  جهت  این  از  است.  بوده  دالر 

خوب برای دارندگان طال تلقی شود.
 به گزارش تسنیم، تحریم های آمریکا علیه ایران 
آمریکایی  شهروندان  تجاری  همکاری های  تنها  نه 
با ایران را ممنوع می سازد، بلکه استفاده از هرگونه 
مالی  سیستم  و  بانک ها  با  مرتبط  مالی  موسسه 
آمریکا را در زمینه همکاری با ایران تحت فشار قرار 
اکثر  در  بانکی  سیستم  اینکه  به  توجه  با  می دهد. 
برخوردار  باالیی  تنیدگی  درهم  از  غربی  کشورهای 
از  استفاده  عمال  آمریکا  دولت  تحریم های  است، 
ممنوع  را  ایران  با  تجارت  برای  بزرگ  بانک  هرگونه 

می سازد.
فلزات  از  ای��ران  با  تجارت  برای  می توان  آیا  اما 
موسسه  گ��زارش  اس��اس  بر  ک��رد؟  استفاده  گرانبها 
»دولت  نیویورک،  در  گ��روپ  ام  پی  سی  مشورتی 
قبلی  دور  در  که  را  مفر  این  است  تالش  در  آمریکا 
قرار  ایران  دولت  استفاده  مورد  خوبی  به  تحریم ها 
در  آمریکا  دول��ت  است  بعید  اما  کند...  پر  گرفت 
طال  زیرا  باشد.«  موفق  خود  هدف  این  به  دستیابی 
تاریخچه ای طوالنی در جایگزینی به جای ارزهای 
ملی  پول  از  استفاده  امکان  عدم  هنگام  در  مختلف 
کشورها داراست. جف کریستین، موسس سی پی ام 
گروپ گفت: »یکی از ارزش های تاریخی طال توانایی 

این کاال جهت استفاده در تمام شرایط است.«
به بیان دیگر، حتی زمانی که پرداخت ها از طریق 
عنوان  به  اغلب  طال  نیست،  انجام  قابل  بانک ها 
بر  است.  پولی  مبادالت  برای  قبول  قابل  ابزار  یک 
شهروندان  عالوه،  »به  ام،  پی  سی  گزارش  اساس 
طال  از  فراوانی  استفاده  نیز  ایرانی  شرکت های  و 
می تواند  که  عاملی  مهمترین  شاید  اما  می کنند.« 
شود  تحریم ها  دلیل  به  طال  قیمت  افزایش  موجب 
فروش  توانایی  خوبی  به  ایران  دولت  که  است  این 

نفت در برابر طال را دارد.«
به گفته کریستین: »اگر به دوره قبل از سال 2015 
برگردیم، ایران در مقاطعی یکی از بزرگترین کشورها 

از نظر تقاضا برای طال بود.«
از لغو تحریمها، شرکت ملی نفت  وی افزود، قبل 
ایران در قبال خرید نفت لیر ترکیه دریافت می کرد و 

سپس از لیر برای خرید طال استفاده می نمود.
این  است  ممکن  ایران  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
بار مستقیما اقدام به فروش نفت در برابر طال نماید، 
سیاست های  دلیل  به  اخیرا  ترکیه  لیر  ارزش  زیرا 
در  است.  یافته  کاهش  شدت  به  کشور  این  دولت 
 3.4 معادل  آمریکا  دالر  یک  ارزش  سپتامبر،  ماه 
لیر ترکیه بود، اما اخیرا این رقم به 4.74 لیر رسیده 
است. با توجه به اینکه وضعیت نابسامان لیر ترکیه 
تجارت  شود،  مرتفع  نزدیک  آینده  در  است  بعید 
پی  در  را  ریسک هایی  ایران  برای  ترکیه  لیر  به  نفت 
خواهد داشت. به گفته موسسه سی پی ام، این بدان 
معناست که احتماال تقاضا برای طال افزایش خواهد 
یافت و نتیجه این افزایش تقاضا موجب رشد قیمت 

جهانی طال خواهد شد.

 رحیمی جهان آبادی:

سازمان ملل ملعبه دست آمریکایی ها 
شده است

قضایی  کمیسیون  الملل  بین  حقوق  کمیته  رئیس 
ملعبه  ملل  سازمان  اینکه  بیان  با  مجلس  حقوقی  و 
دست آمریکایی ها است،گفت: آمریکا ناقض حقوق 
بشر  حقوق  ناقضان  لیست  در  نامش  اما  است  بشر 

سازمان ملل مشاهده نمی شود.
اعالم  به  اش��اره  با  آب��ادی  جهان  رحیمی  جلیل 
شروط ایران برای ادامه برجام با اروپا از سوی رهبر 
زیر  پیدایش  ابتدای  از  ملل  سازمان  گفت:  انقالب، 
سایه آمریکایی ها تشکیل شده و قدرت های پیروز 
بنیانگذار  ایاالت متحده  از جمله  جنگ جهانی دوم 

آن بوده اند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
بودجه  یک چهارم  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
و  کنند  می  پرداخت  ها  آمریکایی  را  ملل  سازمان 
حتی مقر آن نیز در این کشور قرار گرفته است، اظهار 
کرد: بر این اساس سازمان ملل، بدون اجازه آمریکا 

نقش خاصی در دنیا ایفا نمی کند.
وی در خصوص نظر رهبر انقالب نسبت به عملکرد 
بشری  حقوق  جنایات  با  مواجه  در  ملل  سازمان 
سازمان  عنوان  به  ملل  سازمان  داد:  ادامه  آمریکا، 
بین المللی بی طرف عمل نمی کند؛ به عنوان مثال 
دارد،  ای  هسته  های  کالهک  اسرائیل  غاصب  رژیم 
در  حتی  و  نیست  اتمی  المللی  بین  آژان��س  عضو 
کارنامه اش تجاوز به کشورهایی مانند سوریه، لبنان، 
اردن و غیره مشاهده می شود؛ اما سازمان ملل برای 

هیچکدام حتی قطعنامه هم صادر نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه 
بعثی  نیروهای  هجوم  مورد  سال  هشت  کشورمان 
عراق و همپیمانانش بود و در این میان حتی از سالح 
شد،  استفاده  ایران  مردم  علیه  نیز  شیمیایی  های 
ملل  سازمان  که  حالیست  در  مهم  این  کرد:  تصریح 
واکنش چندانی نسبت به این رخداد نداد و از مردم 

ایران دفاع نکرد.
اینکه  بیان  ب��ا  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
نقض  به  اقدام  مختلف  کشورهای  در  ها  آمریکایی 
حقوق بشر کرده و در این میان نسبت به امور داخلی 
کشورها نیز دخالت می کنند، افزود: اما وقتی لیست 
بشر سازمان ملل مشاهده می شود،  ناقضان حقوق 

نامی از ایاالت متحده وجود ندارد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
با اشاره به اینکه سازمان ملل عمال  شورای اسالمی 
مظلوم  کشورهای  همه  و  ندارد  ای  طرفانه  بی  نقش 
جهان نسبت به این امر گالیه و اعتراض دارند، گفت: 
حوزه  در  همواره  باید  ما  چرا  دارد  وجود  سوال  این 
کنیم  اثبات  باشیم  مجبور  باید  و  بگیریم  قرار  دفاع 
خصوص  این  در  وی  ایم؟  نکرده  بشر  حقوق  نقض 
به  اقدام  که  شود  نمی  سوال  ها  غربی  از  چرا  افزود: 
نقض حقوق بشر می کنند یا هم اکنون نقش آمریکا 
تروریستی  گروه  این  و  چیست  داعش  از  حمایت  در 

چطور آموزش دیده و تجهیز شده است؟
رئیس کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سازمان 
ملل ملعبه دست آمریکایی ها است و کشورها مختلف 
نیز جرات ندارند اعتراض کنند، خاطرنشان کرد: این 
مهم در حالیست که در بند دوم منشور سازمان ملل 
عنوان شده دولت ها باید استقالل داشته و حاکمیت 
به  دستیابی  بخاطر  کشورمان  اکنون  اما  دارند؛  برابر 

استقالل مورد تحریم های ظالمانه است.

قاضی زاده هاشمی:

بن بست  به  القاء  درصدد  دشمنان 
رسیدن کشور هستند

با اشاره به اینکه غربی  عضو هیئت رئیسه مجلس 
ها در صدد القاء ناامیدی و به بن بست رسیدن کشور 
به  طریق  این  از  بتوانند  تا  هستند  جامعه  بین  در 
اهداف خود دست یابند، گفت: حل مشکالت در گرو 

اعتقاد قلبی مسئوالن است.
به  اش��اره  با  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین 
با اروپ��ا از  ب��رای ادام��ه برجام  ای��ران  اع��الم ش��روط 
انقالب، گفت: تجربه جهانی نشان داده  سوی رهبر 
کشورها  همه  برای  غربی  اقتصادی  های  نسخه  که 
کشور  مثال  عنوان  به  دارد؛  تبعات  و  نیست  مناسب 
و  چالش   دچار  هایی  نسخه  چنین  بر  تکیه  با  یونان 
در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده  شد.  مالی  بحران 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: همچنین همواره 
غربی  اقتصادی  های  نسخه  به  نسبت  هایی  نگرانی 
وجود دارد زیرا سبب بروز مشکالت سیاسی نیز می 
بدخواه  آمریکا  مانند  کشوری  مثال  عنوان  به  شود؛ 
آنها  روش  که  است  واض��ح  و  است  اسالمی  ای��ران 

برایمان منافعی ندارد.
اعتمادی  بی  از  صحبت  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مبنای  بر  ش��ود  می  ها  غربی  و  متحده  ای��االت  به 
ادامه  صرف،  احساس  نه  است  تاریخی  مستندات 
داد: بر این اساس غربی ها در صدد القاء ناامیدی و 
تا  هستند  جامعه  بین  در  کشور  رسیدن  بست  بن  به 

بتوانند از این طریق به اهداف خود دست یابند.
کرد:  تصریح  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
ناامیدی  القاء  اهمیت  برای  خوبی  مصداق  تاریخ 
حمله  از  یکی  در  مثال  عنوان  به  است؛  جامعه  در 
به نیشابور تصمیم گرفته می شود که  های مغول ها 
در  مهم  این  و  شوند  بریده  سر  منطقه  آن  مردهای 
حالیست که آنقدر تعداد افراد زیاد بوده که هر سرباز 
اگر جامعه آن زمان  لذا  برید؛  نفر را سر می  باید 40 
امید داشت حتما 40 نفر می توانستند به یک سرباز 
غلبه کنند. قاضی زاده هاشمی اعتقاد دارد دشمنان 
که  شدند  حاکم  جوامعی  به  همواره  تاریخ   طول  در 
را  باورهایشان  و  کرده  تخریب  روحی  نظر  از  را  آنها 

نابود کرده اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه طبق دسیسه دشمنان ناامیدی ابتدا در بین 
به  منجر  نیز  امر  این  که  شد  خواهد  ایجاد  مسئوالن 
کاهش سطح پاسخگویی و رها شدن امور می شود، 
مسئوالن  بین  در  باور  اگر  بنابراین  کرد:  خاطرنشان 
شکل بگیرد، حتما جامعه رشد خواهد کرد لذا طبق 
گفته رهبر انقالب حل مشکالت در گرو اعتقاد قلبی 

مسئوالن است.

امام جمعه مشهد:

مسائل خود را به خارج گره نزنیم
به  نباید  را  خود  مسائل  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
برجام و به چیزی که تصمیم گیری آن در خارج است 

گره بزنیم.
الهدی  علم  سیداحمد  ا...  آیت  ایرنا  گزارش  به 
مطهر  در حرم  نماز جمعه  این هفته  در خطبه های 
رو  روبه  شکست  با  آمریکایی  برجام  افزود:  رضوی 
نکنید. بنا  آن  روی  را  اروپایی  برجام  دیگر  پس  شد 
در برجام آمریکایی برای برداشتن تحریم ها مذاکره 

کردیم اما این امر محقق نشد.
کننده  مذاکره  هیئت  رئیس  اکنون  کرد:  بیان  وی 
تضمینی  ای��ران  به  مذاکره  روز  گوید،  می  آمریکا 

ندادیم که این قرارداد را برهم نزنیم.
می  اروپا  اتحادیه  رئیس  نیز  امروز  داد:  ادامه  وی 
گوید ما برای برجام تضمین نمی دهیم پس دیگر چرا 

باید دم از برجام اروپایی بزنیم؟
آیت ا... علم الهدی افزود: مسائل خود را نباید به 
برجام و به چیزی که تصمیم گیری آن در خارج است 

گره بزنیم.
وی گفت: روی کره زمین تنها کشوری هستیم که 
ادعا می کنیم برای ما هیچ کس جز خودمان تصمیم 
گیری نمی کند، وقتی این ادعا را داریم چرا مسائل 
گره  خارجی  جریان  به  را  مان  اقتصادی  امور  و  خود 

بزنیم؟
جریان های  تمام  نباید  افزود:  مشهد  جمعه  امام 
چه  برجام  سرانجام  ببینند  و  بنشینند  ما  اقتصادی 
هزینه  بدون  خارجی  شرکت های  آمدن  شود؟  می 

نیست.
وی ادامه داد: شرکت توتال فرانسه هم اینک تمام 
اطالعات نفتی و مخازن مشترک ما را به دست آورده 
و می تواند با همکاری با کشور خارجی سرمایه ما را 

به تاراج بدهد.
وی بیان کرد: ملت ایران 40 سال تجربه مقاومت 
تحریم  شرایط  با  و  دارد  را  ها  تحریم  مقابل  در 
نظیر  مختلف  های  عرصه  در  مختلفی  پیشرفتهای 

صنایع پیشرفته دفاعی را به دست آورده است.
حدی  به  نیز  امروز  اف��زود:  الهدی  علم  ا...  آیت 
می  ما  دفاعی  موشکهای  از  آمریکا  که  ایم  رسیده 
رهبری  شرط  بدون  را  آمریکایی  برجام  یک  ترسد، 
مبنی بر امضای رئیس جمهوری آمریکا در خصوص 
سراغ  دیگر  پس  کردیم،  تجربه  تحریمها  برداشتن 
های  توصیه  درنظرگرفتن  ب��دون  اروپ��ای��ی  برجام 

رهبری نرویم.
آدرس  نباید  رهبری  تاکیدات  طبق  گفت:  وی 
اسالمی  جمهوری  نظام  اقتدار  داد،  مردم  به  غلط 
ایران کشورهای قدرتمند دنیا را در خصوص فناوری 
هسته ای ما سر میز مذاکره کشاند و پیشرفتهای ما 
بر سر  را  آنها  و غنی سازی 20 درصدی  این علم  در 

میز مذاکره آورد.
نسل  ایران  ملت  کرد:  تصریح  مشهد  جمعه  امام 
جنگ  سال  هشت  زمان  در  استقامت  و  مقاومت 
مقاومت  خط  در  ام��روز  چ��را  پس  اس��ت  تحمیلی 
خوردن  ضربه  مقابل  در  و  ببازیم  را  خود  دشمن 
دشمن  تسلیم  دالر  و  ارز  ارزش  بی  کاغذ  و  اقتصاد 

شویم؟
رهبری  معظم  مقام  افزود:  الهدی  علم  ا...  آیت 
گفتند که در جریان برجام دو قطبی موافق و مخالف 
ایجاد نکنید که اطاعت می کنیم اما قدرتهای دنیا به 
دلیل اقتدار ما و پیشرفت های هسته ای با ما سر میز 

مذاکره نشستند.
وی تاکید کرد: این اقتدار را باید حفظ و در مقابل 

تحریم ها ایستادگی کنیم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
غافل گیر نمی شوند

جمهوری  ارتش  راهبردی  مطالعات  مرکز  رئیس 
اش��راف  از  کشور  در  ام��روز  گفت:  ای��ران  اسالمی 
در  حرکتها  کلیه  هستیم،  برخوردار  خوبی  اطالعاتی 
داخل و خارج از مرز رصد می شود و نیروهای مسلح 

ما به هیچ وجه غافل گیر نمی شوند.
پوردستان  احمدرضا  سرتیپ  امیر  ایرنا  گزارش  به 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد 
در  مسلح  نیروهای  دکترین  افزود:  رضوی  حرم  در 
برای  اما  است  بازدارندگی  بر  مبتنی  و  دفاعی  کشور 
دفاع از کشور و ارزشهای نظام در هر جغرافیایی برای 
اقدام  با هر تهدیدی  نظام در مقابله  و  از کشور  دفاع 

می کنند.
دانشمندان  وجود  برکت  به  امروز  کرد:  بیان  وی 
را  خود  نیاز  مورد  دفاعی  تجهیزات  و  سالح  جوان، 
کوتاه  بسیار  تا مطلوب  ایده  بین  فاصله  و  می سازیم 
است و قدرتمندتر از همیشه در دفاع از نظام و اسالم 

ایستاده ایم.
تمام  و  ارتش  اسالمی،  انقالب  از  قبل  افزود:  وی 
بود،  استکبار  و  آمریکا  اختیار  در  کشور  امتیازات 
آمریکا  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  است  طبیعی 

ناراحت باشد.
سال   40 در  آمریکا  داد:  ادام��ه  پوردستان  امیر 
های  تحریم  نظیر  مختلفی  روشهای  به  گذشته 
نابودی  برای  تحمیلی  جنگ  و  ایران  علیه  اقتصادی 
و  صبر  ایثارگری،  با  اما  شد  متوسل  انقالب  و  نظام 

والیتمداری ملت ایران با شکست مواجه شد.
وی گفت: نگرانی اصلی آمریکا این بود که انقالب 
اسالمی ایران با خود ادبیات جدیدی نظیر استقالل، 
و  آورده  با خود  را  و والیتمداری  نفی سلطه  آزادی، 
این ادبیات کشورهای منطقه را نیز تحت الشعاع قرار 

داده است.
وی با بیان اینکه حضرت امام )ره( در دوران دفاع 
مقدس، دفاع همه جانبه از کشور و نظام را به عنوان 
چهره  با  که  نیز  امروز  افزود:  کردند،  تعیین  راهبرد 
و تحریم ها مواجهیم  ترکیبی  از تهدیدهای  تازه ای 
بحث دفاع همه جانبه به عنوان راهبرد باید مد نظر 

باشد.
امیر پوردستان خاطرنشان کرد: همانگونه که ملت 
عنوان  به  را  خرمشهر  تحمیلی  جنگ  زمان  در  غیور 
اصلی ترین سنگر دشمن با ایمان به خدا و تبعیت از 
والیت آزاد کرد، اینک نیز با اقتدار در مقابل دشمن 

ایستاده و مقاومت می کند.
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استاندار خراسان رضوی گفت: تمام تالش دولت 
آن است در راستای حمایت از تولید و اشتغال موانع 
به  را  بیرونی  تعامالت  و  ارتباطات  مسیر  در  موجود 

حداقل ممکن برساند.
واحد  دو  از  بازدید  حاشیه  در  رشیدیان  رضا  علی 
به  توجه  با  راستا  این  در   : اف��زود  استان  تولیدی 
بیرونی  تعامالت  و  ارتباطات  عرصه  در  که  شرایطی 
کشور رخ داده باید واحدهای تولیدی را از نظرحفظ 

اشتغال و تولید حمایت بیشتری نمود.
نیاز  ارزی مورد  منابع  تامین  به بحث  اشاره  با  وی 
حاضر  حال  در   : کرد  اظهار  صنعت  و  تولید  حوزه 
نیازواحدهای صنعتی  ارز مورد  تامین  برای  مشکلی 

جهت واردات کاالها و مواد اولیه شان وجود ندرد.
وی ادامه داد : یکی از محاسن دستورالعمل ارزی 
دولت  نیز موضوع تامین ارز دستگاه ها و یا واحدهای 
صنعتی است که برای ورود کاالهای و مواد ضروری 

مورد نیاز خود است.
وی گفت : امروز مشکل جدی عمده صادر کنندگان 
در برگشت ارز به کشور است چنانکه صادر کنندگان 
وکشورهای  میانه  آسیای  با  که  مسائلی  دلیل  به  ما 
به داخل  ارز  بازگشت  دارد در  هدف صادراتی وجود 

و انجام تعهد خود دچار مشکل هستند.
بانک  با  مذاکراتی  رابطه  این  در   : کرد  عنوان  وی   
چگونگی  زمینه  در  تا  داشت  خواهیم  انجام  مرکزی 
که  شود  اندیشی  چاره  و  تدبیر  حوزه  این  در  اقدام 
آسیای  کشورهای  به  ص��ادرات  آن  طریق  از  بتوان 
مالحظات  مشمول  را  وعراق  افغانستان  مثل  میانه 

خاصی نمود.
ارز  تامین  برای  اما مشکلی   : ادامه داد   رشیدیان 
وجود  صنایع  نیاز  مورد  آالت  ماشین  و  کاالها  ورود 

ندارد.
های  شهرک  وضعیت  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  وی 
صنعتی استان گفت : این مجموعه ها در حال حاضر 
،وزارت  ها  سیاست  طبق  و  دارن��د  خوبی  شرایط 

بحث  در  خوبی  همکاری   ، وتجارت  معدن   ، صنعت 
برای  الزم  تسهیالت  و  صنعتی  های  شهرک  موضوع 

واحدها فعال در آن وجود دارد.
 وی عنوان کرد: در سفر اخیر رئیس جمهوری به 
شهرک  های  خانه  تصفیه  از  برخی  برای  هم  استان 
آن ها  اج��رای  است  امید  که  شد  اخذ  مصوباتی  ها 

مشکالت این واحدها را کاهش دهد.

رشیدیان تاکید کرد: امسال با توجه به برنامه ریزی 
باید ایجاد شود که در  انجام شده 110 هزار اشتغال 
کمک  خود   ، دولت  حمایتی  های  طرح  راستا  این 
تبصره  تسهیالت  جمله  از  است  حوزه  این  به  جدی 
که  روستایی  اشتغال  توسعه  نیز  و  تولید  رونق   ،  18
فرصت و ظرفیت خوبی برای اقدام فعاالن اقتصادی 
در این حوزه و استفاده از این تسهیالت در راستای 

تحقق شعار سال و اشتغال و تولید مولد است.
واحد  دو  از  شنبه  پنج  روز  استاندار  است  گفتنی 
و  مشهد  شهرهای  در  غذایی  مواد  و  چینی  تولید 
نزدیک در جریان  از  و   آورد  به عمل  بازدید  چناران 
و  واحدها  این  مشکالت  و  مسائل  و  فعالیت  رون��د 
اقدامات صورت گرفته برای توسعه کار و اشتغال در 

آن ها قرار گرفت. 
کارگروه  جلسه  در  بازدیدها  این  پایان  از  پس 
واحد   9 مشکالت  تولیدی  موانع  رف��ع  و  تسهیل 
به  مربوط  مباحث  از  اعم  استان  صنعتی  تولیدی، 
تقسیط  و  مالیات  تا  واحد  مدیر  الخروجی  ممنوع 
بدهی و غیره طرح شد. تعدادی از این مشکالت در 
در  الزم  گیری  تصمیم  و  بود  رفع  قابل  استان  داخل 
خصوص آن ها اتخاذ شد. اما مساله دو واحد دیگر که 
در استان قابل حل نبود که برای رفع مشکل به ستاد 

تسهیل کشور ارسال شد.
واحدهای  شد  مصوب  همچنین  جلسه  این  در 
که دارای بدهی هستند،  کارکن  از 100  بیش  دارای 
برای  استان  تسهیل  ستاد  تصویب  با  توانند  می 

استفاده از تسهیالت رونق تولید معرفی شوند. 

بازرسی سازمان صنعت، معدن  و  نظارت  معاون 
و تجارت خراسان رضوی گفت: در خصوص میزان 
موجودی کاالهای اساسی در کشور اوضاع مناسب 
است و این وضعیت در استان نسبت به کشور بهتر 
است و ما نگرانی خاصی در خصوص تامین کاالهای 

اساسی نداریم.
خبری  نشست  در  باخرد  علی  ایسنا،  گزارش  به 
ماه  در  بازار  بازرسی  و  نظارت  برنامه های  تشریح 
بازرسی خانه صنعت،  که در محل معاونت  رمضان 
معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به وضعیت بازار 
و  داده  رخ  گذشته  ماه  چند  در  که  اتفاقاتی  افزود: 
در  تکانه هایی  ایجاد  سبب  دارد،  ادامه  همچنان 
نرخ برابری ارز شده و در این فضاست که حوزه های 
بایستی  و  می کنند  پیدا  بیشتری  وظیفه  نظارتی 
شدت  با  را  است  مردم  بیشتر  خواسته های  آنچه 

بیشتری مطالبه کنند.
هم  ارز  حوزه  در  اخیر  اتفاقات  داد:  ادام��ه  وی 
یک  هم  منفی.  نقاط  هم  و  داشته  مثبتی  نقاط 
نمی توان  البته  و  شده  تجاری  مبادالت  در  نظمی 
کرد.  نظر  صرفه  پیش رو  فضای  در  سوءاستفاده  از 
اساسی  کاالهای  تهیه  بر  را  تمام تالش خود  دولت 

و تامین مایحتاج مردم قرار داده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در این شرایط 
دو وظیفه کلی وجود دارد که بایستی به آن پرداخته 
عنوان  به  که  کاالست  تامین  وظیفه  اولین  شود. 
اجرای  به  موظف  بازار  تنظیم  سیاست  از  بخشی 
در  کاال  توزیع  بر  نظارت  دوم  موضوع  هستیم.  آن 
مسائل  کنار  در  را  نظارت  مساله  اگر  و  است  بازار 
از  برای جلوگیری  قرار دهیم،  ارز  بازار  رخ داده در 
تخصصی تر  نظارت ها  این  بایستی  استفاده ها  سوء 
و با شدت بیشتری در جهت ایجاد بستری مناسب 

برای تامین کاالهای ضروری شود.
وی اضافه کرد: در حوزه تامین کاال خوشبختانه 
عدم  در  که  اتفاقی  و  اندشیده  دولت  که  تدابیری  با 
تغییر  عدم  شاهد  داد،  رخ  نهاده ها  قیمت  تغییر 
قیمت کاالها، این بستر توسط دولت مهیا شده که 

سعی ما در بازار بر این است که از افزایش قیمت در 
این زمان جلوگیری کنیم.

باخرد با اشاره به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان 
کاالهای اساسی در ماه رمضان اظهار کرد: تصمیم 
دولت در ستاد تنظیم بازار کشور و کمیسیون تنظیم 
تغییر  عدم  و  کاالها  تامین  به  نسبت  استان  بازار 
تصمیم  کاالها  تامین  برای  دولت  قیمت هاست. 
واردکنندگان  به  ارز  تخصیص  با  که  دارد  این  بر 
با  نداریم،  صددرصدی  تامین  امکان  که  کاالهایی 
دارد  تومان   3800 قیمت  به  و  گذشته  سال  قیمت 
و  تومان   4200 کنونی  دالر  با  ارز  تخصیص  این  که 
مابه تفاوت 400 تومانی رخ می دهد. با این تصمیم 
قیمت کاالها به میزانی که پیش از تحوالت ارزی رخ 

داده تمام می شود.
ذی رب��ط  س��ازم��ان ه��ای  س��وی  از  اف���زود:  وی 
با  کاالها  قیمت  نباید  که  گرفته  صورت  ابالغیه ای 
قیمت اواخر سال گذشته در زمینه واردات تفاوتی 
داشته باشد. ارز به هر میزانی که واردکنندگان نیاز 
برنج  مورد  در  شد.  خواهند  تامین  باشند،  داشته 
پاکستانی هم هماهنگی هایی صورت گرفته که طی 
دو هفته گذشته با همین ارزی که دولت وعده داده 
بود، تامین آن صورت و در شبکه توزیع قرار گرفته 

است.
بازرسی سازمان صنعت، معدن  و  نظارت  معاون 
بخش  در  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  تجارت  و 
و  تامین  مسئول  دول��ت  که  اقالمی  ک��اال  تامین 
گوشت  شکر،  برنج،  از  اعم  است  آن  قیمت گذاری 
به  کاالها  از  بخشی  و  است  منجمد  مرغ  و  منجمد 
به  نسبت  بایستی  مدیریت شده  کاالهای  صورت 
عرضه  بازار  در  کمتر  درصدی  با  بازار  قیمت  سقف 

شود که شامل تخم مرغ و روغن نباتی است. 
وی افزود: کاالهایی از سوی سازمان تنظیم بازار 
اول  مرحله  در  که  شده  داده  تخصیص  استان ها  به 
گوشت  تن   100 شکر،  تن   1600 برنج،  تن   2400
و  تن   120 منجمد  مرغ  گوشت  منجمد،  گوساله 
روغن نباتی است که به صورت کاالهای مدیریتی به 
میزان 1600 تن است که البته هنوز تخصیص پیدا 

نکرده و در سیستم توزیع قرار نگرفته است. 
برنج،  شبکه  اما  ک��رد:  خاطرنشان  باخرد  علی 
شکر، گوشت و مرغ منجمد تعریف شده و از طریق 
تعاونی  فروشگاه های  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
سازمان  هر  گرفت.  خواهد  قرار  مردم  اختیار  در 
تامین کننده ای موظف به در اختیار گذاشتن کاال در 

شبکه شده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی تشریح کرد: 10 روزی است 
از  نمایندگانی  از  و  بازار شده است  که کاالها جذب 
پیدا  حضور  استان  شهرستان های  سایر  و  مشهد 
می کنند و کاالها را تحویل می گیرند. بخش تامین 
کشش  شبکه  که  میزانی  هر  به  خوشبختانه  کاال 
تامین  مرکزی  دستگاه های  طرف  از  باشد  داشته 

می شود.
برنج خارجی توزیع شده در  انواع  باخرد درمورد 
برنج   ،1121 هندی  برنج  کرد:  بیان  ضیافت  طرح 
برنجی  قلم  تایلندی،  سه  برنج  و   11 آر  پی  هندی 
است  شده  گنجانده  طرح  این  در  که  است  خارجی 
 5600 ترتیب  به  کاالها  این  کننده  مصرف  قیمت  و 
در  اس��ت.  تومان   3900 و  تومان   2600 تومان، 
کننده  مصرف  قیمت  هم  منجمد  گوشت  خصوص 
23 هزار تومان و مرغ منجمد 6200 تومان است که 
نسبت به قیمت در شهرستان ها به علت کرایه حمل 

100 تومان تفاوت وجود دارد. 
بازرسی سازمان صنعت، معدن  و  نظارت  معاون 
و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: روغن نباتی 
هم 15 درصد زیر قیمت درج شده روی کاال روخته 
تومان   3100 هم  سفید  شکر  قیمت  و  شد  خواهد 
یافته  اختصاص  دول��ت  توسط  کاالها  این  اس��ت. 
ایام مصرف بیشتری  این  بقیه کاالها که در  و  است 
به  و  اند  نشده  اب��الغ  مصوب  ص��ورت  به  که  دارن��د 
صورت همکاری حوزه های صنفی تهیه می شوند که 
در  را  کاالها  این  مصوب  قیمت  از  کمتر  درصدی  با 

طرح ضیافت عرضه خواهند کرد. 
وی افزود: خواهش ما از مردم این است که اگر با 
اختالف قیمت معنی داری مواجه شدند، حتما آن 

را با ما در جریان بگذارند. 
ماه  در  ب��ازار  نظارت  برنامه های  درب��اره  باخرد 
رمضان تصریح کرد: از 10 روز پیش از ماه رمضان 
طرح  یک  و  کردیم  معرفی  را  خ��ود  ه��ای  برنامه 
اتاق اصناف  نظارتی تهیه شده و به شهرستان ها و 
مشهد ابالغ شده است و چهار روز پیش از شروع ماه 
رمضان آغاز شده است. پایگاه هایی در سطح شهر 
تعبیه شده است که ماموران نظارتی سریع تر حضور 
اتحادیه ها  پرمصرف  اقالم  در  امسال  و  کنند  پیدا 
مانند قنادی ها، نانوایی ها و غذاهای رستورانی هم 
هماهنگی هایی با اتحادیه های مذکور صورت گرفته 

است.
بازرسی سازمان صنعت، معدن  و  نظارت  معاون 
و تجارت خراسان رضوی با اشاره به قیمت مصوب 
زولبیا گفت: قیمت زولبیا توسط اتحادیه ها با انجام 
و  شده  ابالغ  قنادی ها  تمام  به  کارشناسی  کار  یک 
این قیمت مورد تایید ما قرار گرفته است. هر کیلو 
درجه  زولبیا  تومان،   500 و  هزار   14 ممتاز  زولبیا 
یک هر کیلو 12 هزار و 500 تومان و زولبیا درجه دو 
هم هر کیلو 9 هزار 500 تومان است. برای اولین بار 
بایستی  امسال  و  شدیم  شیرینی  توزیع  حوزه  وارد 
کاالها به صورت وزن خالص و بدون احتساب وزن 
کارتن فروخته شود و در نتیجه با قیمت سال پیش 
تفاوتی نداریم. وی اظهار کرد: گشت های مشترکی 
و  غذا  معاونت  استان،  تعزیرات  بهداشت،  اداره  با 
به  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجراست.  حال  در  دارو 
در  ماه  این  در  بهداشتی  مسائل  بودن  مهم  علت 
طور  به  و  داشت  خواهند  حضور  مذکور  گشت های 
افتخاری  ناظر  نفر   100 و  ب��ازرس  نفر   250 کلی 

کمک حال ما در معاونت بازرسی هستند.
اینکه  علی رغم  مجموع  در  ک��رد:  تاکید  باخرد 
داده،  رخ  کشور  ارزی  فضای  در  خاصی  اتفاقات 
سعی ما بر این است که آرامش بر بازار حاکم شود. 
در بخشی از اقالمی که در اختیار مردم قرار خواهد 
رخ  سوءاستفاده  موجود  فضای  از  برگرفته  گرفت، 
گذاشته  سال  قیمت  آخرین  را  محوریت  ما  و  داده 

قرار داده ایم.

استاندار خراسان رضوی در دیدار از دو واحد صنعتی استان مطرح کرد:

تالش دولت برای کاهش موانع

معاون نظارت سازمان صنعت استان:

خراسان رضوی از نطر کاالهای اساسی تامین است معاون وزیر خارجه سوریه می گوید گمان نمی کند که منظور سخنان 
باشد.  کشور  این  از  ح��زب ا...  و  ایران  نیروهای  خروج  پوتین،  اخیر 
نیروهای  همه  باید  سیاسی  فرایند  آغاز  با  که  گفته  تازگی  به  پوتین 

خارجی از سوریه خارج شوند.
فیصل المقداد، معاون وزیر خارجه سوریه اعالم کرد که درباره ادامه 
شبه نظامیان  و  ایران  نظامیان  مانند  که  نیروهایی  خروج  یا  حضور 
وجود  بحثی  هستند،  کشور  این  در  دمشق  دعوت  به  لبنان  حزب ا... 

ندارد و تصمیم گیری در این باره فقط بر عهده دولت سوریه است.
المقداد در گفت وگویی با بخش عربی خبرگزاری روسی اسپوتنیک که 
روز چهارشنبه )دوم خرداد( منتشر شد تاکید کرده که نیروهای روسی، 
ارتش  یاری  به  تروریسم"  علیه  "جنگ  به  کمک  برای  لبنانی  و  ایرانی 

سوریه آمده اند.
روسیه  جمهور  رئیس  دیدار  از  پس  و  اردیبهشت(  شنبه)27  پنج 
با همتای سوری خود بشار اسد، دیمیتری پسکوف،  والدیمیر پوتین 
الزم  اقدام های  درباره  طرف  دو  که  کرد  اعالم  کرملین،  کاخ  سخنگوی 
یکدیگر  با  عمیقی"  "گفت وگوهای  سوریه  بحران  به  دادن  خاتمه  برای 

داشته اند.
به  توجه  با  که  کرده  تاکید  روسیه  جمهور  رئیس  گزارش ها  بنابر 
پیروزی های نظامی ارتش سوریه در مبارزه با "گروه های تروریستی"، 
سیاسی  "فرایند  یک  مجدد  راه ان��دازی  برای  مناسبی  شرایط  اکنون 

همه جانبه" و پایان دادن به بحران در این کشور فراهم شده است.
خاتمه  سیاسی  فرایند  آغاز  با  که  کرده  نشان  خاطر  پوتین  والدیمیر 
خارج  کشور  این  از  خارجی"  "نیروهای  سوریه  در  بحران  به  دادن 
می شوند. او به کشور خاصی اشاره نکرد اما برخی مقام های روسی از 

ایران و حزب ا... نیز نام برده اند.
تکذیب مقام سوری، تایید نماینده پوتین

گمان  گفته  اسپوتنیک  خبرگزاری  به  سوریه  خارجه  وزیر  معاون 
نمی کند که منظور "دوستان روس" خروج نیروها و نظامیانی باشد که 

به دعوت و با موافقت دمشق در این کشور به سر می برند.
این در حالیست که چند روز پیش آلکساندر الورنتف، نماینده رئیس 
بود:  گفته  پوتین  سخنان  توضیح  در  سوریه  امور  در  روسیه  جمهوری 
و  ایرانی  ترک،  آمریکایی،  نیروهای  جمله  از  خارجی  نیروهای  »همه 

گروه حزب ا... لبنان باید سوریه را ترک کنند.«
به رغم اظهارات معاون وزیر خارجه سوریه، زمزمه مخالفت روسیه با 
ادامه حضور نظامیان و نیروهای تحت حمایت ایران در خاک سوریه هر 

روز بیشتر به گوش می رسد.
واکنش ایران به صحبت های اخیر مقامات روس

سخنگوی  قاسمی  بهرام  که  بوده  شفاف  چنان  روس ها  پیام  ظاهرا 
نشان  واکنش  آن  به  خود  هفتگی  نشست  در  کشورمان  خارجه  وزارت 
داده است: کسی نمی تواند ایران را به چیزی مجبور کند. حضور ایران 
در سوریه با دعوت دولت این کشور و برای مبارزه با تروریسم بوده و تا 
زمانی که نیاز باشد و دولت سوریه بخواهد ایران در سوریه باقی می ماند.
این واکنش از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران می تواند حاکی 
از آن باشد که تحولی جدید در روابط روسیه - ایران در موضوع سوریه 
سوریه  بحران  در  هیچگاه  روسیه  و  ایران  اگرچه  است.  گرفته  صورت 
دیدگاه های صد در صد مشترک نداشتند اما این نخستین بار است که 

روسیه از لزوم خروج نیروهای ایران از سوریه صحبت می کند.
روسیه می خواهد صهیونیست ها را راضی نگه دارد

مواضع  به  اسرائیل  حمالت  موضوع  در  روسیه  اخیر  های  هفته  در 
البته  نیروهای ایرانی در سوریه نیز موضع سکوت اختیار کرده بود که 
برداشت  اسرائیل  نفع  به  باشد  ایران  نفع  به  آنکه  از  بیش  آن  معنای 
یکی  لوکیانوف  فیودور  از  نقل  به  ژورنال  استریت  وال  حتی  شود.  می 

درباره  نتانیاهو  و  پوتین  احتماال  بود  نوشته  کرملین  ارشد  مشاوران  از 
حمله اسرائیل به مواضع ایران در سوریه با یکدیگر توافق کرده بودند.

ارتش  تجهیز  از  روسیه  پوتین،  با  نتانیاهو  دیدار  از  بعد  همچنین 
در  که  اتفاقی  شد؛  منصرف   300 اس  هوایی  پدافند  سامانه  به  سوریه 
صورت انجام، قطعا نیروهای سوریه را در برابر حمالت هوایی اسرائیل 

در موضع برتر قرار می داد.
مجموع این گزاره ها نشان می دهد اوال روسیه قصد ندارد اسرائیل 
را در موضوع سوریه از خود ناراضی کند و دوم آنکه روسیه آرام آرام در 
حال جدا کردن راه خود از ایران در موضوع سوریه است. حتی ممکن 
است این جدایی امتیازی برای معامله با آمریکا در اختالفات فی مابین 
وجه  بازهم  ایران  که  است  آن  گزاره  این  دیگر  معنای  باشد.  کشور  دو 

المصالحه بازی قدرت های بزرگ قرار گرفته است.
خیانت آشکار روس ها

»ما  بود:  گفته  تهران  به  سفر  در   1394 آذر  دوم  در  پوتین  والدمیر 
و  نزنیم  خنجر  پشت  از  شرکایمان  به  برخی ها  خالف  بر  که  متعهدیم 
اگر  و  انجام ندهیم  بر ضد دوستانمان  اقدامی  هیچ وقت در پشت پرده 

اختالفی هم داشته باشیم، با صحبت به تفاهم برسیم.«
دنبال  به  کشورها  تمامی  الملل  بین  نظام  در  اگرچه  شد  یادآور  باید 
منافع خود هستند اما اگر کشوری در یک بحران نظامی – امنیتی پشت 
با قدرت های  متحد خود را خالی کند یا آن را وجه المصالحه معامله 
توان  نامی می  از پشت چه  رقیب قرار دهد، جز خیانت و زدن خنجر 

بر آن نهاد؟
به  اگر  به سابقه است. حتی  ایران مسبوق  با  رفتار روسیه  این  البته 
چه  روسیه  اخیر،  های  سال  در  نکنیم  نگاه  گذشته  های  سده  تاریخ 
به  مثبت  )رای  ایران  علیه  ها  تحریم  وضع  برای  غرب  با  همدستی  در 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم ایران( و چه در 
نداده  نشان  مناسبی  رفتار  ها،  تحریم  ایران در دوران  از  سوءاستفاده 

است.

خبرمجلس بان

دو سال پیش در چنین روزهایی لوس مارکوس؛ 
ستون نویس کهنه کار روزنامه واشنگتن پست با طرح 
این  چیست؟«  ترامپیسم  »ایدئولوژی  که  سوال  این 
گونه پاسخ داد که ترامپ با استفاده ابزاری از باورهای 
نشد،  شد!  »شد،  غیرمنسجم  منش  القای  و  مردم 
نشد!« زندگی سیاسی و اقتصادی اش  در مردم این 
ذهنیت را به وجود آورد که اگر هر کاری کنیم »چیزی 
برای از دست دادن نداریم«، چرا که ما چه بخواهیم و 

نخواهیم در نهایت »امریکایی« هستیم!
فلسفه  که  می دانند  آمریکایی ها  تفاسیر  این  با 
از  دیگر  بسیاری  مانند  نیز  »ترامپیسم«  عوام گرای 
مسائل جهان متجدد، دوام و قوام نخواهد داشت و 
از طرفی حس کرده اند که با ظهور قدرت های جدید 
در عرصه سیاست جهانی و شتاب توسعه یافتگی در 
»راهبردی«  تحوالت  و  تغییر  اعمال  جهان،   سطح 
تجدد،  جهان  در  آن ها  یکه تاز  جایگاه  حفظ  برای 
امری ضروری خواهد بود. آن روزها که روزنامه نگار 
آمریکایی این موارد را پیش بینی می کرد هنوز ترامپ 
در دوره تبلیغاتی بود اما امروز این موارد تحقق پیدا 

کرده است.
رئیس جمهور فعلی آمریکا بعد از این که حاضر شد 
با کره شمالی بنشیند، در آخرین  پای میز گفت وگو 
آن  کرد.  لغو  را  اونگ«  جون  »کیم  با  دیدار  لحظات 
هم در شرایطی که این کشور روز جمعه برای اثبات 
حسن نیت خود سایت هسته ای کشورش را در حضور 

خبرنگاران داخلی و خارجی منهدم کرد.
اقدام  تنها  مورد،  این  خارجه  سیاست  حوزه  در 
در  او  نیست.  ترامپ  گرایانه  عوام  و  برانگیز  تعجب 
»برجام«  از  جانبه  یک  صورت  به  را  کشورش  حالی 
قدرت های  تالش  با  توافقنامه،  این  که  کرد  خارج 
جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تصوب رسیده بود. رئیس 
سناریو  از  خود  عمل  این  توجیه  در  آمریکا  جمهور 

نخ نما شده »ایران هراسی« استفاده کرد و نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم منحوس صهیونیستی تنها تایید 

با  که  منحوسی  رژیم  همان  بود.  سخنانش  کننده 
حمایت آمریکا تالش دارد تا پایتخت جعی خود را 
به دنیا اثبات کند. این روزها ترامپ در نظر دارد تا 
به  را دوباره  ایران  تری  اتخاذ تحریم های سنگین  با 
پای میز مذاکره بکشاند. او معتقد است که اوباما در 
سال 2010 اشتباه کرد و زود وارد مذاکره با ایران شد. 
البته امروز شرایط با سال 2010 متفاوت است. ایران 
از مشمولیت فصل هفت منشور سازمان بین الملل 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  است،  شده  خارج 
راستی آزمایی های خود در ایران را مورد تایید قرار 
داده و اتحادیه اروپا بر خالف آمریکا به دنبال خروج 
برای گسترش  راهکاری  دنبال  به  و  نیست  برجام  از 
تعامل دولت ها و شرکت های زیر مجموعه اش با ایران 
فعلی  شرایط  که  است  این  اساسی  سوال  اما  است. 
از  راه حل خروج  است،  ایران چقدر خطرناک  برای 

این شرایط چیست؟
روشنک: توازن قدرت در دنیا از بین رفته است
این  در  همه«  ب��رای  مشهد  مردمی  »جبهه  دبیر 
متوازن  قدرت  کنونی  شرایط  در  است:  معتقد  باره 

کننده ای در دنیا وجود ندارد. از سوی دیگر اخالق 
و  است  رفته  بین  از  ترامپی  آمریکای  در  انسانیت  و 
دولت های مردمی در اکثر کشورهای اسالمی روی کار 
نیستند به همین دلیل انسجام، همگرایی و جسارت 

در دولت های خاورمیانه از میان رفته است.
محمد حسین روشنک در گفت وگو با »صبح امروز« 
کشورهای  در  غیرت  و  همت  که  حالی  در  اف��زود: 
غیرمتعهد از میان رفته است، روسیه قدرت مالی و 
نظامی الزم را ندارد و انگیزه قدرت نمایی در حاکمان 

چینی دوچندان شده است.
در  الزم  استقالل  و  اقتدار  نبود  ک��رد:  تاکید  وی 
سازمان  نداشتن  و  اروپایی  کشورهای  رویکردهای 

ملل کارآمد شرایط راپیچیده کرده است.
مدیریت قلدرمآبانه در دنیا

»ترامپیسم«  مکتب  در  ک��رد:  تصریح  روشنک 
پیمان های  و  تعهد  اخ��الق،  آزادی   دموکراسی، 
مدیریت  و  می شود  گرفته  سخره  به  بین المللی 
می شود.  تحمیل  دنیا  به  قلدرمآبانه  و  دیکتاتورانه 
من  »کشور  می گوید  متحده  ای��االت  جمهور  رئیس 
نمی تواند  کسی  و  دارد  را  جهانی  ارز  و  سالح  قدرت 
با آن مقابله کند. پس من کدخدای جهانم.« زمان 
تک صدایی جهان رسیده و تنها صدایی که باید شنیده 

شود صدای ترامپ است.
دبیر »جبهه مردمی مشهد برای همه« تاکید کرد: 
بهانه ای  ایران  از »برجام« به خاطر رفتارهای  خروج 
و  بکشد  به رخ  را دردنیا  آمریکا قدرت خود  تا  است 
این جمهور  رئیس  کند.  را خفه  هر صدای مخالفی 
بین  به دنبال تضعیف نقش سازمان های  این کشور 
از آن ها  نامی  المللی در دنیا است تا حدی که فقط 
باقی بماند. او اهمیتی نمی دهد که وجهه اش قلدر، 
عهدشکن و زورگو جلوه کند، چرا که خراج بگیری را 
به اروپا و خاورمیانه تحمیل کرده و مستعمره بودن 

را به شیوه ای نوین مرسوم کرده است. ترامپ حتی 
قانون  آزادی خواهانه،  ژست های  گرفتن  دنبال  به 
مدارانه و دموکراسی های دروغین پیشین خود نیست 
و از تمام دنیا تمکین می خواهد. روشنک در توصیف 
کشورهایی  گفت:  آمریکا  جمهور  رئیس  رفتارهای 
بودن«  بزرگتر  »نوچه  امتیاز  شوند  تسلیم  زودتر  که 
نصیب شان می شود و ترامپ به نوچه های تسلیم خود 
اجازه داده است در سایه ُگنده الت او عربده کشی و 

خود بزرگ نمایی و زیاده خواهی و باج گیری کنند.
ضرورت جدی گرفتن »قلدری که قمه در دست 

دارد«
دبیر جبهه »مردمی مشهد برای همه« با اشاره به 
این که در شرایط فعلی برای احیای مجدد اخالق، 
انسانیت، نظم جهانی و مبارزه با گنده التی در دنیا 
افزود: مردمی شدن  باید راهکارهای اساسی چید، 
بودن  نوچه  از  شرم  تقویت  ها،  دولت  و  ها  حکومت 
کشورهای  در  همبستگی  ایجاد  کشورها،  حکام  در 
اسالمی حول محور قدس شریف، تالش برای احیای 
جایگاه جهانی کشورهای غیرمتعهدها، تالش برای 
بخود آمدن اروپا در مقابل تحقیر مستعمره بودن  از 

جمله رویکردهایی است که باید دنبال شود.
وی توصیه کرد: هوشیار کردن چین از این منظر که 
باج خواهی ترامپ به زودی آن  ها را گرفتار می کند و 
به حفظ جایگاه حداقلی خود  متوجه کردن روسیه 
کردن  حساس  برای  تالش  کنار  در  جهانی  نظام  در 
با  مقابله  به  جهانی  نهادهای  و  متحد  ملل  سازمان 
آمریکای ترامپی می تواند به تشکیل ساختاری برای 
ترامپ  تخریبی  و  جانبه  یک  سیاست های  با  مقابله 

شود؛ گنده التی که مسلح است.
روشنک توصیه کرد: در داخل کشور نیز باید با کنار 
گذاشتن شعارهای توخالی و جدی گرفتن »قلدری که 
باید به سمت تقویت مقاومت،  قمه در دست دارد« 
تالش و همت مضاعف، حفظ منابع موجود، مصرف 
کاالی داخلی و میدان دادن به آحاد مختلف جامعه 
پیش رفت تا شاهد شکوفایی ظرفیت  همبستگی ملی 
و تقویت قدرت دیپلماسی کشور در مقابل بد عهدی 

آمریکا باشیم.

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام 
از  برخی  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رهبری 
قوانین موجود در زمینه پوشش در دانشگاه ها مربوط 

به دهه 6۰ است.
به گزارش ایسنا، صراف نژاد در همایشی با عنوان 
ادبیات  دانشکده  در  که  دانشجو"  دختران  "حقوق 

برگزار شد،  انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  و علوم 
در  قدیمی  قوانین  این  از  برخی  بایستی  کرد:  بیان 
زمینه پوشش دختران در دانشگاه ها را به روز کنیم. 
برای نمونه رنگ های تیره را حذف کنیم تا دختران 
بتوانند رنگ های شاد در پوشش خود  به راحتی  ما 
استفاده کنند. که این تغییرات نیازمند پیگیری های 
قانونی دختران دانشجو است. وی با بیان اینکه باید 
جایگاه دختران و زنان در جامعه و دانشگاه تعریف 

تاریخی  ستمی  شاهد  همیشه  متاسفانه  زیرا  شود 
نسبت به زن بوده ایم، افزود: ما بر اساس دیدگاه دینی 
در جستجوی آن هستیم تا هویت واقعی یک انسان و 
یک دختر را در جامعه نمایش دهیم تا بتوانند جایگاه 
واقعی خود را به دست آورند.  مسئول واحد خواهران 
دفتر نهاد نمایندگی مقام رهبری دانشگاه فردوسی 
مشهد تصریح کرد: حقوق و جایگاه دختران ما آنطور 
که باید تبیین و تایید نشده و همین مشکل موجب 
دختران  در  جنسیت  تغییر  چون  احساساتی  بروز 
می شود. بر اساس آموزه های اصلی دین، زن هدف 
اصلی خلقت آدم مطرح می شود و بیانگر این است که 
جایگاه و ارزش زن در دین بسیار باالست، حال آنکه 

این جایگاه تنها به صورت ظاهری است. 
صراف نژاد با اشاره به اینکه چقدر جامعه اسالمی 

سو  م��ورد  تا  آورد  به جا  را  زن��ان  حقوق  توانسته  ما 
و  زن��ان  ک��رد:  اضافه  نگیرند،  ق��رار  آزار  و  ءاستفاده 
دختران دانشجوی ما بایستی حقوق خود را بشناسند 
و  مشکالت  بتوانند  تا  کنند  مطرح  را  مطالباتشان  و 
کنند.  رفع  تا حدودی  دانشگاه  را در  معضالت خود 
این سخن بدان معنا نیست که خواستار از بین بردن 
و  بلکه خواهان جایگاه و قدر  حقوق مردان هستیم 
مسئول  جامعه ایم.   در  مرد  و  زن  متناسب  منزلت 
رهبری  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  خواهران  واحد 
دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به موضوع حجاب و 
عفاف دختران دانشجو تاکید کرد: موضوع تذکر دادن 
در زمینه حجاب و عفاف ارتباطی با دفتر نهاد رهبری 
در  نماینده ای  رهبری  نهاد  که  است  ممکن  ن��دارد 
کمیته انضباطی داشته باشد، اما معموال این نماینده 

که  موضوعاتی  از  یکی  است.  دانشجویان  پشتیبان 
نبود آن در دانشگاه احساس می شد، شیوه تذکر دادن 
به بانوان در دانشگاه بود. در واقع این تذکر بایستی 

زمینه ای عقالنی، دینی و منطقی داشته باشد. 
صرافی نژاد خاطرنشان کرد:  ما بایستی در مسائل 
گوناگونی ورود پیدا کنیم، خواسته های خود را مطرح 
ارائه  دین  چارچوب  در  قانونی  پیشنهاداتی  کنیم، 
پوشش  زمینه  در  دادن  تذکر  باشد  قرار  اگر  دهیم. 
دختران دانشجو شخصی و سلیقه ای باشد مشکالت 
حوزه  در  تذکر  شکل  و  ادبیات  دارد.  پی  در  زیادی 
پوشش یکی از دغدغه های ما بوده است و نیازمندیم 
که مسائل مربوط به حجاب و عفاف دختران دانشگاه 
سازماندهی شود. در واقع رعایت شان افراد و عدالت 

در دادن تذکر بسیار اهمیت دارد.

در  جدید  تسهیالتی  اتفاق  هفت  وقوع  دنبال  به 
بانک مسکن از ابتدای امسال تا کنون، میزان اقساط 
مسکن  خرید  تسهیالت  انواع  متقاضیان  پرداختی 

کاهش یافته است.
مهم  ات��ف��اق  دو  آن��الی��ن،  اقتصاد  گ���زارش  ب��ه 
پرداختی  ماهانه  اقساط  کاهش  به  که  تسهیالتی 
شد،  منجر  مسکن  بانک  از  تسهیالت گیرندگان 
کاهش نرخ سود تسهیالت از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم هم در بافت های فرسوده و هم در سایر 
نقاط شهری بود. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
سود  نرخ  اعتبار  و  پول  شورای  تصویب  با   ، تسنیم 
 9.5 از  یکم  مسکن  پس انداز  صندوق  تسهیالت 
درصد به 8 درصد کاهش یافت. این شورا همچنین 
به منظور کمک به روند نوسازی بافت های فرسوده، 
بافت های  در  یکم  صندوق  تسهیالت  س��ود  ن��رخ 
فرسوده را به مرز »کارمزد تسهیالت قرض  الحسنه« 
نزدیک کرد و از 8 درصد در گذشته به 6 درصد کاهش 

داد.
نوسازی  به  رون��ق  بخشی  ب��رای  دول��ت  اهتمام 
بیشترین  شده  موجب  شهری  فرسوده  بافت های 
بر  ناظر  مسکن  حوزه  در  امسال  شاخص  اتفاقات 
ساده سازی شرایط دریافت تسهیالت در این بافت ها 
اتفاق شاخصتسهیالتی سوم،  اساس  این  بر  باشد. 
خرید  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  شدن  ساله   15
است.  فرسوده  بافت های  در  اوراق  محل  از  مسکن 
بانک مسکن با ابالغ دستورالعمل مربوطه به شعب، 
از این پس امکان بازپرداخت 15 ساله تسهیالت از 
کرده  فراهم  متقاضیان  برای  را  اوراق  خرید  محل 

است.
اجرا  قابل  کسانی  برای  صرفا  موضوع  این  البته 
است که شیوه بازپرداخت »ساده« را انتخاب می کنند 
و البته مقصد خرید ملک آنها واحدهای زیر 15 سال 
ساخت در بافت فرسوده است. در این شیوه یک رقم 
بازپرداخت  دوره  کل  در  ماهانه  اقساط  برای  ثابت 
بازپرداخت  شیوه،  این  مقابل  در  می شود.  تعیین 
پرداخت  اول  سال  در  که  شده  تعریف  »پلکانی« 
قسط کمتری بر عهده تسهیالت گیرندگان است اما 
درصد  ساله،  چند  مشخص  دوره های  در  تدریج  به 

مشخص و از پیش تعیین شده ای به میزان اقساط 
ماهانه افزوده می شود. طبیعی است با افزایش دوره 
بازپرداخت میزان اقساط ماهانه نیز کاهش یافته و 
تسهیالت از محل اوراق مسکن را بیش از پیش »در 

استطاعت« کرده است.
در بهمن ماه سال گذشته نیز، خریداران مسکن 
در بافت های فرسوده از نظر میزان سود تسهیالت از 
محل اوراق مسکن مستثنی شدند به نحوی که سود 
این تسهیالت در بافت های فرسوده از 17.5 به 16 
درصد کاهش یافت اما در سایر مناطق شهری، سود 

17.5 درصدی همچون گذشته برقرار است.
افزون بر این سال گذشته شرط »خانه اولی« بودن 
برای استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
مهم  تفاوت  شد.  حذف  فرسوده  بافت های  در  یکم 
اوراق  تسهیالت  با  یکم  صندوق  محل  از  تسهیالت 
مسکن در نرخ سود آنها است. نرخ سود تسهیالت 
اوراق  تسهیالت  اما  است  رقمی  تک  یکم  صندوق 
با نرخ سود 16 و 17.5 درصدی پرداخت می شود. 
از  استفاده  به  تمایل  که  است  طبیعی  رو  این  از 
سپرده گذاری  امکان  که  صورتی  در  یکم  تسهیالت 
یک ساله در صندوق پس انداز مسکن وجود داشته 

باشد، بیشتر است.
یکم  صندوق  تسهیالت  که  است  این  مهم  نکته 
یعنی  به خانه اولی ها،  این تصمیم صرفا  از  پیش  تا 
کسانی که قبال از امکانات یا تسهیالت دولتی برای 
اختصاص  باشند،  نکرده  استفاده  مسکن  خرید 
فرسوده،  بافت  در  که  است  حالی  در  این  داشت. 
خریداران  به  تسهیالت  نوع  این  پرداخت  مجوز 
غیرخانه اولی نیز صادر شد. البته در این صورت نرخ 
سود تسهیالت مذکور 8 درصد )همچون تسهیالت 
یکم در مناطق غیر بافت فرسوده( محاسبه خواهد 

شد.

چهارمین اتفاق تسهیالتی امسال در بانک مسکن 
نیز مربوط به نحوه محاسبه اقساط ماهانه و تغییراتی 
است که به نفع کاهش اقساط ماهانه در صندوق یکم 

شکل گرفته است.
تغییر  و  مسکن  بانک  مدیره  هیئت  موافقت  با 
ضریب اقساط تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
ابالغ  ماه  اردیبهشت   در  که  بخشنامه ای  طی  یکم 
شد، گزینه جدیدی در شیوه محاسبه پلکانی اقساط 
تسهیالت خرید مسکن اضافه شد که میزان افزایش 
ساالنه مبلغ اقساط را با ضریب 9 درصد ممکن کرده 
است. به عنوان مثال با ضریب 9 درصد، بازپرداخت 
اقساط برای تسهیالت 80 میلیون تومانی با نرخ 8 
و در سال  آغاز می شود  تومان  از 585 هزار  درصد، 
دوم این بازپرداخت به 610 هزار تومان، سال سوم 
به 665 هزار تومان و سال چهارم به 725 هزار تومان 

می رسد.
جنس  از  ام��س��ال  پنجم  تسهیالتی  ات��ف��اق 
این  بر  است.  ساز  و  ساخت  ب��ازار  به  رونق بخشی 
بدون  مسکن  ساخت  تسهیالت  پرداخت  اس��اس 
از  یکی  عنوان  به  مسکن  سازندگان  برای  سپرده 
بانک  اعتباری  محورهای اصلی بسته سیاست های 
نوع تسهیالت  این  مسکن در سال 97 تمدید شد. 
در سقف های مختلف و بر اساس شیوه ساخت و ساز 
اعم از سنتی و صنعتی سازی ساختمان به متقاضیان 
قابل پرداخت است. همچنین سازنده های حرفه ای 

در اولویت دریافت این نوع تسهیالت هستند.
ششمین اتفاق شاخص تسهیالتی ویژه گروهی از 
زوجین است که می خواهند مسکن خود را تبدیل به 
احسن کنند؛ با تصویب هیئت مدیره بانک مسکن، 
به  مشروط  بانک  این  از  تسهیالت گیرنده  زوجین 
گذشت دوره زمانی مشخص از اولین مرتبه استفاده 
با  خود  بدهی  تسویه  همچنین  و  تسهیالت  این  از 

یکبار  می توانند  غیر،  به  تسهیالت  انتقال  یا  بانک 
دیگر تسهیالت خرید مسکن دریافت کنند. این در 
حالی است که قبال برای استفاده دوباره از تسهیالت 

خرید مسکن زوجین، محدودیت وجود داشت.
برای دریافت تسهیالت با سپرده از محل حساب 
صندوق پس انداز مسکن، حساب پس انداز مسکن 
جوانان و همچنین تسهیالت فروش اقساطی ناشی 
ساخت  انداز  پس  صندوق  محل  از  الشرکه  سهم  از 
مسکن مجدد، باید 5 سال از تاریخ اخذ تسهیالت 
با سپرده قبلی گذشته باشد و در عین حال عملیات 

تسویه یا انتقال تسهیالت به غیر، انجام شده باشد.
همچنین اگر زوجین متقاضی دریافت تسهیالت 
اخذ  دنبال  به  ب��ار،  دومین  ب��رای  مسکن  خرید 
تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن یا 
تسهیالت مشارکت مدنی از محل صندوق پس انداز 
ساخت مسکن باشند، محدودیتی در تعداد دفعات 
این،  بر  افزون  ندارد.  وجود  تسهیالت  از  استفاده 
امکان دریافت تسهیالت صندوق یکم برای دومین 
بار در بافت های فرسوده نیز برای زوجین متقاضی 
فراهم شد. برای این منظور باید دوره زمانی 5 ساله 
مسکن  تسهیالت  از  استفاده  مرتبه  اولین  از  پس 
انتقال  یا  بانک  با  تسویه  به  نسبت  و  شده  سپری 

تسهیالت اولیه به غیر اقدام کرده باشند.
طرح  ماهه  سه  تمدید  هفتم  تسهیالتی  روی��داد 
پرداخت 10 میلیون تومان تسهیالت بدون سپرده 
به  درص��د   18 نرخ  با  اوراق  خرید  به  نیاز  ب��دون  و 
متقاضیان دریافت تسهیالت از محل اوراق مسکن 

بوده است.
این تسهیالت سال گذشته مشروط به تعادل منابع 
و مصارف شعب به متقاضیان پرداخت شد و تا پایان 
خرداد نیز امکان پرداخت آن وجود دارد. در صورتی 
باشند،  این تسهیالت  که زوجین متقاضی دریافت 
به هر یک از آنها 10 میلیون تومان پرداخت خواهد 
شد که جمعا 20 میلیون تومان به سقف تسهیالت 
آنها افزوده می شود. این تسهیالت افزون بر جعاله 
 40 خرید  وسیله  به  که  است  تومانی  میلیون   20
به متقاضیان  اوراق مسکن، در صورت تمایل  فقره 

تسیهالت یکم و اوراق پرداخت می شود.

خطرهای »ترامپیسم« و نبودن قدرت متوازن؛

قلدری که قمه به دست گرفته است

برخی قوانین مربوط به پوشش دختران دانشجو مربوط به دهه 60 است

اتفاق های جدید در خانه دار شدن؛

وام بیشتر و قسط کمتر!

روشنک: ترامپ حتی به دنبال گرفتن 
ژست های آزادی خواهانه، قانون مدارانه 

و دموکراسی های دروغین پیشین خود 
نیست و از تمام دنیا تمکین می خواهد

تزاری که
 از پشت خنجر می زند
به دنبال اظهارات پوتین درباره خروج نیروهای خارجی از سوریه مطرح شد
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  درایت پسرك 
گرگ که در میان دوستانش از همه وحشی تر بود، در جنگل به دنبال شکار می گشت.

 او آن روز حالش خوب بود.و چشمش به پسر بچه ای افتاد که چند متر آن طرف تر روی علف ها دراز کشیده بود. 
گرگ نزدیك شد. پسرك از ترس داشت سکته می کرد. حیوان فهمید که پسرك چه قدر ترسیده است. گرگ گفت: آها، باالخره گرفتمت.

 اما شاید بتوانم یك شانس دیگر به تو بدهم. اگر تو بتوانی به سرعت سه جمله به من بگویی که حقیقت محض باشد از جان تو خواهم گذشت.

 پسرك بسیار باهوش بود. 
مرا  تو  دادم  اجازه  که  بود  من  حماقت  این  اینکه،  دوم  دیدم،  را  تو  که  بود  من  بدبختی  این  اینکه،  اول  گفت:  می لرزید،  پایش  و  دست  ترس  از  که  حالی  در  او 

می ترسند.  ناگهانی اشان  حمالت  خاطر  به  گرگ ها  از  همه  اینکه،  سوم  ببینی، 
گرگ تسلیم سخنان پسرك شد، سرش را پایین انداخت و رفت.صدقه دهید چون کفن بدون جیب است.

داستانک

شنبه 5  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره 217 Vol.1،No.217  May.25،2018  Vol.1،No.217  May.25،2018  217 شنبه 5  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره

کتابخوان خبر

معاون استاندار و فرماندار مشهد  گفت: متاسفانه 
این  که  است  پایین  بسیار  کشور  در  کتابخوانی  آمار 

باعث نگرانی است. 
کتابخانه  انجمن  درجلسه  نوروزیان  رحیم  محمد 
طرح  از  حمایت  اعالم  ضمن  مشهد  شهرستان  های 
افزود:  مردم  بین  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  های 
در  خیری  قدم  تواند  می  رضوی  جشنواره  برگزاری 
به  و دستگاه ها  ، رسانه ها  تا مردم  باشد  این زمینه 
کتابخوانی تشویق شوند. باید برنامه ریزی و تبلیغات 
در  امیدواریم  پذیرد.   صورت  زمینه  این  در  بهتری 
باشیم.  این عرصه  آینده شاهد تحوالت بیشتری در 
افزایش  باید  جلسات  گونه  ای��ن  نهایی  خروجی 
آمار  متاسفانه  باشد.  کتاب  با  انس  و  کتابخوانی 
باعث  این  که  است  پایین  بسیار  کشور  در  کتابخوانی 
در  تغییرات  ایجاد  با  بتوانیم  باید  ما  است.  نگرانی 
از کالن شهرهای کشور، نقش  به عنوان یکی  مشهد 

موثری در بهبود وضعیت موجود ایفا کنیم.
وی تصریح کرد: معموال بودجه ای که برای این مهم 
راستای  در  ولی  نیست  باالیی  مبلغ  تعریف می شود 
محدودیت  به  باتوجه  و  ماست  عهده  بر  که  رسالتی 
را  هایمان  هزینه  موظفیم  ما  دارد  وجود  که  منابعی 
نتیجه  بهترین  تا  بندی و شفاف سازی کنیم  اولویت 

حاصل گردد.
در این جلسه ضمن ارائه مصوبات گذشته و گزارش 
تخصیصی  بودجه  خرجکرد  جزییات  اعضا،  عملکرد 
سال 97 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد 
نیاز  مورد  کامل  مشخصات  احصاء  همچون  مسائلی 
افزایش  طرح  بررسی  مشهد،  گانه  سه  های  بخش 
عضویت دانش آموزان کتابخانه های عمومی، بررسی 
برگزاری  کتابخانه ها، طرح  کسب درآمدهای جانبی 
نشست مدیران شهرستان، ترویج فرهنگ کتابخوانی 
نظر  تبادل  و  بحث  پیشنهادی،  های  روش  وارائ��ه 
صورت پذیرفت. در ادامه جزییات بودجه پیشنهادی 

سال 97 بازنگری شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: امید است که جوانان 
با استفاده از فرصتی که ایجاد می شود و برگزاری این 
بیشتر  رجوع  و  ارتباط  تعامل،  با  بتوانند  نمایشگاه ها 
به قرآن، آن انسان قرآنی را که با عزت، کرامت، فهم، 
عقالنیت و ارتباط با سرچشمه هستی می تواند خود را به 
نوعی بسازد که استقالل، آزادی و پیشرفت این کشور و 
جامعه ای که در آن حیات طیبه شکل می گیرد، آموزه ها 

را گرفته و جامعه را بسازد.
 به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علیرضا رشیدیان 
افتتاحیه  در  خردادماه  سوم  گذشته  روز  بعدازظهر 
سیزدهمین نمایشگاه قرآن وعترت مشهد که در تاالر 
شهر شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم  
قرآن و عترت در جوار بارگاه شریف امام رضا)ع( برگزار 
می شود، فرصت مناسبی باشد که همگان از این فرصت 
برای ارتباط و آشنایی بیشتر با این کتاب آسمانی بهره 

ببرند.
را  یاد و خاطره آزادس��ازی خرمشهر  ادامه داد:  وی 
گرامی می داریم. یاد همه جوانانی که با تمسک به قرآن 

توانستند بر استکبار و قدرت های جهانی فایق بیایند.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از مشخصات 
بارز همه شهدا و سرداران انس عجیبی بود که با قرآن 
رزمنده های  جیب  در  که  می شد  پیدا  کمتر  داشتند. 
قرآن نباشد. آن انسان قرآنی در پیروزی انقالب و هشت 
سال دفاع مقدس توانستند از خود قوت و قدرتی را بروز 
دهند که قدرت های بزرگ را به زیر  کشیدند. ملت، کشور، 
از آموزه های قرآنی  برگرفته  رهبری و نظام مقدس ما 
است بنابراین بهار قرآنی، فرصتی بود که بتوانیم بار دیگر 
با برگزاری نمایشگا ه، مسابقات و جشنواره های قرآنی، 
پیوند، اتحاد و ارتباط خود را با قرآن بیشتر از پیش کنیم.
درادامه شهردار مشهد، قاسم تقی زاده خامسی طی 
سخنانی اظهار کرد: انتخاب میدان شهدا برای نمایشگاه 
قرآن غیرمترقبه بود. براساس آمار و ارقامی که داشتیم، 
در سال های گذشته آنگونه که باید، استقبال نشده بود و 
ما احساس کردیم که در مکانی وسیع تر و نزدیکتر به مردم 
برگزار شود تا شاید اتفاق مهمی بیفتد و تعداد بیشتری از 

مردم بتوانند از نمایشگاه بازدید داشته باشند.
وی اضافه کرد: دغدغه دیگری نیز داشتیم. معتقد 
هستم که نمایشگاه کتاب و قرآن باید دائمی باشد. قصد 
داشتیم که بررسی کنیم اگر نمایشگاه را در مرکز بسازیم 
بهتر است یا دور از مرکز. در شب های گذشته با اینکه 
نمایشگاه به طور رسمی افتتاح نشده بود، آمار خوبی 
داشت. من از موزه شخصی یکی از دوستان خواهش 
مشهد  به  را  تعدادی  دارد،  که  قرآن هایی  از  که  کردم 
بفرستند که امروز رونمایی خواهد شد و باید گفت بسیار 

گران قیمت نیز است.

عشق و هنر معجونی است که اگر در دستان هنرمندی 
جاری شود اثری می سازد اصیل و ماندگار که هر چه هم 
گرد و غبار تاریخ بر آن بنشیند باز هم زیبای هایش 
چشم نواز است و دلربا... هنر وقتی با تفکر آدمی در 
هم می آمیزد جلوه هایی دیدنی خلق می کند. انسان 
آنچه  ساختن  برای  را  حواسش  ی  همه  هنرمندانه 
در ذهنش است خرج می کند تا حاصل تفکراتش را 
بیافریند.گاه سال ها طول می کشد تا همه ی آنچه که 
می خواهد را بسازد.گاه آنچه که تنها برای لحظه ای 
از دیدن آن لذت می بریم و سر شار از ذوق می شویم 
حاصل دستان چندین هنرمند است که با تمام وجود 
و روزها و شب ها به جاری کردن هنرشان مشغول بوده 

اند.
از جلوه گاه های هنر است  یکی  ایرانی«  » معماری 
که در گوشه گوشه ی ایران در بناها  دلبری می کند. 
بناهایی که از ساعت ها دیدنشان سیر نمی شوی و همه 
ی حواس آدمی را در خود غرق می کنند. اگر این عناصر 
را بشناسید لذت مطالعه و آشنایی با بناهای تاریخی 
برایتان ملموس تر و لذت بخش تر خواهد شد. هر چه 
قدر هم که ساختمان های کوتاه و بلند امروزی در شهرها 
قد علم کنند باز هم ذره ای از چشم نوازی معماری در 
بناهای قدیمی تر کم نمی کنند. معماری اصیل ایرانی 
هنوز هم تماشایی است، معماری در ایران اصالتی غیر 
قابل انکار دارد  و این اصالت را مدیون عناصری است که 

شناسنامه ی این هنر را تشکیل می دهند. 
اینها مقدمه ای بود برای آنچه که می خواهیم بگوییم و 
یادی کنیم از «مهندس هوشنگ سیحون« پدر معماری 

نوین ایران که در 5 خردادماه سال 1393 چشم از نقاب 
خاک بست. به همین خاطر گفت وگویی با »رضا سلیمان 

نوری» پژوهشگر، نویسنده و روزنامه نگار داشتیم.
 پدر معماری نوین ایران

هوشنگ سیحون متعلق به سومین نسل معماران 
تحصیل کرده ایرانی است که پس از تحصیل در اولین 
دوره دانشکده هنرهای زیبا تحصیالت تکمیلی خود 
را در اروپا به پایان رساند.در همان سال ها هنگامی که 
سیحون پس از پایان تحصیل در مدرسه بوزار پاریس 
به ایران آمده و شروع به کار کرد، » سبک بین المللی« 
تا حد زیادی در میان معماران رواج یافته بود. در تهران 
به خصوص در محله های جدید شمال شهر بیش از 
پیش الگوهای این سبک به ویژه در خانه سازی به کار 

گرفته می شد.
بناهای  ویالها،  در  سیحون  هوشنگ  معماری 
عمومی شهری و بناهای یادبود سه فرصت جداگانه 
را برای کاربرد سه زبان مختلف برای او بوجود آوردند. 
او نخستین معمار ایرانی بود که آهن و سیمان را بطور 
عیان در ساختمان بکار برد،کار سیحون از خانۀ دکتر 
بابک که از سبک بین المللی بی تاثیر نیست تا منزل 
است.  کرده  طی  را  مشخصی  راه  دروس  در  خودش 
و سلیقه شخصی  یافتن حساسیت  وضوح ساخت، 

نسبت به ترکیب سنگ و آهن و حرکت در پالن آزاد.
دانند،  می  ای��ران  مدرن  معماری  پدر  را  او  برخی 
قرن  نیم  طول  در  ایشان  معماری  و  هنری  فعالیت 
زبانزد همه عاشقان فرهنگ و هنر ایران زمین است، 
از طراحی آرامگاه های خیام، ابوعلی سینا، فردوسی، 
کمال الملک، نادر شاه افشار، کلنل محمد تقی خان 
پسیان، و دهها اثر معماری جاودانه دیگر همچون موزه 
توس و ساختمان بانک سپه در میدان توپخانه تا صدها 

بنای مسکونی، نقاشی و سیاه قلم و چند سال تدریس 
در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تنها بیان 
گوشه ای از فعالیت خستگی ناپذیر مهندس هوشنگ 
ایران  سیحون است. وی سبک خاصی در معماری 
پدید آورد که تلفیقی هماهنگ و موزون بین گونه های 
معماری سنتی و کهن ایران با تکنولوژی و سبک مدرن 

معماری جهان است.
پیوندی ناگسستنی با معماری ایرانی

سیحون در طول سال های فعالیت خود ، شورای 
عالی شهرسازی، شورای مرکزی تمام دانشگاههای 
وابسته به یونسکو در پیش از انقالب بوده و به مدت ۱۵ 
سال مسؤولیت مرمت بناهای تاریخی ایران را برعهده 
زیبای  هنرهای  دانشکده  استاد  وی  است.  داشته 
دانشگاه تهران بوده و یک دوره ریاست این دانشکده را 

عهده دار بوده است.
از  ابعاد  دنیای  در  که  ان��دازی است  نقش  سیحون 
معانی پر رمز و راز باطن سخن به میان می آورد و معانی 
و فلسفه نظری و وجودی بزرگانی که معمار و طراح 
آرامگاه هر یک از آنان بوده، در نقش مقبره شان متجلی 
نموده است. به عنوان مثال در ۱۳۳۸ آرامگاه حکیم 
عمر خیام را مبتنی بر اصول ریاضی و مثلثاتی خیام، 
محاسبه و طراحی کرده است. وی همچنین طراحی 
ساختمانهای سازمان نقشه برداری کل کشور،کارخانه 
نخ ریسی کوروس اخوان،کارخانه آرد مرشدی، مجتمع 
آموزشی یاغچی آباد، سینما آسیا، سینما سانترال، 
اهواز،  و  تهران  در  فعلی(  )زمزم  کانادادرای  کارخانه 
پروژه  کارخانه یخ سازی کورس اخوان و حدود ۱۵۰ 

مسکونی خصوصی را برعهده داشته است.
منطق حرف اول در معماری

را  سیحون  های  فعالیت  درب��اره   تعریف  بهترین 

را که من  ارائه داده است،آنگاه که گفت: راهی  خود 
در معماری پیش گرفته ام به طور خالصه و به صورت 
فهرست ذکر می کنم. در معماری، قبل از هر چیز عالقه 
دارم منطق را همیشه در نظر داشته باشم. هیچ گاه 
هیچ چیز نباید بی منطق در معماری به کار برود، حتی 
کوچکترین خط و کم ترین نقطه بایستی دلیل و معنی 
مخصوص به خود داشته باشد و مخصوصًا از فانتزی های 
بی معنی و بی مغز گریزانم. حقیقت بایستی عریان و بی 
پرده در معماری خودنمایی کند ولو اگر گاهی اوقات 
زننده باشد، اطمینان دارم که حقیقت همیشه زیبایی 
و لطف مخصوص به خود را خواهد داشت. یک معمار 
خوب باید مثل یک شعر عالی ساده، سهل و ممتنع 
باشد. از شلوغی و درهم و برهمی بی اندازه گریزانم، 
نقشه ساده همیشه زود خوانده می شود و اشخاص را 
گمراه نمی کند، طرح نقشه یک ساختمان مثل حل یک 
مسئله است. باید همیشه ساده ترین راه حل را در نظر 

گرفت و از راه های پیچ در پیچ صرف نظر کرد.
و  مناظر  از  نقاشی  به  معماری،  کنار  در  سیحون 
روستاهای ایران می پرداخت و نمایشگاه هایی از آثار 
خود را، در ایران و در خارج از ایران برپا کرده است. 
آثار وی در نمایشگاهی در دانشگاه ماساچوست در 
و  پیکاسو  چون  هنرمندانی  آثار  کنار  در   ۱۹۷۲ سال 
نمایشگاه  این  در  درآم��د.  نمایش  به  دالی  سالوادور 
تابلویی از »کالفهای خطی«را به نمایش گذاشت که 
در آن از خطوط موازی و پر پیچ و تابی استفاده کرده 
بود که همدیگر را قطع نمیکردند. دانشگاه هایی مثل  
mIT،هاروارد، واشنگتن و برکلی مجموعه ای از نقاشی 

های او را گردآوری کرده و نگهداری می کنند.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

استاندار خراسان رضوی:

برگزاری نمایشگاه قرآن باید زمینه 
تعامل و رجوع بیشتر به قرآن را 

فراهم کند 

معاون استاندار و فرماندار مشهد: 

متاسفانه آمار کتابخوانی در کشور 
بسیار پایین است

شکوه پارسی در معماری ایرانی
به  مناسبت درگذشت مهندس هوشنگ سیحون، معمار و طراح بناهای یادبود

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.

7 1 5 8
9 2
2 7 4 1

5 9 4 3 6
2 8

9 5 1 6 4
6 1 9 4
1 7

3 2 1 9

جواب

جواب

8 1 8 4 7 6 5 7 3

4 4 1 5 5 2 2 3 8
1 8 4 7 2 3 2 5 8
7 2 4 5 8 5 4 6 9
4 9 2 8 7 9 7 1 4
8 7 2 1 3 3 8 1 2
5 9 7 3 8 2 5 8 1
2 7 8 9 1 5 3 7 4
2 5 6 2 5 8 8 4 4

471362589

963851742
258794361
715943628
346278915
829516473
687139254
194625837
532487196

818476573

441552238
184723258
724585469
492879714
872133812
597382581
278915374
256258844

              :: افقی
1-رتبه بندی کاراته- از آثار تاریخی ایرانشهر 2- خراب و ویران- اشاره- دوانیدن اسب 3- پوسته خارجی خورشید- متکا- از ماه های میالدی 4- مجلس روسیه- 
شبه فرش- زمین دور از آب 5- ایالتی در آمریکا- آلت جنگ- انبار کشتی 6- خبرگزاری روسیه- ریسمان آویزان کننده میوه به سقف- پرنده الشخور 7- او- یک 
دسته سرباز- چاقوی آشپرخانه 8- روزی دهنده- دروغ آذری- خورشید گرفتگی 9- گاز مهتابی- غذایی از اسفناج- آب بند 10- واجب- سحر و افسون- سایبان 
برد  ایران 14-  نفت  افسانه 13- سوار- فراموشکار- غارتگر  پهلوان شاهنامه- شاعر  الحلقوم-  کوچک دسته دار 11- گشاده- جایگاه- لقب کشور تبت 12- راحت 

معروف- روادید- موش خرما 15- از القاب امام چهارم )ع(- بدبوی

:: عمودی
ظاهر  خویشان-  خواندگی-  پسر   -4 جا  و  محل  طایفه-  زمین-  خوردگی  چین  از   -3 خط  انواع  از  مشاور-  متراکم-  بخار  توده   -2 سفاک  خودرای-  و  1-مستبد 
ساختمان 5- مردگان- الغر- پهلوان 6- حرف نفی عرب- شاعر معاصر سلطان سنجر- بنیانگذار 7- نقص- دندان نیش- پایتخت کانادا 8- شاعر تبریزی- انگشت 
کوچک- ترسناک 9- از رودهای مهم ایران- از شهرهای فارس- شهر بادگیرها 10- ادا- جاهل و بی خرد- حرف ندا 11- کار یکدنده- فرق سر- مایوس 12- ثانی- نقش 
اندازی- کینه توزی و انتقام 13- سرکه فروش- مرد علیم- از شهرهای خراسان رضوی 14- سر گذشت ها و حوادث پیشینیان- حب- بی پایه 15- نوزایی- نهادی 

برای اداره کردن یک ورزش
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   سرویس اجتماعی
نسرین زن 29 ساله مطلقه ای است که معتقد است 
همسرش  از  او  جدایی  باعث  اعتقادی  های  تفاوت 
شده است. او به نحوه آشنایی اش اشاره می کند و می 
گوید: "من و پیمان هر دو دانشجوی مدیریت بودیم، 
پیمان حدوداً پنج سال پیش زمانی که تنها 25 سال 
داشت، از من خواستگاری کرد و البته ناگفته نماند 
که ما حدود یک سال پیش از ازدواج رابطه دوستی 
با یکدیگر داشتیم و من نیز آن روزها به دلیل عالقه 
ام به پیمان، تفاوت نوع پوششم را با خانواده او را در 

نظر نگرفتم.
پیمان در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود و پدر 
و مادر من اعتقاداتی ضعیف داشتند و من نیز متاثر 
از این فضا به حجاب و مسائلی از این قبیل عالقه ای 
نداشتم. زندگی من و پیمان با مخالفت های شدید 
دو خانواده آغاز و اختالفاتمان درست از فردای عقد 
ظاهر شد، او از من می خواست چادر سر کنم و من 
باعث  نداشتم و همین مسئله  کار  این  به  عالقه ای 
شد که پیمان از طرف خانواده اش تحت فشار قرار 
گیرد. البته پدر و مادر و خواهر من نیز مدام اعتقادات 
مذهبی پیمان را مورد تمسخر قرار می دادند و این 
مشکالت با تولد فرزندان دوقلویم مهشید و مهدیس 

بیشتر شد. 
و  پ��در  گرفت،  باالتری  ش��دت  اختالفات  وقتی 
به  تصمیم  ما  و  شدند  قضیه  وارد  نیز  مادرهایمان 
جدایی گرفتیم و بعد از این که تمام حرمت ها میان 
من و او و خانواده هایمان از بین رفت، من دو فرزندم 

را به پیمان سپردم و از او جدا شدم.
حاال که فکر می کنم می بینم که ای کاش آن روزها 
سپری می  پیمان  حضور  با  هایم  لحظه  بهترین  که 
شد، کمی عاقالنه تر تصمیم می گرفتم و تنها حرف 
های عاشقانه را مالکی برای انتخاب همسر قرار نمی 

دادم."
به اعتقاد جامعه شناسان یکی از عواملی که نقش 
فرهنگی  عوامل  دارد،  زناشویی  زندگی  در  مهمی 
است. بسیاری از ناسازگاری ها و اختالفات خانوادگی 
ابعاد  فرهنگی  عوامل  اس��ت.  عوامل  این  زاییده 
مختلفی دارند که اهم آنها عبارتند از: دین و مذهب، 
ظاهر،  آراستن  و  پوشیدن  لباس  رس��وم،  و  آداب 
اعتقادات و باورها، ملیت و زبان، مسائل سیاسی و 

اجتماعی.
در  را  زی��ادی  عوامل  فرهنگ  که  این  به  توجه  با 
بر می گیرد و با در نظر گرفتن این که هر یک از این 
عوامل می تواند در زندگی زناشویی منشا ناسازگاری 
و اختالف گردد، می توان چنین نتیجه گرفت که این 
عوامل چقدر در سعادت و خوشبختی یا بدبختی و 

ناشادی در زندگی نقش دارند.
عقاید دینی بخش مهمی از فرهنگ و ذهنیت یک 
فرد را تشکیل می دهند که از شیوه زندگی و فعالیت 
های روزمره تا تربیت فرزندان و نوع روابط و معاشرت 
ها را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین بیراه نیست 
و  اولین  ازدواج  در  اعتقادی  تناسب  که  بگوییم  اگر 

مهمترین عامل تفاهم است.
استاد  و  روانشناس  پور  فردوسی  سیما  گفته  به 
دانشگاه: ایمان و اعتقاد فرد، مالک مهمی در همسر 
گزینی است. باید دو نفر در ازدواج از نظر اعتقاد هم 
شأن و هم تراز باشند. جهان بینی فرد مهم است و 
اینکه چگونه به دنیا نگاه می کند و زندگی برایش چه 

معنایی دارد.
مشکالت شخصیتی در پس پرده عشق

یا  و  متاسفانه  که  است  ساله   29 دختری  سحر 
می  جدا  همسرش  از  عقد  دوران  در  خوشبختانه 
شود. او که به صورت کاماًل سنتی با همسرش آشنا 
شده بود، می گوید: "آن زمان همسرم 34 ساله بود و 
من انتخاب مادرش بودم، فاصله زمانی خواستگاری 
تا عقد ما یک ماه بود و این ازدواج یک سال به طول 
نتوانستم  ماه  یک  آن  مدت  تمام  در  من  و  انجامید 

زوایای پنهان شخصیت او را بشناسم.
همه چیز تا یک ماه بعد از عقد خوب بود ولی بعد از 
آن مدام ایرادهای بنی اسرائیلی می گرفت و حتی به 
من اجازه صحبت کردن با همسر خواهرم و یا هر مرد 
دیگری را نمی داد. در ابتدا فکر می کردم شوخی می 
کند، اما این مسئله هر روز شدیدتر می شد تا جایی 
که به من مدام شک داشت و همه جا کنترلم می کرد. 
موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم و پس از چند 
بار مشاوره به این نتیجه رسیدم که باید از او جدا شوم 

و البته با سختی بسیار به طالق رضایت داد."
به عنوان معیار  را  پور مسئله شخصیت  فردوسی 
دیگر همسرگزینی معرفی کرده و می گوید: شخصیت 
دو طرف در ازدواج بسیار مهم است. در اینجا دیگر از 

مشابهت خارج می شویم. باید شخصیت دو نفر جفت 
و جور باشد. که به معنی تفاوت در بعضی خصوصیات 
که  کسی  مثاًل  اس��ت.  دیگر  تعدادی  در  شباهت  و 
برونگراست و جرات ورزی باالیی دارد، در کنار کسی 
که درونگراست و چندان اجتماعی نیست به مشکل 

بر می خورد.
به اعتقاد وی جنبه مهم دیگر در این باره، نداشتن 
اختالل شخصیت است و اکثر مشکالت زن و شوهر 
ناشی از همین است. فردوسی پور ادامه می دهد: 
ممکن است کسی اختالل شخصیتی داشته باشد، 
اما خود و خانواده اش متوجه آن نباشند و برایش هم 
مشکل عمده  ای ایحاد نکند. مثاًل کسی که شخصیت 
کاماًل  و  نیست  اجتماعی  اص��اًل  دارد،  اسکیزوئید 
منزوی است. یا مثاًل فرد دارای شخصیت پارانوئید، 
سیار بدبین است. یا اختالل شخصیت وسواسی که 
بسیار متداول است و جز در زندگی مشترک نمی توان 
متوجه اش شد. برای بررسی چنین مسائلی، تحقیق 
ازدواج  از  قبل  مشاوره  به  رفتن  و  بیشتر  شناخت  و 

توصیه می شود.
کوچه باالیی آرزوست

آرزو 24 ساله است و خانواده اش از نظر اقتصادی 
در جایگاه پایینی قرار دارد. چهره بسیار زیبایی دارد 
به خاطر ظاهرش  تنها  به قول خودش همسرش  و 
اصرار داشته با او ازدواج کند. بهترین لحظه زندگی 
اش زمانی است که اسمش را جز پانصد نفر اول کنکور 
می بیند و در یکی از دانشگاه مطرح تهران قبول می 

شود.
او که تقریبا یک سال پیش طالق گرفته است می 
به تهران  از زنجان  برای تحصیل  "آن روز که  گوید: 
از  یکی  عروس  است  قرار  که  شد  نمی  باورم  آمدم، 

پولدارترین خانواده های تهرانی شوم.
همان  در  سال  آن  در  نیز  امیر  سابقش  همسر 
دانشگاه و رشته ای که آرزو قبول شده، قبول می شود 

و در همان سال های اول عاشق آرزو می شود.
آرزو می افزاید: یادم می آید اولین بار امیر بود که 
به بهانه جزوه تلفنم را گرفت و تماس های او هر روز 
امیر  دور  زیادی  دختران  شد.  می  بیشتر  و  بیشتر 
بودند ولی او در عین حال که با همه آن ها بود، به من 
توجه بیشتری می کرد و این مسئله حسادت برخی از 
همکالسی ها را برانگیخته بود تا جایی که آنها مدام به 

دنبال انتقام از من بودند.
ترس  احساس  آمد  میان  به  ازدواج  حرف  وقتی 
هم  بار  یک  حتی  خواستگاری  روز  مادرش  کردم، 
که دوست  بود  ابتدا مشخص  از همان  و  نزد  حرفی 
ندارد پسرش با دختری که در شهرستان بزرگ شده 

و خانواده پولداری ندارد ازدواج کند.
می  طالیی  فرصت  یک  عنوان  به  را  امیر  من  اما 
شناختم و با خودم می گفتم مثل اینها شدن کاری 
به این طریق سختی هایی که  ندارد، خدا خواسته 
در خانه پدرم کشیدم را جبران کند و حرف هایی از 
این قبیل. از آنجا که من در خوابگاه بودم و به دلیل 
اخم های مادر شوهر خیلی نمی توانستم به خانه پدر 
همسرم بروم، از امیر خواستم که زودتر عروسی کنیم 
و دقیقًا 5 ماه بعد از عقد، عروسی ما در یکی از هتل 

های معروف تهران برگزار شد.
امیر همیشه به من می گفت تو عروسکی و من از 
اینکه همسری به زیبایی تو دارم به خودم افتخار می 
کنم، ولی تمام این حرف ها برای مدت کوتاهی بود. 
پس از آن مرتب متوجه تلفن های مشکوک همسرم 
شدم و حتی یک بار پلیس امیر را با چند دختر در 
خیابان گرفته بود و من خودم رفتم او را از کالنتری 

بیرون آوردم.
وقتی موضوع را با پدر امیر در میان گذاشتم گفت: 
شبیه  چیزت  چه  تو  بینداز؛  ات  قیافه  به  نگاه  یک 
ازدواج  از  بعد  بودم  خانواده من است، من مطمئن 
امیر با تو، باید پسرم را از پارتی ها و کالنتری ها جمع 
کنم. االنم هر چه می خواهی می دهم فقط از زندگی 

پسرم برو بیرون.
بودند که طبقه اجتماعی و  افراد زیادی  آن زمان 
اقتصادی شان به خانواده من نزدیک بود، اما من می 
خواستم یک شبه همه پله های موفقیت را باال برم که 

اینگونه زمین خوردم."
برای داستان  تنها  گدا  و  ازدواج شاهزاده  داستان 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  هاست. 
ما چیزی است که شخصیت ما و سبک زندگی ما را 
شکل داده است. اختالف فرهنگی و تضاد طبقاتی در 
ازدواج باعث می شود درک متقابل تا حد زیادی میان 
زوجین کاهش پیدا کند و حتی اگر دو طرف بتوانند 
در این زمینه به تفاهم برسند، ممکن است خانواده 

 ها نتوانند. 
عنوان  خانواده،  شناسان  روان   و  جامعه  شناسان 
بر  عالوه  ازدواج،  هنگام  در  است  بهتر  که  کنند  می  
فاکتورهای دیگر، به عامل طبقه  اجتماعی  نیز توجه 
دو  با  فرد  دو  ازدواج  آنان،  عقیده   به  باشند.  داشته 
طبقه  اجتماعی متفاوت، به دلیل زمینه  هایی که برای 
تحقیر، اختالف سلیقه، تفاوت نگرش، ناهماهنگی 
و... به وجود می آورد، ریسک بزرگی است و معمواًل 

در گروه ازدواج  های ناهمسان قلمداد می شود.
فردوسی پور در این خصوص می گوید: وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو طرف مالکی مهم 
در نحوه همسرگزینی است. به طوری که دو نفر باید 
از نظر اقتصادی همسان باشند. یکی از طبقه باال و 

دیگری از طبقه پائین جامعه نباشد.
کجایی عشق؟

وی با طرح این سئوال که جایگاه عشق در انتخاب 
کجاست؟ ادامه می دهد: باید گفت عشق زمان می 
پایدار،  عشق  های  برسد.  پختگی  درجه  به  تا   برد 
می  قوام  و  دوام  که  است  ازدواج  از  بعد  های  عشق  
 یابد. خیلی از ازدواج  های منجر به طالق، عشق  های 

گداخته  ای هستند که زود خاموش شده  اند. 
به گفته این روانشناس خانواده، یک ازدواج موفق 
کنید  سعی  پس  باشد.  آگاهانه  که  است  ازدواج��ی 
درباره این واقعه مهم تا می توانید آگاهی خودتان را 

بیشتر کنید.

رئیس ستاد دیه استان خراسان رضوی گفت: 804 زندانی 
جرایم غیر عمد در این استان چشم انتظار کمک مردم و 

خیرین برای پرداخت دیون خود می باشند.
جواد غفاریان طوسی افزود: از این تعداد 60 نفر به خاطر 
عدم پرداخت دیه، 630 نفر به دلیل مطالبات مالی و 114 
نفر نیز به خاطر نپرداختن مهریه و نفقه دچار محکومیت 

شده اند.
خیرین  و  مردم  کمک  با  گذشته  سال  کرد:  اظهار  وی 
13 میلیارد و 500 میلیون ریال برای آزادی هزار و 40 
زندانی جرائم غیر عمد در این استان جمع آوری شد که 
در مجموع با کمک های ستاد دیه کشور 50 میلیارد ریال 

برای آزادی این افراد هزینه شد.
وی گفت: با مساعدت مسئولین قضایی استان و همکاری 
بیمه ها و بانکها و گذشت شاکیان بدهی برخی محکومین 
مزبور تقسیط شده که پس از آزادی از زندان بدهی خود را 

در قالب اقساط وام پرداخت می کنند.
غفاریان طوسی افزود: پس از افطار 22 خرداد ماه جاری 
مصادف با 27 ماه مبارک رمضان مراسمی در مشهد برای 
جمع آوری کمکهای مردمی به منظور پرداخت دیون مالی 
و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: مردم می توانند کمکهای نقدی خود برای 
آزادی زندانیان مزبور را به کارت بانکی بانک ملی به شماره 
6037991899949339 یا به کارت بانکی بانک صادرات به 
شماره 6037691990141988 به نام ستاد دیه خراسان 

رضوی واریز نمایند.

دست دختر ۱۳ ساله که در حادثه ای ،قطع شده بود 
توسط تیم پزشکی ارتوپدی و جراحی  بیمارستان امام 
رضا)ع( از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

با موفقیت پیوند شد.
هیئت  عضو  و  دست  جراحی  تخصصی  فوق  فلوشیپ 
اولین  در  اف��زود:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
ساعات ماه مبارک رمضان ۱۳۹۷ دختری ۱۳ ساله با قطع 
دست راست از ناحیه مچ به اورژانس بیمارستان امام 
رضا )ع( مراجعه و تیم درمانی بالفاصله نسبت به قطع 

خونریزی با پانسمان فشاری اقدام نمود.
شکل  به  شده  قطع  ک��رد:ان��دام  نشان  خاطر  اج��ودی 
مناسبی در ظرف استریل و با تماس غیرمستقیم با یخ 
در باکس قرار گرفت و بالفاصله با هماهنگی به اتاق عمل 

اورژانس منتقل شد.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه عمل 
ارتوپدی  و  جراحی  گروه  بین  کارتیمی  دست  پیوند 
میباشدخاطرنشان کرد: سریعًا دو تیم پزشکی ارتوپدی 
تشکیل شدند که تیم اول به آماده کردن دست قطع شده 
در شرایط استریل پرداخته وگروه دوم نیز بعد از بیهوشی 
بیمار، اقدام به آماده کردن انتهای اندام قطع شده در 
شرایط استریل با شست و شو وآماده سازی شریان و 

وریدها و استخوان ها نمودند.
سر  دو  شدن  آماده  از  بعد   : افزود  ارتوپدی  متخصص 
اندام، این دو تیم ارتوپد به هم ملحق شده و عمل اصلی 
پیوند دست در ساعت ۲۲ شروع شد. در سیر عمل با 
حضور دستیاران ارتوپدی فیکس استخوانی دست به 
صورت  ها  عصب  و  وریدها  ها،  شریان  اتصال  و  ساعد 

گرفت و درنهایت با ترمیم پوست پایان پذیرفت.
اجودی افزود: این عمل بدون وقفه و پس از تالش ۹ 

ساعته تیم با موفقیت به پایان رسید .
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، وضعیت 
خون رسانی دست پس از عمل را مناسب اعالم کرد و 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر که حدود ۸ روز از زمان 
عمل پیوند می گذرد حال عمومی بیمار خوب است و 
در بخش ارتوپدی این بیمارستان برای اقدامات درمانی 

پس از عمل بستری است و بزودی مرخص می شود.

ای  بیانیه  در  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای 
شهادت آتش نشان فداکار »حسن پور اکبر« را تسلیت 

گفت.
» و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات ا... وا... 

رئوف بالعباد«
خدا  رض��ای  درراه  خود  ازج��ان  م��ردم  از  بعضی  »و 
درمی گذرند؛ خداوند با چنین بندگانی رئوف و مهربان 

است«)بقره ۲۰۷(
خبر کوچ ملکوتی آتش نشان عزیز و دریادل دیارمان 
نمودن  سپری  از  پس  که  پوراکبر«  »حسن  شادروان 
دوره های سخت درمان، به دیدار خالق خود شتافت؛ 

روح و جان مان را سوگوار این ضایعه نمود.
چنین انسان هایی که فرزندان خَلف و اسطوره ای این 
این  مباهات  و  فخر  مایه  هستند،  مردمانش  و  خاک 
و  شجاعت  نام،  و  یاد  بی تردید  و  ماند  خواهند  کشور 
و مال  نجات جان  برای  از  که  اهورامرد  این  فداکاری 
هم شهریان خویش، جان خود درکف دست گرفت و 
شجاعانه به دل آتش زد؛ از خاطر همکاران ایشان و 
دیار  این  قهرمان پرور  و  قدرشناس  شهروندان  عموم 

نخواهد رفت.
این  شهادت  مقدس،  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای 
سرباز فداکار را صمیمانه به خانواده ایشان، همکاران 
حضرت  از  و  می گوید  تسلیت  شهروندان  عموم  و 
باریتعالی خواستار آمرزش الهی برای آن شادروان و 

شکیبایی برای بازماندگان را مسئلت داریم.

اسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره  رئیس   
رضوی  خراسان  پ��رورش  و  ام��وزش  اجتماعی 
همزمان  ت��وان��م��ن��دس��ازی  دن��ب��ال  گ��ف��ت:ب��ه 

دانش آموزان و  والدین هستیم.
در  مراقبت  اداره  رئیس  ساعدی  گ��زارش،  به 
برابر اسیب های اجتماعی معاونت تربیت بدنی و 
رضوی  خراسان  پرورش  و  اموزش  اداره  سالمت 
آسیب های  برابر  در  مراقبت  کمیته  نشست  در 
اجتماعی که در محل اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی  برگزار شد عنوان کرد: اقدامات 
اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی به دو 
سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  اقدامات  دسته 
اجرایی  های  برنامه  حیطه  در  می شود.  تقسیم 
اموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت  مصوب 
عاری  مدارس  دوم  متوسطه  مدارس  در  پرورش 
از خطر، در دوره متوسطه اول مهارت های مقابله 
بارفتار های پرخطر، در دوره ابتدایی مهارت های 
رویکرد  با  مراقب  م��دارس  خ��ود،  از  مراقبت 
اجتماع  صورت  به  پیشگیری  و  محور  اجتماع 

محوررا در کلیه مقاطع تحصیلی داریم.
همزمان  توانمندسازی  طرح  داد:  ادامه  وی 
والدین، کارکنان و دانش آموزان و طرح همکاری 
منتخب  ازنواحی  تعدادی  در  را  مدرسه   و  خانه 
دانشگاه  همکاری  با  که  داریم  پایلوت  صورت  به 
طرح  م��ی ش��ود.  ان��ج��ام  مشهد  پزشکی  علوم 
دانش آموزان  روانی-اجتماعی  توانمندسازی 
داریم  را  تبادکان  2،4،5و  ناحیه  در  را  متوسطه 
و همچنین مداخالت اموزشی،حمایتی و روانی 
ادرات  تمام  در  پ��روژه  صورت  به  که  اجتماعی 

آموزش و پرورش سطح استان انجام می شود. 
آسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره  رئیس 
نوجوان  جشنواره  طرح  توضیح  در  اجتماعی 
سالم افزود: این جشنواره به صورت پروژه در کل 
استان انجام می شود که اختتامیه استانی آن در 
19 اردیبهشت ماه برگزار شد و اختتامیه کشوری 
آثار  شد.  خواهد  برگزار  ماه  شهریور  در  نیز  آن 
و  نرم افزار  عکس،  فیلم،  زمینه  در  دانش آموزان 
چند رسانه ای و آثار رسیده از دادگستری و دیگر 
اموزنده و  آثار حیطه ی آسیب های اجتماعی که 
کنار  در  که  شد  ارائه  نمایشگاه  این  در  بود  موثر 
آن کارگاه های اموزشی با همکاری دادگستری و 

نیروی انتظامی برگزار کردیم. 
ساعدی عنوان کرد: عالوه بر این  تمام مدارس 
را  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  کمیته  ما 
دارند؛ طرحی به نام طرح هدایت در تمام ادارت 
استان برگزار میشود که کلیدواژه ای است از همه 
تعلیم  یاور  اجتماعی  برابرآسیب های  در  باهم 
تشکیل  کمیته هایی  طرح  این  در  تربیتیم.  و 
می شود وآسیب های موجود شناسایی می شود، 
برای آسیب ها تصمیم گیری می شود و با استفاده 
از امکانات بومی و موجود در هر مدرسه اقدامات 

الزم انجام می گیرد.
های  کارگاه  و  استانی  کارگاه های  اف��زود:  وی 
تربیت مربی که یکی از آن ها کارگاه پیشگیری از 
سومصرف الکل در نوجوانان بود را برگزار کردیم. 
نمایندگان  برای   96 خردادماه  در  که  کارگاه  این 
برگزار  استان  پرورش  و  اموزش  ادارات  منتخب 
و  مناطق  در  ابشاری  صورت  به  آن  از  بعد  و  شد 

نهایتا در مدارس برگزار می شود.
آسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره  رئیس 
اجتماعی سایر اقدامات این اداره از قبیل  ارسال 
کتاب تدریس معلم درباره ی پیشگیری اولیه از 
اعتیاد و رفتارهای پرخطر در تمام مدارس، طرح 
آموزش شناسایی،پیشگیری و کنترل آسیب های 
شهر،  حاشیه  مناطق  مدیران  برای  اجتماعی  
بازی،  طریق  از  زندگی  های  مهارت  آم��وزش 
برگزاری کارگاه های آموزشی سواد رسانه و طرح 

قاضی مدرسه را به تفضیل توضیح داد.
عنوان  نماد  طرح  برنامه های  بیان  با  ساعدی 
مدرسان  و  مشاوران  برای  اموزشی  کارگاه  کرد: 
طرح نماد- نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان- 
این  کردیم.  برگزار  گذشته  سال  ماه  آبان  در  را 
طرح از تشریک مساعی 9 دستگاه اجرایی کشور 
از دانش آموزان  برای مراقبت  و آموزش و پرورش 
که  آسیب هایی  و  پیش رو  آسیب های  برابر  در 

دچارش شدند طراحی شده است. 
کارشناس  ه��م��ت زاده  جلسه  ای��ن  ادام��ه  در 
آسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره  پژوهشی 
از  حاصل  تجربیات  و  نتایج  توضیح  به  اجتماعی 
برای  کرد:  بیان  و  پرداخت  طرح ها  این  اجرای 
رقابت  کاهش  آسیب ها،  برابر  در  شدن  مصون 
با  س��ازن��ده  تعامل  فرصت  اف��زای��ش  و   درس��ی 
معلمان، والدین و جوامع محلی بسیار موثر است 
دانش آموزان  به  خواهشمندیم  مدیران  از  لذا 

مطرودشان توجه ویژه ای داشته باشند.
داده  نشان  »تجربه  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
به  را  خشونت  دان��ش آم��وز  و  معلم  هم سفرگی 
در  کرد:  عنوان  می دهد«،  کاهش  زیادی  میزان 
که  شود  گرفته  جشن هایی  بهانه  هر  به  مدارس 
داشته  مشارکت  همه  آن  اج��رای  و  طراحی  در 
و  فرهنگی  تفاوت های  برنامه ها  این  در  و  باشند 
اجتماعی دانش آموزان باید به رسمیت شناخته 

شود.

خبرخبر

رئیس ستاد دیه استان مطرح کرد؛

804 زندانی خراسان رضوی چشم 
به در

رئیس اداره مراقبت در برابر اسیب های اجتماعی 
اموزش و پرورش خراسان رضوی:

به دنبال توانمندسازی همه جانبه 
هستیم

در مشهد صورت گرفت؛

پیوند دست دختر نوجوان با 
موفقیت در بیمارستان امام رضا)ع( 

بیانیه شورای اسالمی شهر مشهد 
مقدس در پی شهادت آتش نشان 

فداکار »حسن پور اکبر« 

عشق هایی که زود فراموش می شوند؛

چهکسیباورمیکند؟
عشق سرد می شود و  چشم های گرم دوباره باز می شود؛ تنها چیزی که بیشتر از همه چیز به چشم می آید واقعیت است!

حضور قاتل ندا دختر 6 ساله در دادگاه پس از 
دو جلسه غیبت

ساله   6 بچه  دختر  قاتل  دادگاه  جلسه  سومین 
با حضور  متهم  دو جلسه غیبت  از  بعد  مشهدی 
وی در شعبه 5 دادگاه کیفری ویژه قتل در مشهد 

برگزار شد.
ساله   6 بچه  دختر  قاتل  دادگاه  جلسه  سومین 
با حضور  متهم  دو جلسه غیبت  از  بعد  مشهدی 
وی در شعبه 5 دادگاه کیفری ویژه قتل در مشهد 

برگزار شد.
اتهام  به  که  )ع.ا(  متهم  گزارش  این  اساس  بر 
قتل و تجاوز دختر بچه هفت ساله در حال حاضر 
در زندان و تحت نظر به سر می برد، در دو جلسه 
و  داشت  غیبت  بیماری  دلیل  به  دادگ��اه  قبلی 

سومین جلسه با حضور وی تشکیل شد.
من  نهایی  حرف  گفت:  ندا  پدر  علیزاده  داوود 
غیبت  دلیل  به  و  است  قاتل  قصاص  ندا  مادر  و 
مجدد  غیبت  احتمال  قبلی،  جلسه  دو  در  قاتل 
امروز مادر  به همین خاطر  و  قاتل وجود داشت 
اتهامات قاتل  به  ندا در سومین جلسه رسیدگی 

دخترمان حضور نداشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رای اولیه دادگاه 
بر قصاص متهم است و من به عنوان پدر مقتول و 
همسرم به عنوان مادرش، بر قصاص نفس متهم 
جلسه  در  که  است  شده  قرار  داریم.  نظر  اتفاق 
پس  و  حاضر شود  دادگاه  در  نیز  ندا  مادر  بعدی 
از اعالم رای او، رای نهایی دادگاه نیز صادر شود.
دلم  خیلی  ک��رد:  اضافه  ادام��ه  در  ن��دا  پ��در 
ندا  که  همانگونه  را  دخترم  قاتل  که  می خواست 
را به قتل رسانده است، به قتل برسانم اما دور و 
اطرافی ها به من می گویند که صبور باش تا قانون 

به اتهامات قاتل رسیدگی کند و به دلیل بیماری 
قاتل جلسات دادگاه طوالنی نشود.

سایت فرودگاه مشهد هک شد
خردادماه  سوم  دیروز  مشهد  فرودگاه  سایت 
برای دقایقی هک شد و توسط هکرها در اختیار 

قرار گرفت.
خردادماه  سوم  دیروز  مشهد  فرودگاه  سایت 
برای دقایقی هک شد و توسط هکرها در اختیار 

قرار گرفت.
گفت:  مشهد  فرماندار  نوروزیان«  محمدرحیم 
طول  به  بیشتر  دقایقی  ف��رودگ��اه  سایت  هک 
نینجامید و به سرعت برطرف شد.اقدامات الزم 

برای شناسایی هکرها در دست پیگیری است.
تبلیغاتی  های  تلویزیون  و  تابلوها  گذشته  روز 
»تپندگان«  نام  با  گروهی  توسط  مشهد  فرودگاه 
 96 دیماه  های  ناآرامی  از  تصاویری  و  شد  هک 

روی آنها به نمایش درآمد.
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد 
پس از مهرآباد تهران، دومین فرودگاه پرترافیک 
ایران است و به طور میانگین روزانه 180 هواپیما 
به این فرودگاه وارد و از آن خارج می شود که این 
تعداد در ایام اوج سفرها به 250 پرواز در روز نیز 

می رسد.

زن  دست  کار  مجازی  فضای  در  رابطه 
مشهدی داد

وی  از  جوان  زن  تهدید  با  صفت  شیطان  مرد 
درخواست ارتباط نامشروع داشت.

مشهد  فتای  پلیس  به  قبل  چندی  جوان  زنی 
او  کرد.  شکایت  ناشناس  مردی  علیه  و  مراجعه 
گفت: من با این مرد از طریق تلگرام آشنا شدم 
و مدتی با هم چت می کردیم. من کار با تلگرام را 

به خوبی بلد نیستم. به همین دلیل یک روز وقتی 
او به من گفت رمزی برایم ارسال شده است و آن 
عددها را خواست به او دادم. مدتی بعد فهمیدم 
طریق  از  را  من  خصوصی  عکس های  مرد  این 

تلگرام به  دست آورده است.
مرد  شد.  شروع  تهدید ها  که  بود  به بعد  آن  از 
او  به  تومان  میلیون    30 اگر  گفت  من  به  غریبه 
ابتدا سعی  را منتشر می کند.  نپردازم، عکس ها 
فایده ای  اما  کنم،  مقاومت  برابرش  در  ک��ردم 
او  از  ش��ده  هرطور  ک��ردم  ت��الش  بعد  نداشت، 
برایم  او  ولی  کنم،  پیدا  چاره ای  تا  بگیرم  وقت 
ضرب االجل تعیین کرد و در نهایت مجبور شدم 
30  میلیون تومان را به هر سختی ای که بود تهیه 
بپردازم.  مرد  آن  به  آبرویم  حفظ  برای  و  کنم 
مرد غریبه وقتی پول را گرفت دیگر به من کاری 
از  که  من  اما  شد،  تمام  تهدیدهایش  و  نداشت 
ماجرا به شدت ناراحت بودم، بعد از آنکه به تمام 
این  از  گرفتم  تصمیم  کردم  فکر  موضوع  جوانب 

فرد شکایت کنم«.
ماموران بعد از دریافت این شکایت درحالی که 
درخواست  ج��وان  زن  از  متهم  بودند  فهمیده 
گسترده ای  تحقیقات  کرده،  نیز  نامشروع  رابطه 
به  که  سرنخ هایی  با  نهایت  در  و  دادند  انجام  را 
 دست آوردند توانستند متهم را شناسایی کنند. 
آنها فهمیدند متهم مشهد را ترک کرده است، به 
همین دلیل در کمین نشستند تا اینکه وقتی این 
را در گیت  او  بازگشت،  به مشهد  با هواپیما  مرد 

ورودی فرودگاه هاشمی نژاد بازداشت کردند.
اعتراف  خود  جرم  به  دستگیری  از  بعد  متهم 
نسخه  رمز  توانسته  اینکه  از  بعد  گفت  و  کرد 
بیاورد،  دست  به   را  جوان  زن  تلگرام  دسک تاپ 
نقشه شومی که  به  تا  را کپی کرده  او  عکس های 

کشیده بود برسد.

 متهم دستگیرشده پس از تکمیل پرونده برای 
سیر روال قانونی و رای نهایی به دادسرای ویژه 

جرائم رایانه ای اعزام شد.
سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای 
پرونده  این  به  اشاره  با  خراسان رضوی،  استان 
ترس  به علت  هرگز  کرد  توصیه  شهروندان  به 
خواسته های  از  شخصی،  اطالعات  افشای  از 
با مراجعه  و  نکنند  افراد مجرم تمکین  نامشروع 
قانون  دست  به  را  مجرم  و  اخاذ  فرد  پلیس،  به 

بسپارند.

قوچان  تبارک  سد  در  میانسال  مردی  جسد 
کشف شد

دادستان عمومی و انقالب قوچان گفت: جسد 
سد  حاشیه  در  جمعه  صبح  میانسال  مرد  یک 

تبارک قوچان کشف شد.
به  متعلق  شده  کشف  جسد  گفت:  آذری  علی 
ادارات  از  یکی  کارمند  و  52 ساله  مردی حدودا 
به  قبل  مدتی  از  که  فرد  این  است.  شهرستان 
چندانی  جسمانی  تعادل  بیماری  به  ابتال  دلیل 
نداشته، دیشب با اطالع خانواده اش به قصد سد 

تبارک از منزل خارج شده بود.
وی  بازنگشتن  با  داد:  ادامه  قوچان  دادستان 
به  را  مورد  وی  خانواده  شب،  آخر  تا  خانه  به 
که  بودند  داده  اطالع  تبارک  انتظامی  پاسگاه 
پس از جستجو صبح امروز جسد وی، در حالی 
سد  انتهای  در  بود  آمده  بیرون  آب  از  سرش  که 

تبارک کشف شد. 
به دست آمده  شواهد  اینکه  بیان  با  آذری 
با  گفت:  می کند،  منتفی  را  قتل  وقوع  احتمال 
توجه به بیماری وی احتمال وقوع حادثه ای و یا 
خودکشی وجود دارد که تحقیقات بیشتر در این 

خصوص ادامه دارد.
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رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس گفت: با تعامل و همراهی 
می توانیم  شهرداری،  با  نماز  بلوار  در  ذی ربط  نهادهای  و  دستگاه ها 

شاهد تسریع در بهره برداری از این بلوار باشیم.
به  که  نماز  بلوار  از  بازدید  حاشیه  در  جمعه  روز  حیدری  محمدرضا 
همراه معاون فنی و عمران شهرداری مشهد برگزار شد، افزود: شورای 
پنجم و مجموعه شهرداری برحل و فصل مشکالت ترافیکی و حمل و 

نقل شهروندان مصمم بوده و پیوسته بدنبال یافتن راه های برون رفت 
از شرایط کنونی است.

اتمام  بر  شهری  مدیریت  اولویت  خاطر،  همین  به  کرد:  اضافه  وی 
پروژه های نیمه تمامی نهاده شده که به هر دلیلی با موانع و مشکالتی 
مدیریت  و  شده  پیش بینی  خصوص  این  در  مالی  منابع  است؛  مواجه 

شهری با جدیت پیگیر آن خواهد بود.
حیدری با بیان اینکه »بلوار نماز« یکی از پروژه هایی است که میتواند 
بویژه  تاثیرگذاری را در روانسازی حمل و نقل و ترافیک  نقش بسزا و 
بزرگراه کالنتری  ایفا کند، تصریح کرد:  به غرب مشهد  در محور شرق 
پاسخگوی حجم ترافیکی کنونی شهر نیست و در ساعاتی از روز شاهد 
اهمیت  امر  این  و  تردد خودروهای سواری هستیم  افزایش چشمگیر 

بلوار نماز را ملموس تر می سازد.
در  نماز  بلوار  احداث  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
آن  نیاز  مورد  اعتبارات  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  گذشته  دوره های 
بدلیل برخی مشکالت بوجود آمده در مسیر  یافته ولی  نیز اختصاص 
پیشرفت پروژه، امالک و اراضی مرتبط به برخی دستگاه ها و نهادها، 

متوقف شده بود.

حیدری با اشاره اینکه »تعامل و گفتگو« با دستگاه های مختلف بعنوان 
یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم مشهد در جهت برطرف نمودن 
مشکالت و معضالت شهر است، گفت: با پیگیری شهرداری محترم و 
موافقت آستان قدس رضوی مشکل مربوط به احداث و بهره برداری از 
بصورت جدی  و عمران شهرداری  فنی  معاونت  و  رفع شده  نماز  بلوار 
تالش می کند که هرچه زودتر این بلوار به بهره برداری برسد. وی اعتبار 
مورد نیاز برای بهره برداری از بلوار نماز را 20 میلیاردتومان اعالم کرد 
و افزود: برخی از اقدامات مربوط به حوزه آماده سازی این بلوار دارای 
نقایصی است؛ بعنوان مثال جداول و آسفالت بخش هایی از پروژه که 
که  بلوار  از  نقاطی  و  گشته  تخریب  گذرزمان  بخاطر  شده  آماده سازی 

احتمال ریزش سنگ دارد، باید ایمن سازی شود.
به  امسال  تابستان  در  نماز  بلوار  که  خبر  این  اع��الم  با  حیدری 
بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: انتظار ما از تمامی دستگاه ها و 
نهادهایی که راه اندازی بلوار سبب می شود تا عالوه بر شهروندان عزیز 
مشهدی، ایشان نیز از مزایای آن منتفع شوند این است که در جهت 
بهره برداری هرچه سریعتر از این پروژه، همراهی و مشارکت الزم را با 

شهرداری داشته باشند.

سوخت  های  جایگاه  برخی  که  است  حاکی  میدانی  گزارش های 
نوسازی شده در قالب طرح برندینگ، برخالف قانون با نازل های بدون 

ورودی کارت سوخت تجهیز شده اند.
به گزارش مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تصمیم 
به  مضاعف  یارانه  تخصیص  و  سوخت  بندی  سهمیه  منظور  به  گیری 
سوخت سهمیه ای، استفاده از کارت سوخت نیز الزامی شد. کارتی که 
بدون وجود آن سوخت گیری از جایگاه های سوخت امکان پذیر نبود؛ 
اما در دولت یازدهم، با یکسان سازی نرخ بنزین عمال استفاده از کارت 
شورای  مجلس  دلیل  همین  به  و  داد  دست  از  را  خود  منطقی  توجیه 
کارشناسان  گفته  به  کرد.  لغو  را  از آن  استفاده  الزام   ۹۵ اسالمی سال 
بودن  پابرجا  دلیل  به  اما  سوخت،  کارت  از  استفاده  الزام  لغو  وجود  با 
سامانه سوخت رسانی که روی دستگاه نازل جایگاه های سوخت وجود 
بود. ضمن  کنترل تر  قابل  و  کمتر  تا حدی  قاچاق خرد  میزان  داشت، 
در  سامانه  این  توسط  مصرف  میزان  از  دقیقی  آمار  همچنان  اینکه 

اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار می گرفت.
سال  ماه  اردیبهشت  پایانی  روزه��ای  در  اسالمی  شورای  مجلس   
گذشته طی مصوبه ای استفاده از کارت سوخت در زمان سوخت گیری 
بر  که  جدیدی  طرح  طبق  ترتیب  این  به  کرد.  اعالم  الزامی  مجددا  را 
مدیریت  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  قانون   ۱ ماده  اصالح  اساس 
مصرف سوخت در مجلس شورای اسالمی مطرح شد، استفاده از کارت 
سوخت برای استفاده از بنزین و گازوئیل الزامی شد و مصوبه جدید با 
قانون قبلی )که کارت سوخت تنها یک اولویت در دریافت سوخت در 

بخش حمل و نقل ، صنعت و کشاورزی بود( جایگزین شد.

جایگاه  در  که  رفت  می  انتظار  برندینگ،  طرح  اجرای  با  همزمان   
هایی که توسط برندهای مجوزگرفته،  بازسازی شده یا می شوند نیز 
که متاسفانه  باشند  کارت سوخت مجهز  به ورودی  نازل های سوخت 

چنین نشده است.
ابتدای  در  واقع  تهران،  سوخت  جایگاه های  از  یکی  پیش  چندی 
بود،  شده  بازسازی  برندینگ  طرح  اجرای  هدف  با  که  آزادی  خیابان 
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  خ��واه،  موسوی  محمدرضا  باحضور 
فرآورده های نفتی افتتاح شد. جایگاهی که استانداردهای حداکثری 
را دارا است و طرح کهاب)جمع آوری بخارات بنزین( نیز درآن در حال 
اجرا است. این جایگاه درحالی افتتاح شد که برای سوخت گیری از آن 
نیازی به کارت سوخت نیست و طبق مشاهدات میدانی، دستگاه های 

نازل آن مدخلی برای استفاده از کارت سوخت ندارند.
طبق  و  شود  نمی  جایگاه  این  به  محدود  قانونی  تخلف  و  نقص  این 
جنب  باقری،  شهید  شهرک  سوخت  جایگاه  کنندگان،  استفاده  گفته 
نازل  با  آزادی  استادیوم  مترو  جنب  جایگاه  همچنین  و  آبشار  پارک 
اند.این  شده  تجهیز  و  بازسازی  سوخت،  کارت  ورودی  بدون  هایی 
که  کنند  می  استفاده  هایی  نازل  از  شده،  بازسازی  تازه  های  جایگاه 
برای کارت سوخت  از ورودی  و  را دارا است  پایانه فروش متصل  تنها 

خبری نیست.
از  استفاده  طرح  مجری  سجادی،  ناصر  گفته  به  که  سوختی  کارت 
کارت هوشمند در سال ۸۶، رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در 
برداشت. حال با اجرای طرحی نو به نظر می رسد جایگاه داران بدون 
توجه به قانون به تجهیز جایگاه ها پرداخته اند و عمال کارت سوخت را 

از چرخه سوخت رسانی حذف کرده اند.
این در حالی است که با توجه به رشد قیمت دالر و در نتیجه باالرفتن 
نرخ بنزین در فوب خلیج فارس، پیش بینی می شود بازار قاچاق بنزین 
و گازوییل داغ تر شود و اعمال مکانیزم های کنترل مصرف، بویژه کارت 

سوخت، بیش از گذشته ضروری است. 

از  همچنان  استان  و  کشور  در  بنزین  مصرف  میزان  دیگر  سوی  از 
وضعیت  از  شفاف  اطالع  برای  است.  باالتر  جهانی  استاندارد  میزان 
موجود کافی است بدانیم که فقط در اردیبهشت ماه و در مشهد 100 

میلیون لیتر بنزین مصرف شده است. 
منطقه  نفتی  ف��رآورده ه��ای  پخش  ملی  شرکت  مدیر  باره  این  در 
خراسان رضوی گفت: در اردیبهشت امسال 100 میلیون و 172 هزار 

لیتر بنزین در بخش حمل و نقل شهر مشهد به مصرف رسید.
یورو  نوع  از  را  مصرفی  بنزین  بیشترین  اصغری  اصغر  علی  چه  اگر 
چهار دانست، افزود: در اردیبهشت امسال 95 میلیون و 312 هزار لیتر 
بنزین از نوع یورو چهار، چهار میلیون و 468 هزار لیتر بنزین سوپر و 

392 هزار لیتر بنزین معمولی به مصرف رسید.
هزار   231 و  میلیون  سه  روز  هر  در  میانگین  طور  به  داد:  ادامه  وی 
و 355 لیتر بنزین در بخش حمل و نقل این کالنشهر مصرف شده که 
به  نسبت  بنزین  مصرف  لیتر  هزار   178 حدود  روزانه  افزایش  نشانگر 

فروردین ماه امسال است.
و  برای کنترل  ببینیم که نسخه بعدی دولت  و  بود  باید منتظر  حال 

نظارت بر مصرف بنزین چیست؟

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد؛

بهره برداری از بلوار نماز منتظر تعامل دستگاه های ذی ربط

زمزمه های حذف کارت سوخت
  در اردیبهشت ماه 97 100 میلیون لیتر بنزین در مشهد مصرف شد

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

خبر

نصب و بهره برداری ازچراغهای
 چشمک زن و فرماندهی راهنمایی 

ورانندگی در گلبهار
12 چراغ چشمک زن و2چراغ فرماندهی راهنمایی و 
رانندگی در شهر جدید گلبهار توسط شرکت عمران  این 

شهر نصب و به بهره برداری رسید 
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار، پروژه نصب و راه اندازی  چراغهای راهنمایی و 
رانندگی در تقاطع های اصلی این شهراجرا و با حضور 
مسئولین  شهردارو  گلبهار،  راهور  پلیس  فرماندهی 
بهره  به  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  ترافیکی 

برداری رسید.  
در  شرکت  این  مدیرعامل  گریوانی  هومن  مهندس 
پی   در  گفت:  شهر  این  ترافیکی  های  پروژه  خصوص 
انجام پروژه های خدمات ایمن سازی و ترافیکی گلبهار 
و  راهنمایی  فرماندهی  چراغهای  نصب  و  تهیه  پروژه 
رانندگی با اولویت در دستور کار قرار گرفت  که در 12 
تقاطع چراغهای چشمک زن و در2 تقاطع چراغهای 
فرماندهی توسط شرکت عمران گلبهار تهیه ، نصب ، راه 

اندازی و بهره برداری گردید. 
با  ها  پروژه  این  اف��زود:  ادامه  در  گریوانی  مهندس 
هزینه ای بالغ بر سه ملیارد و پانصد میلیون ریال صورت 

پذیرفته است .
نصب  و  تهیه  از  پس  ها  پروژه  این   : نمود  بیان  وی 
توسط پلیس راهورراه اندازی وتحویل شهرداری گلبهار 

گردید.

طرح مقابله با نفوذ ریزگردها در گناباد 
اجرایی می شود

مدیر مرکز رشد و فناوری گناباد گفت: پروژه مبارزه با 
خشکسالی و ریزگردها در وسعت 5 هکتار از بیابان های 

گناباد اجرایی می شود.
با  خبری  نشست  در  شنبه  پنج  روز  تقوی  حسین 
و  رشد  مرکز  در  واحد  و  شرکت   ۶۹ افزود:  خبرنگاران 
فناوری گناباد پذیرش شده اند که از این تعداد درحال 

حاضر ۲۱ شرکت فعال و مورد حمایت هستند.
حمایت  راستای  در  گذشته  سال  کرد:  اضافه  وی 
شرکت ها یک تیم علمی تشکیل داده ایم که یک مورد 

منجر به ایده جدید و تولید محصول شده است.
هم  شهرستان  دیگر  سازمان های  با  گفت:  تقوی 
ظرفیت  تمام  از  که  داشت  خواهیم  تفاهمنامه هایی 
شهرستان به نفع تولید مبتنی بر فناوری استفاده کنیم.
مدیر مرکز رشد و فناوری گناباد بیان کرد : با اساتید 
دانشگاه های گناباد برای جهت دهی به پایان نامه های 
نامه ها  پایان  از  بخشی  تا  کردیم  صحبت  دانشجویی 

منجر به اشتغال بشوند.
وی تصریح کرد: برای افزایش بهره وری و استفاده از 
تمام امکانات شهرستان به نفع افراد خالق و کارآفرین، 
ارتباط با دستگاه های دولتی مانند کمیته امداد،اداره 
که  داریم  بهزیستی  اجتماعی،اداره  ورفاه  کار  تعاون، 
فرصت ها و امکانات موجود بین افراد به اشتراک گذاشته 

شوند.
مدیر مرکز رشد و فناوری گناباد با اشاره به سفرماه 
گذشته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به گناباد 
و بازدید از مرکز رشد بیان کرد: در این سفر مبلغ ۵۰۰ 
اعتبار  دیگر  موارد  و  تجهیزات  جهت  تومان  میلیون 
تعیین شده که از این میزان ۱۰۰ میلیون جهت تجهیز 

کارگاه ها هزینه خواهد شد.

تقوی افزود: یکی دیگر از مصوبات سفر معاون رئیس 
جمهور تعیین بودجه برای پروژه بیابان زدایی و مبارزه 
با خشکسالی و ریزگردها در وسعت 5 هکتار می باشد که 
تمامی هزینه های آن را معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهور برعهده گرفته است.

قنوات  مرمت  برای  ریال  میلیارد   40
سبزوار اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: 40 میلیارد ریال 
مرمت  برای  داری  خزانه  اوراق  محل  از  امسال  اعتبار 

قنوات سبزوار اختصاص یافت.
این  در  قنات  رشته   130 اف��زود:  برغمدی  منصور 
این  در  کیلومتر   723 ط��ول  به  مجموعا  شهرستان 
شهرستان نیاز به بهسازی و مرمت اضطراری دارند که 

اجرای آن هزار و 750 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه پارسال 20 رشته قنات به طول 
اعتبار  و  کشاورزان  همیاری  با  سبزوار  در  کیلومتر   10
چهار میلیارد ریالی احیا و مرمت شد، تصریح کرد: در 
صورت تداوم این اعتبارات، طی هفت سال آینده همه 

قنوات سبزوار برای یکبار مرمت می شوند.
هفتم  یک  گفت:  سبزوار  ک��ش��اورزی  جهاد  مدیر 
دارد  قرار  شهرستان  این  در  رضوی  خراسان  قناتهای 
کشاورزی  آبی  منابع  چهارم  یک  سبزوار  قنات های  و 

شهرستان را دارند.

برداشت خاکشیر در داورزن سه برابر شد
تن   350 گفت:  داورزن  ک��ش��اورزی  جهاد  مدیر 
این  ک��ش��ت��زاره��ای  از  ام��س��ال  خاکشیر  محصول 
شهرستان برداشت شد که نسبت به پارسال 210 تن 

افزایش دارد.
را  چشمگیر  افزایش  این  دلیل  آبادی  تاج  حسین 
سطح  کرد:  اظهار  و  عنوان  کشت  زیر  سطح  افزایش 
کشت خاکشیر در داورزن از 250 هکتار سال گذشته 

به 390 هکتار در سال جاری رسیده است.
زیر  سطح  بیشترین  داورزن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خراسان  در  را  خاکشیر  دارویی  گونه  تولید  و  کشت 
رضوی دارد، اظهار کرد: به طور میانگین از هر هکتار 
خاکشیر  محصول  کیلوگرم   900 کشت  زیر  سطح 

برداشت می شود.
تاج آبادی تصریح کرد: رفع تشنگی و درمان تب، 
و  کهیر  بردن  بین  از  جراحات،  و  زخم  بخشی  التیام 
کرم،  دفع  کلیه،  التهاب  درمان  پوستی،  التهابات 
و  صدا  گرفتگی  درمان  مخملک،  و  سرخک  درمان 

حنجره از خواص گیاه خاکشیر است. 
از  تن   20 گفت:  داورزن  کشاورزی  جهاد  مدیر 
خراسان  سطح  در  شهرستان  این  تولیدی  خاکشیر 
ارسال  کشور  نقاط  دیگر  به  بقیه  و  توزیع  رض��وی 

می شود. 

اخبار کوتاه

پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

»باغ خونی مشهد« موزه می شود؟

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی از آمادگی 
موزه  به  مشهد  خونی  باغ  تبدیل  برای  کل  اداره  این 

خبرداد.
و  شهردارمشهد  همراه  به  که  مکرمی فر  ابوالفضل 
نماینده مالک باغ خونی از این بنای تاریخی بازدید 
کرد، با بیان این مطلب افزود: باغ خونی یکی از آثار 
تاریخی است که در تاریخ 25 اسفند 1379 به شماره 
۳۲۴۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 
اما تا سال گذشته اجازه ورود میراث فرهنگی به آن 

داده نشده بود.
به  ساختمان  که  گذشته  سال  از  داد:  ادام��ه  وی 
برای  شده  تحویل  کشاورزی  بانک  یعنی  آن  مالک 
اهتمام  که  بانک  مدیران  و  شده  اق��دام  بازسازی 
اجازه  برای  دارند،  تاریخی  اثر  این  حفظ  به  ویژه ای 

بازسازی مساعدت کردند.
عمده  قسمت  گذشته  س��ال  گفت:  مکرمی فر 
است  شده  انجام  بنا  اضطراری  حفاظتی  مرمت های 
به  توجه  با  تاریخی  بنای  احیای  و  مرمت  عملیات  و 
بانک  همکاری  و  مساعدت  و  اعتبارات  تخصیص 

کشاورزی به عنوان مالک بنا ادامه خواهد یافت.
به   96 سال  اعتبارات  محل  از  اف��زود:  مکرمی فر 
۳۰۰ میلیون ریال برای مرمت بنا هزینه شده  میزان 

است. 
وی درباره تبدیل این اثر تاریخی به موزه نیز گفت: 
میراث  بین  جانبه ای  سه  نامه  تفاهم  که  صورتی  در 
برسد  امضا  به  مالک  بانک  و  شهرداری  فرهنگی، 
وهم  تبدیل  موزه  به  را  مکان  این  که  داریم  آمادگی 

چنان این مجموعه در اختیار بانک کشاورزی باشد.
وی تصریح کرد: هم چنین مقرر شد شهردار مشهد 
اختیار  در  که  باغ  از  بخشی  برای  انتظامی  نیروی  با 
با تخلیه  تا  نیروی محترم انتظامی است رایزنی کند 

این بخش، تمام باغ در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی:

غیر  مشهد  آسانسورهای  از  نیمی 
استاندارد است

 248 گفت:  رضوی  خراسان  استاندارد  مدیرکل 
قرار  بازدید  مورد  کالنشهر  این  در  تاکنون  آسانسور 
استاندارد  معتبر  پروانه  فاقد  آنها  از  نیمی  که  گرفته 

بوده است.
محمدرضا جمیع افزود: در میان دیگر آسانسورها 
تاییدیه  دارای  گرفته 21 دستگاه  قرار  بازرسی  مورد 
نیز در  بوده و صاحبان 99 دستگاه  استاندارد  معتبر 
حال پیگیری برای دریافت پروانه استاندارد برای آن 

هستند.
سال  اسفند  ابتدای  از  بازرسی ها  این  گفت:  وی 
مشهد  عمومی  و  خصوصی  دولتی،  مراکز  در   96
صورت گرفته و عملیات مهر و موم آسانسورهای غیر 

استاندارد نیز به مرور انجام خواهد شد.

برنامه های ماه رمضان در هشت بوستان 
مشهد اجرا می شود

سازمان  مشارکت های  امور  و  اجتماعی  معاون 
گفت:  مشهد  ش��ه��رداری  فرهنگی  اجتماعی، 
برنامه های محوری ماه رمضان در هشت بوستان این 

کالنشهر اجرا می شود.
رضا دانایی افزود: بوستان های وفا، بهار، حجاب، 
کوهسنگی، اقاقیا، سالم، نیلوفر آبی و بوستان چهل 
بازه در شبهای ماه مبارک رمضان میزبان برنامه های 

فرهنگی و اجتماعی متنوع هستند.
سخنرانی  خ��وان��ی،  مناجات  ک��رد:  اظ��ه��ار  وی 
البالغه  نهج  تفسیر  فرهنگی،  مسابقات  مذهبی، 
و  برنامه هاست  این  جمله  از  کریم  ق��رآن  ت��الوت  و 
در  نیز  کودک  ایستگاه های  و  سالمت  ایستگاه های 
فعال  شهروندان  برای  ایام  این  طی  بوستانها  این 

می باشد.
وی گفت: همچنین با همکاری خیران در مساجد 

محوری این شهر سفره های افطاری پهن می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی 
خبر داد:

ریالی  1055م��ی��ل��ی��ارد  خ��س��ارت 
بارندگی های اخیر

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
رضوی گفت: بارندگی های اخیر و سیالب های متعدد 
در این استان در روزهای پایانی اردیبهشت یکهزار و 

55 میلیارد ریال خسارت به بارآورد.
علی شایانفر افزود: این میزان خسارت در روزهای 
اردیبهشت ماه وارد آمده که 808 میلیارد  تا 27   24

ریال آن مربوط به بخش کشاورزی است. 
ریال  میلیارد   177 همچنین  داد:  ادام��ه  وی 
تاسیسات  و  راه  به بخش  مربوط  آمده  وارد  خسارت 
مربوط  آن  ری��ال  میلیارد   102 که  است  زیربنایی 
به  مربوط  آن  بقیه  و  روستایی  و  شهری  راه های  به 

شبکه های آب و فاضالب شهری و روستایی است. 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
 70 جمعا  نیز  استان  مسکونی  بخش  گفت:  رضوی 
مسکونی  واحد   199 که  دیده  خسارت  ریال  میلیارد 
 282 و  است  بازسازی  نیازمند  روستایی  و  شهری 

واحد هم نیاز به تعمیر و رفع مشکل دارد. 
مجموعا  زمانی  دوره  این  در  کرد:  بیان  شایان فر 
موجب  سیالب  شدن  جاری  و  شدید  بارندگی های 
شده  استان  شهرستان   20 به  خسارت  آمدن  وارد 

است.
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 سرویس درشهر 
طرقبه- اندازه  به  حوض  هفت  است  ممکن  گرچه 
شاندیز برای ما مشهدی ها و البته زائران و مسافران 
این شهر نام آشنا نباشد، اما طبیعت بکر و زیبای آن 

چیزی از ییالقات قدیمی مشهد کم نمی آورد. 
کالنشهر  ای��ن  در  تفرجگاهی  ای��ج��اد  م��وض��وع 
جمعیت  تراکم  و  تمرکز  که  شد  مطرح  زمانی  بزرگ 
و  ف��راغ��ت  اوق���ات  گ���ذران  منظور  ب��ه  مشهدی ها 
طرقبه  راهی   2 روانه  را  همه  هفته،  آخر  تعطیالت 
شاندیز می کرد. از این رو در سال 1387 و با تصویب 
منطقه ملی نمونه گردشگری هفت حوض در هیئت 
دولت، عملیات اجرایی برای توسعه این منطقه وارد 
فاز جدیدی شد. شهرداری مشهد نیز از ابتدای دهه 
فعالیت های  منطقه  این  اهمیت  به  توجه  با   1380
خود را در قالب گسترش فضای سبز جنگلی و توسعه 

برخی راه های داخلی شروع نمود است . 
و  توسعه  گردشگری  شرکت  نیز   1392 سال  در 
به  شروع  رسما  و  شد  تأسیس  حوض  هفت  عمران 
کار کرد. به دنبال تاسیس این شرکت بر فعالیت های 
عمرانی و فضای سبز این منطقه افزوده شد و سمت 

و سوی مناسبی را به خود گرفت.
 5 در  حوض  هفت  گردشگری  نمونه  ملی  منطقه 
خلج  ارتفاعات  در  مشهد  شرقی  جنوب  کیلومتری 
منطقه  این  است.  گرفته  قرار  مغان  راه  مسیر  در  و 
و  طبیعت  به  عالقمندان  استفاده  مورد  دیرباز  از 
بوده  صخره نوردان  و  کوهنوردان  علی الخصوص 
به  مربوط  منطقه  این  نامگذاری  تسمیه  وجه  است. 
به  مجموعه  انتهای  در  که  است  سنگی  حوض های 
آمده  به وجود  تعداد هفت عدد  به  و  صورت طبیعی 
اند. علت ایجاد این حوض های سنگی فرسایش آبی 

سنگ ها در طول قرن های متمادی بوده است.
سکوت و آرامش این منطقه که با صدای آب و نوای 
پرندگان تزبین می گردد فضایی را بوجود آورده است 
این  در  بیشتر  هرچه  ماندگاری  به  را  گردشگران  که 
منطقه راغب می سازد. گذشته از بازی سنگ و آب، 
معماری  زیبا،  برکه های  طبیعی،  چشمه های  وجود 
آسمانی سنگ ها و گیاهان و درختچه های مرتعی بر 

چشم اندازهای آن افزوده است.
به تعویق افتادن تصویب طرح جامع هفت حوض

گردشگری  و  عمران  توسعه،  شرکت  مدیریت 
اهم  خصوص  در  مشهد  ش��ه��رداری  ح��وض  هفت 
اقدامات صورت گرفته از سال 92 تاکنون به خبرنگار 
انتقال  خط  اح��داث  با  آب  تأمین  می گوید:  م��ا، 
راه  کیلومتر   1.86 اح��داث  کیلومتر،   4.5 طول  به 
و  باند  دو  16متری  آیلند  قالب  در  ورودی  آسفالت 
معادل  سطحی  در  پیاده روسازی  و  محوطه سازی 

1.5 هکتار در این راستا قابل ذکر است.
به موضوع تهیه طرح  رشید صحابی در عین حال 
مرحله  تا  طرح  این  می گوید:  و  کرده  اش��اره  جامع 
اما  رفته،  استان  گردشگری  کارگروه های  تصویب 
نتیجه  به  تاکنون  و  افتاده  تعویق  به  که  7 سال است 

نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه هفت حوض و آبادانی 
اظهار  اس��ت،  آن  جامع  طرح  تصویب  گرو  در  آن 
حوض  هفت  جامع  طرح  مطالعات  قرارداد  می کند: 

در سال 90 از سوی شهردار وقت به مشاور ابالغ شد. 
اما کاری که قرار بود ظرف مدت 7 ماه انجام شود، هم 
نشده  اجرایی  و  کشیده  درازا  به  است  سال  اکنون 7 

است. 
در  جامع  طرح  ساله  چند  برگشت  و  رفت 

کمیسیون ماده 5
مدیریت شرکت توسعه، عمران و گردشگری هفت 
حوض شهرداری مشهد با اشاره به اینکه کمیسیون 
مرجع  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای   5 ماده 
خاطرنشان  است،  حوض  هفت  جامع  طرح  تصویب 
می کند: مطالعات مورد نظر طرح جامع هفت حوض 
از سوی مشاور تهیه شد اما بنا به دالیلی چون حفظ 
به  است  سال ها  غیره  و  جانوری  گیاهی،  پوشش 

تعویق افتاده است.
و  طرح  ای��رادات  مکرر  رفع  به  اش��اره  با  صحابی 
این  حال  این  با  می گوید:  کمیسیون،  در  آن  ارائه 
حالی  در  این  است.  مانده  بالتکلیف  همچنان  طرح 
است که در سال 1387 با تصویب منطقه ملی نمونه 
عملیات  دولت  هیئت  در  حوض  هفت  گردشگری 

اجرایی در این منطقه آغاز شد.
که  زیرساختی  اق��دام��ات  اه��م  به  اش��اره  با  وی 
این  آبادانی  و  توسعه  منظور  به  مشهد  شهرداری 
می دهد:  توضیح  ک��رده،  ایجاد  گردشگری  منطقه 
لیست  در  ح��وض  هفت  گرفتن  ق��رار  واس��ط��ه  ب��ه 
مشهد  شهرداری  گردشگری،  نمونه  ملی  مناطق 
زیرساخت های خوبی را برای جذب گردشگر در این 

منطقه فراهم آورد.
مدیریت شرکت توسعه، عمران و گردشگری هفت 
راستا  این  در  می افزاید:  مشهد  شهرداری  حوض 
سد  از  آب  مترمکعب  هزار   420 انتقال  به  می توان 

طرق به طول 4.5 کیلومتر اشاره کرد که نقش مهمی 
ضمن  دارد.  گردشگری  مجموعه  این  آبادانی  در 
شده  ایجاد  گردشگری  و  دسترسی  مسیرهای  اینکه 
نظر  در  کنندگان  مراجعه  برای  پارک  فضای   400 و 

گرفته شده است. 
خودگردانی در گرو جذب سرمایه گذار و گردشگر
موقت  اسکان  ظرفیت  می دهد:  ادام��ه  صحابی 
است  زیرساخت هایی  دیگر  از  آالچیق  اح��داث  و 
اینکه  ضمن  است.  شده  تهیه  منظور  این  برای  که 
تأمین برق با نصب چهار ترانس برق و شبکه مربوط 

با دیماند حدود 240 کیلو وات صورت گرفته است. 
مجموعه  این  شدن  خودگردان  به  اش��اره  با  وی 
شدن  خودگردان  می کند:  عنوان  مالی،  لحاظ  به 

مجموعه، جذب سرمایه گذار و گردشگر را می طلبد.
گردشگری  و  عمران  توسعه،  شرکت  مدیریت 
اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  شهرداری  حوض  هفت 
این منطقه  پیشرفت  این طرح، کندی  عدم تصویب 
گردشگری را به دنبال داشته، بیان می کند: اولویت 

اصلی در اجرای طرح هفت
مراجع  دارد  ضرورت  و  است  آن  تصویب  حوض، 

ذی ربط در این خصوص ورود جدی داشته باشند. 
منحصر  ظرفیت  های  می کند:  تصریح  صحابی 
هفت  گردشگری  زیبای  و  بکر  طبیعت  در  فردی  به 
آن  برای  سرمایه گذار  جذب  که  دارد  وجود  حوض 
نیازمند  مجموعه  رونق  و  گسترش  توسعه،  کنار  در 

تصویب طرح است.
صورت  در  حوض  هفت  جامع  طرح  تصویب 

تامین نظر کمیسیون ماده 5
اداره  معماری  و  شهرسازی  کل  مدیر  حال  این  با 
بودن  وارد  به  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل 

و  کرده  اشاره  حوض  هفت  جامع  طرح  به  ای��رادات 
می گوید: در طی سال های گذشته جلساتی پیرامون 
طرح برگزار شده و ایرادات مطرح می شود. اما بدون 
بعد  جلسه  در  طرح  گردد،  رفع  ای��رادات  این  اینکه 

مطرح می شد. 
نمونه  ملی  منطقه  می کند:  اظهار  بزرگمهر  بهاره 
منحصر  طبیعت  دارای  ح��وض  هفت  گردشگری 
زیست  و  جانوری  گیاهی،  پوشش  دارای  و  فرد  به 

محیطی است که نباید تخریب شود.
وی در ادامه بیان می کند: حتی این منطقه نمونه 
این  که  دارد  را  خود  خاص  مخاطبان  گردشگری 

موضوع باید در طرح مدنظر قرار گیرد.
و  راه  کل  اداره  معماری  و  شهرسازی  کل  مدیر 
شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه در گام اول 
باید ظرفیت های منطقه پایش شود، عنوان می کند: 
این  محیط  با  منطبق  طرح  رویکرد  باید  بعد  گام  در 
طرح  برگشت های  و  رفت  در  که  شود  تعریف  منطقه 

به کمیسیون باید این موارد اصالح شود.
جدید  م��داخ��الت  می کند:  تصریح  بزرگمهر 
منطقه  این  به  ماشین  ورود  و  طرح  در  شده  تعریف 
گردشگری بسترساز تخریب محیط زیست و پوشش 
گیاهی می شود. این در حالی است که اصل مداخله 
حداقل  با  یا  و  ب��دون  باید  کار  می گوید  مناطق  در 

مداخالت صورت گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی پیرامون بازنگری 
وارد  ای��رادات  رفع  با  ک��رد:  امیدواری  اب��راز  ط��رح، 
و  خواست  تامین  و  مشاور  سوی  از  طرح  به  شده 
نظر کمیسیون ماده 5 در حفظ منابع طبیعی، روند 
و  برسد  نتیجه  به  حوض  هفت  جامع  طرح  تصویب 

زمینه توسعه این منطقه فراهم آید.

انتظار 7 ساله یک منطقه گردشگری ادامه دارد؛

»هفت حوض« پشت درهای بسته
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قرارداد  سپاهان  با  اینکه  از  بعد  قلعه نویی  امیر 
این  به  مفصلی  مصاحبه  در  ک��رد،  امضا  رسمی 
داش��ت،  ذوب آه���ن  در  که  شرایطی  و  انتخاب 

پرداخت.
به گزارش ورزش سه در بخشی از این مصاحبه، 
در  ایمانی  اکبر  حضور  با  رابطه  در  قلعه نویی 
ذوب آهن به نکته جالبی اشاره کرد که شاید برای 
جدایی  از  قبل  او  اینکه  باشد.  عجیب  خیلی ها 
و  گرفت  تماس  مشهد  پدیده  کادرفنی  با  ایمانی 
بند  از  نتواند  که  بدهید  را  بازیکن  این  پول  گفت 
قراردادش استفاده کند و جدا شود. همین مساله 
فصل  سرمربی  مهاجری  رضا  سراغ  به  شد  باعث 
گذشته پدیده مشهد برویم. مهاجری در مورد این 
و...  ملی  تیم  فهرست  خودش،  شرایط  مساله، 

صحبت های جالبی دارد.
به  ایمانی  اکبر  وقتی  هفدهم  لیگ  فصل  نیم 
ذوب آهن رفت حرف و حدیث های زیادی در مورد 
باعث  قلعه نویی  اینکه  و  آمد  وجود  به  انتقال  این 
شد او تصمیم به جدایی بگیرد اما حاال قلعه نویی 
می گوید نه تنها باعث این مساله نشده، بلکه حتی 
به باشگاه پدیده گفته بود که پول ایمانی را بدهند 
جدا  و  کند  استفاده  ق��راردادش  بند  از  نتواند  تا 

شود...
قبل  می گوید.  درست  امیرخان  است.  درست 
با  قلعه نویی  آقای  ایمانی جدا شود،  اکبر  اینکه  از 
مجید نوروزی مربی تیم ما تماس گرفت و گفت به 
دنبال جدایی است.  به  ایمانی  اکبر  که  بگوید  من 
قراردادش  در  که  خاطر  بندی  به  بود  گفته  حتی 

است، پولش را بدهید که نتواند جدا شود و برود.
قلعه نویی از کجا می دانست که چنین  بندی در 

قرارداد اکبر ایمانی است؟
شاید خود ایمانی گفته بود. حتما صحبت هایی 
در  که  بندی  بود  گفته  ایمانی  مثال  که  بود  شده 

قراردادش است که می تواند نیم فصل جدا شود.
اکبر ایمانی که نمی رود به قلعه نویی بگوید من را 
که  بودند  داده  پیشنهاد  ببرید. شاید  به ذوب آهن 

بعد بحث این بند قرارداد مطرح شد...
حال  هر  به  اما  کردند  صحبت  حتما  نمی دانم. 
آقای قلعه نویی گفته بود پولش را بدهید که نتواند 
از بند قراردادش استفاده کند و جدا شود. در ابتدا 
این مساله را به مجید نوروزی گفته بود بعد هم من 

در جریان قرار گرفتم.
 پس چرا جلوی این اتفاق را نگرفتید؟

نبود  خوب  باشگاه  مالی  شرایط  زمان  آن  خب، 
انجام دهیم. در هر صورت  کاری  نمی توانستیم  و 

ایمانی جدا شد و به ذوب آهن رفت.
و  نداشت  خوبی  شرایط  هم  ذوب آهن  در  البته 

مصدوم  ابتدا  همان  در  کند.  بازی  زیاد  نتوانست 
تا در زمین  بود  شد و بعد هم بیشتر روی نیمکت 

بازی...
 به هر حال شرایطی است که پیش آمد.

بعد از اینکه از پدیده مشهد جدا شدید، به نظر 
می رسید پیشنهاد خوبی دارید که چنین تصمیمی 
گرفتید اما تا االن خبری از امضای قرارداد نشده...

از 7 سال حضور   نه، من همانطور که گفتم بعد 
در مشهد، تصمیم گرفتم جدا شوم و در تیم دیگر و 
استان دیگری کارم را دنبال کنم. وگرنه هم پدیده 
و هم مشکی پوشان را خیلی دوست دارم و برای هر 

2 تیم آرزوی موفقیت می کنم.
البته فصل سختی در پدیده مشهد داشتید...

روزهای  سختی ها،  این  همه  کنار  در  البته  بله، 

خوبی هم در کنار اعضای تیم و باشگاه داشتیم که 
به هر حال تمام شد.

جهانی  جام  برای  ایران  ملی  تیم  فهرست 
دنبال  به  را  خیلی ها  تعجب  و  شده  اعالم  هم 
داشته. در مورد این فهرست چه نظری دارید؟

خاطر  به  گفتم  بودم  که  جایی  هر  و  همیشه  من 
سرمربی  عهده  به  بازی ها  نتایج  مسئولیت  اینکه 
االن  گذاشت.  احترام  سرمربی  نظر  به  باید  است 
هم این فهرست تعجب خیلی ها از جمله من را به 
دنبال داشت اما معتقدم باید به تفکرات کی روش 
احترام گذاشت و به او اعتماد کرد. امیدواریم تیم 
ملی کشورمان در جام جهانی نتایج خوبی بگیرد و 

موفق باشد.
با گروه سختی که ایران در آن قرار گرفته هیچ 

امیدی به نتایج خوب نیست...
قبال  ای���ران  تیم  نمی کنم.  فکر  اینطور  م��ن 
بازی های  دنیا  بزرگ  تیم های  مقابل  داده  نشان 
می کند.  کار  خوب  خیلی  و  می دهد  انجام  بهتری 
همین  به  شرایط  هم  جهانی  جام  در  امیدواریم 
صورت پیش برود. البته همه می دانیم قرعه ایران 
خیلی سخت است اما امیدوارانه مسابقات را دنبال 

خواهیم کرد.
یکی از مسائلی که اطراف تیم ملی است، بحث 
تیم  نهایی  فهرست  در  خانزاده  محمدرضا  حضور 
ایران است. مساله ای که اعتراض های زیادی را به 

دنبال داشت...
از نظر خیلی ها حضور محمدرضا خانزاده  شاید 
در فهرست تیم ملی عجیب باشد اما من به عنوان 
سرمربی او در تیم پدیده باید بگویم خانزاده جزو 
انگیزه داشته و  بازیکنانی است که همیشه خیلی 
تالش زیادی می کند. من فکر می کنم خانزاده مزد 
تالش های بی وقفه اش را گرفته و امیدوارم در جام 

جهانی هم بتواند برای تیم ایران مثمرثمر باشد.

کوتاه از ورزش استان

۰4 مدال ارزشمند در مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو در 
بخش هان مادانگ با تالش تکواندوکاران خراسان رضوی 
بدست آمد. در بخش آقایان این مسابقات در رشته پال کیوکپا 
استاد درحی به مدال برنز، در رشته جوموک استاد فتحی 
مدال نقره، در رشته نوپی چاگی استاد الیق مدال برنز و در 

بخش پومسه استاد هاشمی مدال برنز، دست یافتند.
در بخش بانوان، در رشته نوپی چاگی سه مدال برنز توسط 
خانم ها رادنیا، شیرازی و مختاری، در رشته سونال خانم 
محبت دار مدال برنز و در رشته شکستن از چند جهت مدال 
ارزشمند طال توسط خانم اشرفی کسب شد. گفتنی است، در 
دو رشته پال کیوکپا و سونال خانم پروین دو مدال طال و خانم 
زارعیان دو مدال نقره را توانستند از آن خود کنند. مقام سوم 
تیمی این مسابقات هم  آقایان سیارشهری، حاجی عباسی و 

پیوندی در بخش پومسه استاندارد به دست آوردند.

بانوان رکابزن خراسان رضوی در پایان رقابت های دوچرخه 
سواری جام رمضان بانوان کشور 6 نشان نقره و برنز کسب 

کردند.
اولین مرحله لیگ پیست بانوان درخشش بانوان دوچرخه 
سوار خراسان رضوی در کشور در دو رده سنی جوانان و 
به  تیم  از 11  ورزشکار  با حضور 50  روز  دو  در  بزرگساالن 
میزبانی پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار شد.
دور  در  لیال حیدری  اسکرچ جوانان  و  متر  در رشته 500 
انفرادی  تعقیبی  در  غالمرضایی  یگانه  جوانان  امتیازی 
بزرگساالن سمیه یزدانی و در اسپرینت جوانان پارمیدا نیک 
فر از باشگاه آسمان آبی مشهد به نشان برنز دست یافتند. در 
تیم اسپرینت جوانان هم آسمان آبی مشهد در جایگاه نائب 

قهرمانی ایستاد.

مرحله نخست طرح استعدایابی مسابقات ورزشی سه گانه در 
رشته شنا به میزبانی استخر کوثر مشهد برگزار شد.

رئیس هیئت ورزش های سه گانه مشهد گفت: مرحله نخست 
انتخابی مسابقات سه گانه نوجوانان و نونهاالن خراسان رضوی 
با هدف انتخاب اعضای تیم 3 گانه استان با حضور 60 شناگر 

برگزار شد.
که  استعدادیابی  این طرح  برتر  افزود: 8 ورزشکار  جاودانی 
در قالب رقابت ورزشی برگزار شد با عضویت در تیم خراسان 

رضوی به مرحله کشوری مسابقات اعزام راه می یابند.
مسابقات سه گانه یک ورزش ترکیبی است که شرکت کنندگان 
در آن با انجام سه مرحله استقامتی رقابت می کنند. مراحل 
مسابقه شامل رشته های شنا، دوچرخه سواری و دو است که 
مسافت هر یک از این مراحل بسته به نوع مسابقه تغییر می کند.

سالمت

       وحید داودی
عملکرد ورزشی ورزشکار را بهبود می بخشد .
• سرعت انقباض عضالت را افزایش می دهد .

کاهش  باعث  داینامیک  کششی  تمرینات   •
سفتی عضله می شود .

راحتی  به  بدن  بافت های عضالنی  در  اکسیژن   •
جریان پیدا می کند.

• انتقال عصبی و متابولیسم عضالت در دماهای 
باالتر راحت تر می باشد.

با افزایش جریان خون عروق گشاد می شوند،   •
عضله  دمای  رفتن  باال  و  ساز  و  سوخت  افزایش 

را در پی دارد.
• اجازه می دهد تا ضربان قلب به میزان قابل نیاز 

برای شروع ورزش باال برود .
• ذهن فرد را برای مسابقه آماده تر می نماید .

• تمرین را شاداب تر انجام خواهید داد.
گرم کردن بدن قبل از ورزش،چرا؟

عالوه  که  است  تفریحات  از  یکی  کردن  ورزش   
برای  مهمی  خاصیت های  تفریحی اش  لذت  بر 
نسبت  سالمی  بدن  ورزشکار  افراد  و  دارد  بدن 
مشتاق  انقدر  اوقات  دارند.برخی  افراد  دیگر  به 
سراغ  به  مستقیم  که  می باشیم  ک��ردن  ورزش 
بدنمان  آن  از  قبل  و  می رویم  نظر  مورد  ورزش 
برای  روش  بهترین  کردن  نمی کنیم.گرم  گرم  را 

آماده سازی قبل از ورزش می باشد.
بیاید  کننده  خسته  نظر  به  ک��ردن  گ��رم  شاید 
که  ببینید  مهم  زمانی  را  آن  اس��ت  ممکن  و 
بگذرد.  سوزی  چربی  و  کالری  به  می توانست 
طول  در  بدانید  اگر  کنید  تعجب  شاید  بنابراین 

گرم کردن نیز چربی سوزی می کنید.
اگر تا به حال در منطقه ای سردسیر زندگی نکرده 
باشید هرگز اهمیت گرم کردن ماشین قبل از به 
راه انداختنش را نمی دانید. آنهایی که در چنین 
شرایطی بوده اند می توانند بگویند این کار چقدر 
صفر  زیر  هوا  دمای  بیرون،  شاید  است.  مهم 
ماشین  کردن  گرم  دقیقه  چند  با  تنها  اما  باشد 
بسیار راحت تر و روان تر حرکت می کند. احتمال 
آنهایی  و  می رود  باالتر  بسیار  مقصد  به  رسیدن 
ترند.  خوشحال  هستند  ماشین  داخل  که  هم 
همین مورد برای بدنمان هم صدق می کند. گرم 
کردن  گرم  است.  ضروری  ورزش  از  قبل  کردن 
داشته  بی خطر  ورزشی  می شود  باعث  تنها  نه 
باشید بلکه تاثیرش را نیز افزایش می دهد. گرم 
کردن درست و برنامه ریزی شده وقت تلف کردن 
شایع  به  باشیم  داشته  نگاهی  بیایید  نیست. 
ترین اشتباهاتی که افراد هنگام گرم کردن برای 

ورزش انجام می دهند.
مشکل شماره یک: جا انداختن کلی گرم کردن

گاهی اینقدر مشتاق ورزش هستیم که بدون گرم 
کردن، مستقیم به سراغش می رویم. شاید گرم 
و ممکن است  بیاید  کننده  نظر خسته  به  کردن 
آن را زمانی مهم ببینید که می توانست به کالری 
تعجب  شاید  بنابراین  بگذرد.  سوزی  چربی  و 
چربی  نیز  کردن  گرم  طول  در  بدانید  اگر  کنید 
که هنگام  اندازه ای  به  نه  البته  سوزی می کنید. 
چربی  خاصیت  ج��دای  می سوزانید.  ورزش 
سوزی، دالیل فراوانی وجود دارد که چرا چربی 

سوزی وقت تلف کردن نیست!
ادامه دارد...

به  می گوید  کشورمان  ملی  تیم  خراسانی  شناگر 
منظم  صورت  به  اردوها  در  نتوانسته  کنکور  دلیل 
چندان  نه  بدنی  آمادگی  واسطه  به  و  کند  شرکت 
جاکارتا  آسیایی  مسابقات  در  احتماال  مطلوبش، 

حضور نخواهدداشت.
آریا نسیمی شاد در گفت و گو با ایسنا، در خصوص 
شرایطش اظهار کرد: اکنون در اردوی غیرمتمرکز 
در مشهد هستیم. اردوهایی درحال برگزاری است 
اما به دلیل مشغله  درسی و اینکه دو ماه دیگر کنکور 
و  داشته باشم  حضور  آن ها  در  نمی توانم  دارم، 
بیشتر در اردوهای غیرمتمرکز شرکت می کنم. پس 
از برگزاری کنکور، در اردوهای تیم ملی در تهران یا 

کشورهای دیگر حضور پیدا خواهم کرد.
تمریناتم  و  درس  بین  تداخلی  اینکه  بیان  با  وی 
وجود ندارد، عنوان کرد: من تمریناتم را در مشهد 
برگزار می کنم اما سعی کرده ام در اردوهایی که در 
برنامه هایی  و  نکنم  شرکت  می شود  برگزار  تهران 
که سایر بازیکنان اجرا می کنند را در مشهد انجام 

بدهم.
زیاد  فاصله  به  اشاره  با  ملی  تیم  خراسانی  شناگر 
ما  آمادگی  اردوهای  افزود:  جهان  و  ایران  شنای 
و سایر کشور ها اصاًل قابل مقایسه نیست. بیش از 
آمریکا  المپیک، در  50 درصد شناگران حاضر در 
سنگاپوری  شناگر  مثال  برای  می کنند.  تمرین 
تمام  گرفت  فلپس  مایکل  از  را  المپیک  طالی  که 
آمریکا  در  ک��رده،  تمرین  آمریکا  در  را  عمرش 

دانشجو است و مربی اش نیز آمریکایی است.
نسیمی شاد ادامه داد: علم شنای دنیا در آمریکا 
و استرالیا تولید می شود و همه  شناگران و مربیان 

برتر در آنجا حضور داشته و مسابقات با سطح باال 
همه   دلیل  همین  به  می شود،  برگزار  آنجا  در  نیز 
به  را  شناگرانشان  که  دهند  می  ترجیح  کشورها 
سپس  و  کنند  تمرین  آنجا  در  تا   فرستاده  آمریکا 
شناگران  حتی  بدهند،  مسابقه  کشورشان  برای 
کشوری مانند سوریه که اکنون درگیر جنگ است 

نیز در آمریکا تمرین می کنند.
پس  تخصصی  اردوه��ای  ت��دارک  درخصوص  وی 
که خارج  اردویی  برای من  کرد:  بیان  المپیک،  از 
اردوهای  نشد.  تدارک دیده  برگزار شود،  از کشور 
همیشه  تهران  در  ملی  تیم  اردوه��ای  و  داخلی 
برقرار بوده و تا جایی که توانستم شرکت کردم به 
جز امسال که درگیر کنکور بودم. همیشه نیز چه در 

مشهد و چه در تهران زیر نظر مربیان بوده ام.
توقع  ک��رد:  تصریح  ملی  تیم  خراسانی  شناگر 
پایه  ورزش ه��ای  به  دادن  اهمیت  ما،  همیشگی 
نشده است.  ب��رآورده  وقت  هیچ  تقریبًا  که  است 
المپیک ریو 36 مدال  برای مثال کشور آمریکا در 
را فقط از رشته شنا به دست آورد و مایکل فلپس 
23 مدال طال برای آمریکا کسب کرده، یعنی بیش 
از کل مدال های طالی ما در تاریخ حضورمان در 

المپیک.
نسیمی شاد ادامه داد: به ورزش هایی مانند شنا و 
باید بیشتر بها  دوومیدانی که مدال  زیادی دارند، 
داده شود تا بتوانند برای کاروان ایران در بازی های 
آسیایی یا المپیک مدال های بیشتری کسب کنند، 

متاسفانه هیچ گاه بودجه ای در شان شنا، دومیدانی 
و ژیمناستیک به فدراسیون ها داده نشده و هیچ گاه 
نیز نتوانستند امکاناتی را که شایسته ورزشکاران 
در  امیدوارم  کنند،  فراهم  برایشان  است  ایرانی 

نهایت روزی این کار انجام بشود.
مربی  به  ایرانی  شناگران  نیاز  خصوص  در  وی 
خارجی  مربی  قطعًا  ک��رد:  نشان  خاطر  خارجی 
دنیا  روز  علم  از  باید  کند.  کمک  ما  به  می تواند 
فدراسیون  رئیس  که  همانطور  کنیم.  استفاده 
کمک  به  خارجی  مربی  است  قرار  کرد  اشاره  شنا 
پیشرفت  باعث  می تواند  موضوع  این  و  بیاید  ما 
ورزشکاران شود و علم مربیان ما را در سطح استان 
افزایش دهد، بیشتر استعدادهای شنای ایران در 

شهرستان ها و استان ها در حال فعالیت هستند.
شناگر خراسانی تیم ملی کشورمان گفت: حمایت 
و  ورزش  کل  اداره  است.  خوب  بسیار  کل  اداره 
جوانان استان بهترین حمایت ها را از شنای استان 
دارد و فکر نمی کنم هیچ هیئت شنایی در کل کشور 
دو  رضوی  خراسان  شنای  هیئت  مانند  که  باشد 
استخر 33 و 50 متری در اختیار داشته باشد. اکثر 
و  ندارند  هم  استخر  یک  حتی  کشور  استان های 
در اختیار داشتن دو استخر قطعًا باعث پیشرفت 
ورزش  مدیرکل  از  می شود.  خراسانی  ورزشکاران 
خراسان  استان  شنای  هیئت  رئیس  و  جوانان  و 

رضوی بابت حمایت ها تشکر می کنم.
خدمت  وضعیت  خصوص  در  نسیمی شاد  آری��ا 
دوره  گذراندن  از  پس  اف��زود:  نظام وظیفه اش، 
و  بسیج  سپاه،  تیم های  از  یکی  برای  آموزشی، 
ارتش که در لیگ شرکت می کنند، شنا خواهم کرد.

احتمال غیبت شناگر خراسانی در مسابقات آسیایی جاکارتا
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برگزاری مرحله نخست طرح استعدایابی 
مسابقات ورزشی سه گانه در رشته شنا

واکاوی یک اتفاق قدیمی که موجب دردسرهایی در تیم پدیده مشهد شد
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با توجه به نزدیک شدن  به مهمترین رویداد فوتبالی در دنیا قصد داریم 32 تیم راه یافته به این رقابت ها را به اختصار معرفی کنیم



   انتقاد یک نماینده زن از ورود 
       قوه قضاییه به موضوع پیام رسان ها

حمی��ده زرآبادی، عضو کمیته ارتباط��ات مجلس در باره 
ورود ق��وه قضایی��ه به فیلترینگ تلگرام گف��ت: نمی توانم 
درک کن��م که چرا ق��وه قضاییه ب��ه این مس��اله ورود پیدا 
کرده اس��ت. اصوال دادستان زمانی به ماجرایی ورود پیدا 
می کند که شکایتی وجود داشته باشد. نمی توانم بفهمم 
در جایی ک��ه این همه پرونده ناتمامی که سال هاس��ت در 
نوبت رسیدگی هس��تند، در دادگاه ها داریم و درشرایطی 
که ش��کایتی هم وجود ن��دارد، چرا باید قوه قضاییه با این 
شتاب و سرعت بخواهد حکم صادر کند؟ من معتقدم این 
مس��اله یك موضوع فرهنگی است نه یك موضوع امنیتی. 
منظورم اس��تفاده از پیام رس��ان داخلی ب��ه جای خارجی 
اس��ت. این مس��اله فرهنگ��ی را می توان فقط ب��ا اعتماد، 
صداقت و شفافیت حل کرد. چرا نباید مسئوالن از پاسخ 
دادن به س��واالت مردم و ما در مورد هویت و ماهیت این 

شبکه ها و پیام رسان ها طفره بروند؟/ اعتماد
   معامله جنجالی کمیته امداد 

      و دانشگاه آزاد
ساختمان جنجالی س��ابق کمیته امداد، که مجموعه ای 
به مساحت هشت هکتار و دارای ساختمان های متعدد، 
مهمانسرا، ورزشگاه و دانشگاه در منطقه سوهانک شمال 
تهران اس��ت، به دانشگاه آزاد اسالمی فروخته شد. گفته 
می شود این ساختمان با قیمتی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان فروخته ش��ده که بخش عم��ده این مبلغ به صورت 
نق��د و مابقی به صورت اقس��اط به کمیته ام��داد پرداخت 
خواه��د ش��د. پرویز فت��اح پیش از ای��ن عنوان ک��رده بود 

مبلغی که از فروش این ساختمان عاید کمیته امداد امام 
خمینی)ره( می شود صرف پرداخت وام قرض الحسنه به 

مددجویان کمیته امداد خواهد شد./تسنیم
   پشت پرده خفتگیری های شبانه 

       روی پل های هوایی چیست؟
فقدان مطالعات الزم در ایجاد و گس��ترش محدوده طرح 
ترافیک و همچنی��ن جا نمایی غیر اصول��ی بیلبوردهای 
ش��هری سبب ایجاد ناامنی ش��بانه در محدوده بازار و پل 
های عابر پیاده شده اس��ت.تردد در محدوده بازار تهران 
و ب��ه ویژه خیابان مولوی از س��اعت 21 به بعد، انس��ان را 
ب��ا صحنه هایی مواجه می س��ازد که پی��ش از این فقط در 
فیلم های��ی در ژانر وحش��ت می توانس��ت ببیند.تعطیلی 
بازار در ش��ب، خلوتی و کمبود سیس��تم روش��نایی، این 
مکان را تبدیل به فضایی دوست داشتنی برای ولگردان، 
فروش��ندگان م��واد مخ��در و معتادان��ی کرده اس��ت که با 
ظاهری کثیف و آلوده در این نقطه پرس��ه می زنند و بوی 
تعفن لباس هایی که ماه هاست بر تن دارند، هر رهگذری 

را آزرده می سازد./ باشگاه خبرنگاران
   پشت پرده بسته شدن حساب بانکی 

       ایرانی ها در گرجستان
بس��ته ش��دن حس��اب ایرانی ه��ا در گرجس��تان، چن��د 
روزی اس��ت که خبرساز شده اس��ت. بعضی از بانک های 
گرجس��تان اخی��راً انج��ام هرگون��ه معامالت بانک��ی برای 
ش��هروندان ایرانی ب��دون کارت اقام��ت را ممنوع کرده اند 
و حس��اب بعضی از آنها هم مس��دود ش��ده  اس��ت. پیش 
از این نیز طی دو س��ال گذش��ته، مس��دود ش��دن حساب 
بانک��ی در ام��ارات، ترکیه و چین نی��ز اتفاق افت��اده بود. 

بسته شدن حساب های بانکی به خاطر قوانین مربوط به 
پول ش��ویی، یک دلیل مشترک در بین تمام این اتفاق ها 
بود. حاال در مورد بانک های گرجس��تانی نیز از یک طرف 
مس��أله قوانین FATF )گروه ویژه اق��دام مالی( که در حوزه 
قوانین ضد پولش��ویی جه��ان فعالیت می کن��د و از طرف 
دیگر مشکالت اقامتی مطرح است.در گرجستان قانونی 
وج��ود دارد ک��ه اگر خارجی ه��ا، ملکی ب��ه قیمت حداقل 
35 ه��زار دالر خری��داری کنن��د؛ به آنها یک س��ال اقامت 
موقت داده می ش��ود که پ��س از تکرار ای��ن اقامت موقت 
در ۶س��ال، اقامت دای��م برای مهاجران فراهم می ش��ود. 
در س��ال های اخیر تعداد ایرانی هایی که به سودای خرید 
ملک و دریافت اقامت دائم به گرجس��تان س��فر می کنند، 
افزایش یافته اس��ت؛ تعداد ایرانیان مقیم گرجستان نیز 
بی��ن 6 ت��ا 10 هزار نفر تخمین زده می ش��ود. ج��واد قوام 
ش��هیدی، سفیر ایران در گرجس��تان چند هفته پیش به 
کسانی که با هدف دریافت اقامت دائم اقدام به خرید ملک 
در گرجستان می کنند، هش��دار داده و اعالم کرده بود که 
بس��یاری از شهروندان بعد از یک س��ال، موفق به تمدید 
اقامت نشده اند. حاال نیز اظهارات پراکنده نشان می دهد 
که یکی از دالیل اصلی بسته شدن این حساب ها، مسأله 

اقامت است./ ایران
   کامیون داران خواستار مطالبات

       بیمه ای خود شدند
جمعی از کامیون داران روز پنجش��نبه برای س��ومین روز 
متوالی با اجتماع در برخی از شهرهای مختلف خواستار 
رسیدگی به مشکالت صنفی ، بیمه ای و تطابق نداشتن 

هزینه های حمل بار با میزان تورم موجود شدند.

به گزارش ایرنا ، تجمع کامیون داران از سه روز گذشته به 
دلی��ل افزایش قیمت لوازم یدکی ، پایین بودن نرخ کرایه 
،حق بیمه رانندگان ، در نظر نگرفتن سختی کار و سنوات 
بیمه ، وضعیت حمل و نقل ، رسیدگی به مطالبات صنفی 

آغاز شده است.
کامی��ون داران ع��الوه ب��ر مطالب��ات عمومی رانن��دگان، 
رس��یدگی ب��ه مش��کالتی مانند کاه��ش مبلغ ح��ق بیمه 
رانن��دگان، عدال��ت در توزیع بار در بن��ادر و مجمتع های 

بزرگ تولیدی را از خواسته های خود ذکر کردند.
کامی��ون داران عنوان کردند که کرایه حمل و نقل در چند 
س��ال اخیر برغم تورم و گران��ی لوازم خودرو هیچ تغییری 
نک��رده اما تورم باع��ث افزایش هزینه ها ش��ده و وضعیت 

معیشتی آنان با مشکل روبرو شده است.
   ابتکار: 20 میلیون رای مخالفین دولت 

       توهم است
معاون رئیس جمهور درباره اعالم پیروزی زودهنگام بیش 
از 20 میلی��ون رأیی جناح مخالف دول��ت برای انتخابات 

ریاست جمهوری 1400 اظهار کرد: این توهم است!
خبرآنالین نوش��ت: معصومه ابتکار در واکنش به تحلیل 
سعید حجاریان که گفته بود جناح راست چهار سناریوی 
به اس��تعفا رس��اندن دولت، اعمال فش��ار، پرونده سازی 
و عملیات��ی ک��ردن طرح عدم کفایت رئیس جمه��ور را در 
مقاب��ل روحان��ی دنبال می کن��د، گفت: متأس��فانه رقبا و 
مخالف��ان از همه ابزار متع��ارف و غیرمتعارف برای توقف 

دولت یازدهم و دوازدهم استفاده می کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه مردم م��ی بینند چه فش��ارهایی روی 
دول��ت اس��ت، افزود: جامعه ش��اهد اس��ت که متأس��فانه 

چگون��ه و چطور با طراحی های رس��انه ای، ایجاد فضای 
روانی و اقدامات برخی، دولت از مواجهه با یک بحران به 
بحران دیگر س��وق داده می شود. در حالیکه اکنون کشور 
با تهدیدات خیلی جدی مواجه اس��ت و در مواجهه با این 
تهدیدات، انس��جام، وحدت و یکپارچگی نیروهای ملی 
مهمترین مس��ئله اس��ت. مع��اون رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه االن وقت آن نیست که رقبای انتخاباتی از هم انتقام 
بگیرند، اظهار کرد: امروز در مواجهه با وضعیتی که ترامپ 
علی��ه ایران ایجاد کرده، بای��د همه با همدیگر برای آینده 

ایران تصمیمات خوبی بگیرند.
   سلبریتی های 50سال قبل ایران چه 

       کسانی بودند؟
آدم هایی که امروزه با نام »س��لبریتی« شناخته می شوند، 
زمان��ی خیل��ی دورت��ر تقریبا چه��ار دهه پیش ب��ا این نام 
شناخته نمی ش��دند.آدم هایی که یا در سینما چهره های 
ش��ناخته شده بودند یا در موس��یقی اما وقتی در سال ٥٧ 
اوضاع دگرگون ش��د؛ اوضاع آنها هم به هم ریخت. برخی 
مانند مرتض��ی عقیلی و از آن مهمتر به��روز وثوقی که در 
سینما اسم و رسمی داشتند، رفتند و دیگر نامی از آنها در 
س��ینمای ایران دیده نشد. اال این که بهروز وثوقی همین 
چند سال پیش در فیل »فصل کرگدن« حاضر شد که بعید 
است بدنه جامعه آن را دیده باشد. برخی دیگر هم ماندند و 
کاری از دست شان برنیامد. فقط خاطره مرد از آن سال ها 
به یاد مانده بود. داستان مرگ فردین خود نمونه ای است 
که نشان می داد مردم به »قهرمان «های شان چقدر عالقه 
دارن��د. اما این که این چهره ها بع��د از انقالب چه کردند و 
چطور پیش رفتند خود حدیث مفصلی است و آنها که به 

هر دلیل معتقد بودند در فض��ای جدید کاری نمی توانند 
انج��ام دهند، هج��رت کردند و برخی بازگش��تند و برخی 
هم دیگر امکان بازگشت برای شان به وجود نیامد. برخی 
از نام ه��ا در این مجال مطرح می ش��وند که البته همه آنها 
نیس��ت. یا نمونه های ش��اخصند یا نمونه های��ی که مردم 

بیشتر می شناسند/ شهروند
   طرح جدید مجلس برای »دوتابعیتی ها« 

       کلید خورد
سیدحسین نقوی حس��ینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفت وگ��و با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تس��نیم از تهیه 
طرح��ی در این کمیس��یون برای تعیی��ن ضوابط تابعیت 
برای اتباع ایرانی خبر داد و گفت: با توجه به جنجال  های 
ایجادش��ده درب��اره »دوتابعیتی ها«، طرح اص��الح قانون 
تابعیت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار 
دارد. وی اف��زود: براس��اس طرح اصالح قان��ون تابعیت، 
ضوابط و ش��رایطی ب��رای اف��راد دارای تابعی��ت مضاعف 
تعیی��ن ش��ده ک��ه ش��امل گری��ن کارت و م��دت اقامت در 
کش��ور دیگر و نیز نوع ارتباط فرد با آن کشور تعیین شده 
است. براس��اس طرح اصالح قانون تابعیت که به امضای 
70 تن از نمایندگان مجلس رس��یده است، الزاماتی برای 
منع دولت  ها در به کارگیری دوتابعیتی ها و یا افراد دارای 
تابعی��ت مضاعف تعیین ش��ده اس��ت. به کارگی��ری افراد 
دوتابعیتی یا دارای تابعیت مضاعف در مش��اغل حساس 
دولتی و تصمیم ساز منافع ملی کشور را به خطر می اندازد 
که مجلس نیز قاطعانه در مقابل آن ایس��تادگی می کند./

تسنیم

میز خبر
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   خسارت روزانه 16 سال گذشته توتال به ایران 
ش��رکت فرانس��وی توتال در دو دهه اخیر روزانه 15 میلیون دالر خسارت به ایران زده است. این مطلب را اصغر ابراهیمی اصل 
مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرده است: شرکت توتال با یک برنامه از پیش تعیین شده وارد صنعت 
نفت ایران شده، بنابراین در هیچ جای قرارداد IPC، ابزار و ضمانت اجرایی برای اعمال جریمه یا غرامت برای این شرکت وجود 

ندارد.
ش��رکت نفتی توتال در طول 16 س��ال گذش��ته مأموریت خود را برای معطل ک��ردن ایران انجام داده و مانع تولی��د از فاز 11 پارس 
جنوبی شده است.در طرح توسعه جدید فاز 11، بخش زیادی از فعالیت های عمرانی حذف شده که اجرای عملیات حفاری چاه ها 
و اح��داث خ��ط لول��ه در این فاز پارس جنوبی با اغماض 1/8 میلیارد دالر برآورد ش��ده، حال آنک��ه در همین فاز و با اجرای همین 

فعالیت ها قراردادی به ارزش 4/8 میلیارد دالر با توتال امضا شده است.
   شهادت می دهم خیلی هابه محض  پیشنهاد وزارت، رابطه شان را با حزب قطع کردند

محس��ن صفایی فراهانی نماینده مردم تهران در مجلس ششم تاکید کرد: اصالحات حزب نیست که مانیفست داشته باشد؛ این 
یک مشی است که بیست سال پیش شروع شده و تا امروز ادامه دارد. امروز من ناامید نیستم. زمانی که خودم دانشجو بودم، اگر 
یک اعالمیه را می خواستیم تکثیر کنیم، با دستگاهی بود که بیشتر از ۱۰۰ نسخه نمی شد تکثیر کرد اما شما به دلیل میزان و نوع 
و سرعتی اطالعاتی که به شما می رسد، دائما در جریان قرار دارید.اگر خط قرمزی در سیستم جامعه می خواهد مطرح شود، خط 
قرمز جامعه است. باید از ذهن خود بیرون کنیم که خاتمی یک خط قرمز بنویسید و خط قرمز بگذارد. اگر یک روز حزب تشکیل 

دهد، درست اما تا وقتی حزبی ندارد او هم یکی از آحاد مردم است و باید تمکین کند. 
من شهادت می دهم بسیاری از آقایان عضو احزاب اصالح طلب به محض اینکه به آنها پیشنهاد وزارت می شد، رابطه شان را با 
حزب قطع می کردند. این ایراد واقعا وارد است؛ چه در رابطه با مجلس و چه شوراها. مردم به تعدادی از افراد رای دادند، چون 
مورد حمایت اصالح طلبان بودند و خاتمی هم به ناچار پشت آنها درآمده بود اما حزب یا جامعه مدنی زمانی تاثیرگذار است که 
ش��کل سازمان یافته داشته باشد.ما همیشه فکر می کنیم اصالحات باید متولی داشته باشند. مردم از احزاب اصالح طلب جلو 
افتادند چون واقعیت زندگی خودشان است. دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم حتما این احزاب اصالح  طلب حاکمان پر قدرتی 
در جامعه می ش��وند، چه بس��ا گرایش های دیگر مردم در جامعه بروز کند.این طور نیس��ت که یک گروه سیاس��ی فقط انحصار 
اصالحات را داشته باشند. تاجزاده و بقیه مواضع خود را می گویند. نه شما مرید آنها هستید و نه لزوما آنها خواستار به قدرت 
رسیدن هستند. نباید تصور کنیم اصالح طلبی منوط به احزاب اصالح طلب است. همه مردمی که دنبال حقوق خود هستند، 

اصالح  طلبند./شرق

امام علی )ع( فرمودند:
ثمره تفریط و كوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سالمت. م�رگ جاهل�ی نش�انه زندگی جاهالنه اس�ت چرا كه مرگ عص�اره حیات 

است. آن كه خوب زندگی می كند نیکو می میرد و هر كه بد به سر می برد 
مرگ بد دارد زیرا مرگ جز چش�یدن عصاره زندگی نیس�ت گویا زندگی 
ش�ربتی می شود كه شخص هنگام احتضار آن را می چشد اگر شهد است 
محصول كار ش�یرین اوست و چنانچه شرنگ و تلخ است نتیجه دوران 

زیست اوست.
 امام مهدی موجود موعود، ص29

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


