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کریمی قدوسی مطرح کرد

جمع آوری اطالعات 
 از کف خیابان

رحیمی جهان آبادی:

نپذیرفتن FATF کشور را در 
سه شنبه   8   خرداد ماه 1397 0 13  رمضان  1439 مظان اتهام قرار می دهد

سال اول شماره 220 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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پیش بینی دبیر خانه صنعت خراسان رضوی:

اقتصاد رو به بهبود 
می رود

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد:

12 میلیارد ریال از اراضی 
ملی رفع تصرف شد

بازیکن پدیده مشهد

رقابت در تیم ملی
 فوق العاده است

حضور امیر شهال در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر

عضو  غایب
 حاضر شد

2 2
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میز خبر

تصویب تعیین مکان های خاص 
برای تجمعات قانونی

توافق برای پایان اعتصاب 
کامیون داران

آیت ا... آملی الریجانی: باید 
بین اعتراضات موجه اصناف و موج 

سواری دشمنان، مرزگذاری کرد

پیدا و پنهان آمار ایدز در ایران

مرغداران معترض
 تجمع کردند

تحلیل روز

سیاسیگرام
فیلتر تلگرام، موضع مشکل آفرین یک جریان سیاسی

با وجود فیلتر کردن تلگرام توسط مسئوالن هنوز این پیام رسان مورد استفاده تعدادی زیادی از کاربران 
با نمایندگان بود که اعالم داشت که در حال  است. گواه این موضوع صحبت های آذری جهرمی در جلسه 
حاضر به طور میانگین پیام رسان های داخلی چهار میلیون و ۵۰۰هزار مشترک دارند و از ۴۵ میلیون کاربر 

تلگرام هم فقط یک میلیون نفر این نرم افزار را پاک کرده اند. 

5

گزارش ویژه

در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد
 چه می گذرد؟

مسئول کمیته ناشران سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد گفت: بیش از ۲ هزار عنوان کتاب 
ارائه می شود . محمد جالل مدیرشانه چی مسئول کمیته  در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
ترویج  برای  فضایی  قرآن  نمایشگاه  کرد:  اظهار  مشهد  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  سیزدهمین  ناشران 

فرهنگ و علوم قرآنی است و این یکی از کارکردهای مهم و موثر نمایشگاه قرآن است.

 عکس: مهسا اکبرپور
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رحیمی جهان آبادی: علی روغنگران

نپذیرفتن FATF کشور را در مظان اتهام 
قرار می دهد

و  قضایی  کمیسیون  الملل  بین  حقوق  کمیته  رئیس 
حقوقی مجلس اعتقاد دارد نپذیرفتن FATF کشورمان را در 
مظان اتهام قرار می دهد لذا باید با ایجاد حق شرط آن را 

قبول کرد.
لوایح  ابعاد  خصوص  در  آب��ادی  جهان  رحیمی  جلیل 
چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
و ارتباط آنها با برجام، گفت: بعد از عملیات یازده سپتامبر 
است.  گرفته  قرار  بین  ذره  زیر  جهان  در  بانکی  تبادالت 
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
 FATF اسالمی اظهارکرد: بر این اساس نهاد نظارتی به نام
با عضویت بیش از 30 کشور ایجاد شد تا کشورهایی که در 
پولشویی نقش دارند یا به گروه های تروریستی و شبه نظامی 
کمک کنند شناسایی و مورد نظارت قرار بگیرند. وی با اشاره 
به اینکه طبق تعریف سازمان ملل گروه های تروریستی که 
در منطقه غرب آسیا قرار گرفته اند شامل طالبان، القاعده 
و داعش می شوند، تصریح کرد: این مهم در حالیست که 
ایران اسالمی هیچ کمکی به گروه های تروریستی نمی کند 
قرار  اتهام  این حوزه مورد  در  تعاریف  تفاوت  اساس  بر  اما 
به  اشاره  با  در مجلس دهم  نماینده مردم  این  ایم.  گرفته 
اینکه کشورمان، کره شمالی و غیره توسط FATF مورد اتهام 
قرار گرفته است، ادامه داد: بنابراین برای اینکه از مشکالت 
پیش آمده خارج شویم، ایران باید خودش را برای پذیرش 
معاهده های بین المللی که به شفاف سازی امور کمک می 
حوزه  این  در  دولت  اقدام  نظرم  به  که  کرد  می  آماده  کند 

مناسب بوده است.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه اگر FATF را نپذیریم 
مجددا در مظان اتهام قرار می گیریم، افزود: همچنین می 
توان لوایح چهارگانه را بپذیریم و خودمان را از شرایط کنونی 
خارج کنیم؛ البته با درنظر گرفتن حق تحفظ در راستای 
تروریستی وجود دارد.  از گروه های  تعریفی که کشورمان 
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
اسالمی اظهارکرد: می توان حق شرط را برای الحاق دولت 
مقابله  بین المللی  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
دارد  امکان  البته  گرفت؛  درنظر  تروریسم  مالی  تامین  با 
کشورهای عضو این حق تحفظ را نپذیرند و آن را مخالف 
روح معاهده بداند. وی گفت: حمایت هایی که کشورمان 
هایی  حمایت  جزء  دهد،  می  انجام  مقاومت  های  گروه  از 
های  حمایت  جمله  از  ملل  سازمان  تعاریف  در  که  نیست 
تروریستی محسوب شود. به عبارتی حزب ا... در تعاریف 
سازمان ملل گروه تروریستی نیست اما در تعاریف کشورهای 
غربی این جبهه تروریست است. رئیس کمیته حقوق بین 
الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه اعضای FATF می توانند استناد کنند که ما 
از حزب ا... یا به عبارتی گروه تروریستی حمایت می کنیم، 
خاطرنشان کرد: هم اکنون پذیرش FATF مانند قرار گرفتن 
بر سر دوراهی است که مسئوالن باید هرچه سریع تر با بحث 
های کارشناسی آن را تعیین تکلیف کنند تا کشور و سیستم 

بانکی با مشکل مواجه نشود.

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی خراسان رضوی خبر داد:

و  دام  خوراک  صادرات  افزایش 39درصدی 
طیور

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان 
خراسان رضوی گفت: صادرات خوراک دام و طیور از استان خراسان 
داشته  افزایش  درصد   39 از  بیش  کشورها  سایر  مقصد  به  رضوی 

است. 
و  دام  خوراک  صادرات  افزود:  خبر  این  اعالم  با  طاهریان  حامد 
طیور در 2 ماهه اول سال جاری 1۵00 تن به ارزش بیش از 7۵0 هزار 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴22 تن 
افزایش داشته و مقصد آن نیز کشورهای افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، عراق و قزاقستان بوده است.  وی در  خصوص صادرات 
خوراک دام و طیور نیز عنوان کرد: خوراک دام و طیور تولید شده در 
استان که با مجوز این اداره کل تولید و صادر شده و جزو باکیفیت ترین 
خوراک منطقه بوده که حاصل تالش بیش از 60کارخانه دارای مجوز 

از این اداره کل در اقصی نقاط استان است. 
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خراسان 
سامانه  در  طیور  و  دام  با  مرتبط  محموله های  کلیه  افزود:  رضوی 
یکپارچه قرنطینه دامی سازمان دامپزشکی کشور به صورت آنالین 
وارداتی  و  صادراتی  محموله های  بررسی  در  دقت  و  می گردد  ثبت 
جامعه  سالمت  در  مستقیمی  نقش  که  است  م��واردی  جمله  از  را 
محموله های  پذیرش  کرد:  تاکید  طاهریان  دارد.   کشور  اقتصاد  و 
صادراتی مرتبط با دام و طیور کشور ایران در دیگر کشورها منوط 
زمینه  در  مهم  این  و  است  دامپزشکی  معتبر  گواهی  داشتن  به 
محموله های وارداتی نیز صادق است و تا محموله ای دارای گواهی 
معتبر دامپزشکی از کشور مبدا نباشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد 

داشت.

بانک مرکزی تراکنش های USSD را محدود کرد:

 * و # فقط روزی یک بار 
بانک مرکزی اعالم کرد که از هر کارت بانکی برای تراکنش های در 

بستر USSD فقط یک بار در روز می توان استفاده کرد.
عنوان  تحت  دستوری  کدهای  چارچوب  در  جدیدی  ضوابط  در 
این  از  استفاده  محدودیت  جهت  در  بانک ها  به  و  تصویب   USSD

سرویس ابالغ کرده است. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایبنا، بر 
اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز 
برای خرید شارژ، بسته های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده 
است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم 

نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.
از  دریادفت خدمات  به مشتریان  پیام  قالب  در  این محدودیت   
گزارش؛  این  اساس  بر  می شود.  رسانی  اطالع  دستوری  کدهای 
شاپرک  شرکت  توسط  گذشته  روز  مرکزی  بانک  جدید  بخشنامه 
ابالغ شده و همچنین هفته گذشته نیز ممنوعیت تراکنش زیر ۲ هزار 

تومان از طریق تراکنش های موبایلی به بانک ها ابالغ شد.
این اهداف در رستای ایجاد محدودیت و کاهش کاربران کدهای 
USSD به دلیل منسوخ شدن و عدم امنیت الزم با هدف مهاجرت 

شمار  به  الکترونیکی  پول های  کیف  و  پرداخت  اپلیکیشن های  به 
می رود. هدف بانک مرکزی تعامل برای ارائه خدمات نوین بر اساس 
مصوبه هیئت دولت و راه اندازی سرویس های جدید در بستر بانکی 

عالوه بر کاهش هزینه های پردازشی پرداخت ُخرد است.

معاون استاندار مطرح کرد:

عدم وحدت رویه در حوزه فرهنگ و هنر 
خراسان رضوی 

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان رضوی گفت: در حوزه فرهنگ و هنر این 
استان وحدت رویه ای وجود ندارد و این در حالی 
می  تر  پیچیده  موضوعات  که  میزانی  به  که  است 

شوند به انسجام بیشتری نیازمندیم.
سه  روز  حسینی  ج��واد  سید  ایرنا،  گ��زارش  به 
شنبه در نشست کارگروه تخصصی امور اجتماعی و 
فرهنگی خراسان رضوی افزود: برای فرهنگ 3۵0 
حوزه  این  دهد  می  نشان  که  شده  عنوان  تعریف 

عرصه پیچیده ای است.
حوزه  در  روی��ه  وح��دت  حتی  داد:  ادام��ه  وی 
از  رضوی  خراسان  در  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
است  بیشتر  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  رویه  وحدت 
و  یافت  دست  فرهنگی  هماهنگی  یک  به  باید  لذا 
وظیفه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی 

استانداری نیز همین امر است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در عرصه 
فرهنگی و هنری تنها قوانین باالدستی و فتواهای 
مراجع  فتاوی  حتی  و  است  عمل  مالک  رهبری 
قرار  دستگاه ها  عمل  مالک  تواند  نمی  دیگر  تقلید 
گیرد چون در این صورت اصال نمی توان به وحدت 
رویه رسید هر چند که این فتواها برای مقلدانشان 
از دستگاه های عضو کارگروه  الزم االجراست. وی 
خود  های  برنامه  خواست  فرهنگی  و  اجتماعی 
و  اجتماعی  'نشاط  شاخص  دو  با  ارتباط  در  را 
تا  ارائه دهند  این کارگروه  ارتقا اعتماد عمومی' به 

متناسب با این برنامه ها هم افزایی صورت گیرد.
طرحی  هیچ  نشدن  تعریف  از  ادامه  در  حسینی 
برنامه  شورای  در  فرهنگی  و  اجتماعی  موضوع  با 
ریزی و توسعه خراسان رضوی انتقاد و بیان کرد: 
شوند  می  مطرح  شورا  این  در  که  طرح هایی  همه 
توسط کارگروه زیربنایی و عمران  طرح شده اند اما 
تاکنون کارگروه های گردشگری و میراث فرهنگی، 
و  هنر  فرهنگ ،  پ��رورش،  اجتماعی،  و  آم��وزش 

تربیت بدنی  طرحی را عرضه نکرده اند. 
وی افزود: تصویری آماده از وضعیت آسیب های 
اجتماعی، فرهنگی و هنری خراسان رضوی برای 
اختیار  در  سازی  تصمیم  و  باالتر  مراجع  به  ارائه 
نداریم گرچه می توانیم با مباحث مرتبط جلسات 

را پر کنیم.

رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت خراسان رضوی:

کشورهای هدف صادراتی به 88 مورد 
رسید

صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
یک  طی  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
سال اخیر 10 کشور به مقاصد صادراتی استان در 
جهان افزوده شدند و این تعداد به 88 کشور رسیده 

است.
افزود:  امیرفخریان  محمدعلی  ایرنا،  گزارش  به 
امسال  هدفگذاری  و  کشور  تعداد  این  افزایش 
به  ص��ادرات  افزایش  بر  مبنی  رض��وی  خراسان 
درصدی   12 رشد  به  نیل  شرقی،  جنوب  آسیای 

صادرات کاال را تا پایان سال محقق می کند.
شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  داد:  ادامه  وی 
خراسان  صادراتی  هدف  نخست  مقصد   10 جزو 
این  ص��ادرات  اصلی  مقصد  بلکه  نیستند  رضوی 
اما  هستند  اروپا  و  میانه  آسیای  کشورهای  استان 
روند صادرات به برخی از آنها مانند ترکمنستان و 
تاجیکستان طی چند سال اخیر سیر نزولی داشت 
سمت  به  صادراتی  اهداف  شده  تالش  امسال  لذا 
اندونزی،  مانند  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای 

ویتنام و تایلند سوق یابد.
صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
میان  در  گفت:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
مقصد  پانزدهمین  اندونزی  هرچند  کشورها  این 
با رشد پارسال  اما  صادرات خراسان رضوی است 
به  اندونزی  رسد  می  نظر  به  کشور  آن  به  صادرات 
جدید  سال  در  خراسان  صادراتی  مقاصد  از  یکی 

تبدیل شود.
وی به امور ارزی صادرکنندگان خراسان رضوی 
کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  میانه  آسیای  کشورهای  به 
 ۴2 ارز  دادن  قرار  مالک  با  استان  صادرکنندگان 
هزار ریالی که توسط دولت تعیین شده در مبادالت 
با کشورهای آسیای میانه دچار مشکل نمی شوند.
او در خصوص ادعای صادرکنندگان مبنی بر ضرر 
از محل ارز تک نرخی نیز گفت: اگر صادرکنندگان 
قیمت  اعالمی  ارز  نرخ  براساس  را  خود  ک��االی 
گذاری کرده و به مشتری خارجی بفروشند، سپس 
با مبلغ  دالر دریافتی را به شبکه بانکی دهند و یا 

دریافتی واردات انجام دهند متضرر نمی شوند.
صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
مشکل  اف��زود:  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
این  اعالمی  ارز  دادن  قرار  مبنا  با  صادرکنندگان 
است که در مبادله با کشورهای افغانستان و عراق 
نرخ ارز در صرافیهای آن کشورها باالتر از نرخ ارز 
در ایران است و از این جهت مدعی هستند که در 
می  متضرر  کشورها  آن  با  خود  تجاری  مبادالت 
شوند، در صورتی که با مالک قرار دادن قیمت ارز 
توانند  نرخ می  این  با  کاال  و قیمت گذاری  اعالمی 

منافع خود و کشور را تضمین کنند.
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مسئوالن  توسط  تلگرام  ک��ردن  فیلتر  وج��ود  با 
این پیام رسان مورد استفاده تعدادی زیادی  هنوز 
صحبت های  موضوع  این  گواه  است.  کاربران  از 
که  ب��ود  نمایندگان  با  جلسه  در  آذری ج��ه��رم��ی 
میانگین  طور  به  حاضر  حال  در  که  داشت  اعالم 
۵۰۰هزار  و  میلیون  چهار  داخلی  پیام رسان های 
هم  تلگرام  کاربر  میلیون   ۴۵ از  و  دارن��د  مشترک 
فقط یک میلیون نفر این نرم افزار را پاک کرده اند. 
شدن  فیلتر  بار  دو  تجربه  که  است  حالی  در  این 
تلگرام نشان داد که کاربران آنطور که تصور می شد 
وات��س آپ  مانند  خارجی  پیام رسان های  به  نه 
مهاجرت کردند، نه مشتری پیام رسان های داخلی 
محدودیت  وج��ود  با  بلکه  شدند،  س��روش  مانند 
فیلترشکن  جست وجوی  در  باز  اما  فیلترشکن ها 

برای استفاده از تلگرام بوده اند.
تلگرام، سخنان جهرمی  فیلتر کردن  اهمیت  اما 
منع  دستور  از  مردم  از  درصد   2/۵ تنها  تبعیت  و 
از  خبرنگاری  تا  شد  سبب  تلگرام  از  استفاده 
دقیق  تصمیم  خصوص  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اما  کند،   سوال  تلگرام  کردن  فیلتر  برای  قوه  این 
این  که  این سوال گفت  به  پاسخ  محسنی اژه ای در 
آمار درباره میزان مهاجرت از تلگرام حتما صحیح 
)یکشنبه(  امروز  همین  کرد:  تصریح  وی  نیست. 
در این خصوص از آقای فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی سوال پرسیدم و ایشان گفتند 
این زمینه وجود دارد. ۴0 درصد  رقم بیشتری در 
از افراد از این پیام رسان استفاده نمی کنند که این 

 17 درصد   ۴0 این  محاسبه  است.  توجه  قابل  رقم 
میلیون نفر می شود و نه 1 میلیون. 

نارضایتی دولت از فیلترینگ
ایران  در  تلگرام  فیلترینگ  از  یک ماه  از  کمتر 
می گذرد، فیلترینگی که می توان گفت با نارضایتی 

نسبی دولت انجام گرفته است .
دولتی که قول داده و گفته بود هرگز دستش روی 
محقق  که  قولی  رفت،  نخواهد  فیلترینگ  دکمه 
هل  فیلترینگ  دکمه  روی  دول��ت  دس��ت  و  نشد 
قابلی  پیام رسان های  حالی که  در  می شود.  داده 
به  مطلوب  و  مناسب  خدمات  ارائه  برای  داخل  در 
کسب  بازارهای  از  بسیاری  ندارد.  وجود  کاربران 
رواج  خوب  روزها  این  که  ایران  در  اینترنتی  کار  و 
تلگرام  مخصوصا  و  اینستاگرام  فضای  در  و  یافته 
ایجاد شده و فراگیر شده اند، متاسفانه تلگرام، یکی 
پیام رسان های  پیشرفته ترین  و  ازمحبوب ترین 
فیلتر  کشور  در  کاربران  مطلوب  قابلیت های  دارای 

می شود.
باعث  دارد  وج��ود  تلگرام  در  که  قابلیت هایی 
مجازی  فضای  در  بتوانند  ایرانی  کاربران  تا  شده 
و  کاالها  فروش  و  خرید  کانال های  راه ان��دازی  به 
کمترین  و  هزینه  بدون  حتی  و  بپردازند  خدمات 
آورده مالی اولیه به راه اندازی کسب و کار مورد نظر 
خود مشغول شوند و به تبع آن هزاران شغل برای 

بیکارانی که کار برای آنان وجود ندارد، ایجاد شود.
راست گفته اند اگر انسان را از عملی به جبر و زور 
بازداریم عطشش نسبت به انجام همان کار بیشتر 

می شود.
تلگرام  از  بازدیدها  فیلترینگ  اول  روزه��ای  در 
و  »وی پ��ی ان ه��ا«  وج��ود  با  اما  یافت  کاهش  کمی 
فیلترشکن های متنوع و فراوان در فضای مجازی، 
عمال فیلترینگ دور زده شد و بازدیدها باالتر رفته 
گفته  و  شده  اف��زوده  کاربران  تعداد  بر  روزب��ه روز  و 
نسبت  به  بازدیدها  زدن  رکورد  احتمال  می شود 
رسما  ارتباطات  وزیر  نیست.  انتظار  از  دور  قبل 
از  بعد  روز  به  روز  تلگرام  از  می کند:»بازدید  اعالم 
فیلتر شدن در حال افزایش است« و می توان گفت 
رسما  مربوطه  وزیر  سوی  از  فیلترینگ  شکست 

اعالم می شود.
رنگ و بوی سیاسی فیلترینگ 

نظم،  به  که  را  م��واردی  دارن��د  وظیفه  دولت ها 
امنیت و اخالقیات در یک کشور و در سطح جامعه 
عدم  و  فیلترینگ  اما  کنند،  کنترل  می زند  لطمه 
و  مدنی  حقوق  با  اطالعات  باز  فضای  به  دسترسی 

شهروندی افراد در تضاد بوده و مغایرت دارد.
 البته این فیلترینگ از ابتدا رنگ و بوی سیاسی 
داشت و در واقع اکثریت یک طیف سیاسی خاص 
به انجام این محدودیت نظر داشته و اسرار بر انجام 

با  قبل  مثل  محدودیت ها  ِاعمال  و  داشته اند  آن 
طرفدار  »معمواًل   « سیاسی  جریان  یک  پافشاری 
عجبم  در  است.  گرفته  صورت  کشور  در  سانسور« 
محدودیت ها  گونه  این  انجام  گذشته  به  هرگز  که 
و  نکرده اند  فکر  بوده  آن  ماحصل  که  بازخوری  و 

همواره بر افکار متحجرانه خود مسکوت مانده اند.
عدم  و  اقتصادی  تحریم  ِاعمال  از  عجبم  در 
بهره گیری از پیشرفت ها و دانش علمی که از خارج 
وارد می شود، انتقاد می کنند اما انتظار دارند مردم 
آمده  به وجود  فضای  این  به  دسترسی  در  خود 

بی بهره و در تحریم باشند.
ممنوعیت  مانند  هم  تلگرام  فیلترینگ  بی شک 
نه  سال های  در  که  ویدئو  و  ماهواره  از  استفاده 
چندان دور ِاعمال می شد، محکوم به شکست بوده 
تنها  است.  خورده  شکست  اکنون  هم  از  البته  و 
فیلترشکن های  می توان  را  فیلترینگ  این  برنده 
نمایندگان  از  یکی  قول  به  نامید،  بازار  در  موجود 
مجلس:»با فیلترینگ و رواج فیلترشکن ها از چاله 

به چاه عمیق تر افتاده ایم.«
در واقع فیلترشکن ها برای عبور از خط قرمزهای 
نصب  و  شده اند  ایجاد  امنیتی  حتی  و  اخالقی 
فیلترشکن روی گوشی اکثر کاربران فضای مجازی 
را  شرایط  ای��ران  در  تلگرام  به  دسترسی  جهت 
کاربران  از  برخی  برای  قرمزها  خط  از  عبور  برای 
چنین  این  امیدوارند  مردم  است.  ساخته  مهیا 
سیاسی  طیف  یک  پافشاری  با  که  محدودیت ها 
حقوق  به  و  ش��ود  برداشته  ش��ده،  ِاعمال  خ��اص 
روز  دانش های  از  استفاده  همانا  که  آن��ان  حقه 
مجازی  فضای  و  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  بشر، 
احترام  همواره  اس��ت،  متنوع  پیام رسان های  و 

گذاشته شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پیش 
بهبودی   به  رو  اقتصادی  وضعیت  جاری  سال  در  که  می شود  بینی 

پیش برود و نرخ بیکاری استان نیز تک رقمی و باثبات باشد.
استان  در  بیکاری  نرخ  درباره  ابراهیمی  فیروز  ایسنا،  گزارش  به 
افزود: جامعه ما خواسته یا ناخواسته، در فضای مجازی و یا توسط 
و  یاس  بمباران  ما  مسئوالن  از  بعضی  یا  و  ما  رسانه های  از  برخی 
ناامیدی می شود، بدترین و بیشترین صدمه به یک کشور این است 

که مردم آن کشور را دچار یاس و ناامیدی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه راه مقابله با مشکالت ایجاد یأس و ناامیدی 
و  مشکالت  کشور  در  که  است  درست  اف��زود:  نیست،  جامعه  در 
گرفتاری هایی مانند نرخ بیکاری باالو ... داریم و همچنین مردم 
ما وضعیت معیشتی شان با مشکالتی مواجه باشد اما راه مقابله با 
این مشکالت پمپاژ یاس و ناامیدی به جامعه نیست زیرا می تواند 

تبعات بدتری به همراه آورد.
میزان  این  استان  در  بیکاری  نرخ  شدن  تک رقمی  به  توجه  با   
موجود  اقتصادی  ظرفیت های  و  پتانسیل  با  و  باالست  همچنان 
اقدامات  باید  زمینه  این  در  واقع  در  ندارد،  همخوانی  استان  در 
بیکاری استان  نرخ  اما شایان ذکر است که  بیشتری صورت گیرد، 

از میانگین کشوری کمتر بوده که اتفاق خوبی است.
۲۸ میلیون  بر اساس آمارها در استان ما ساالنه  ادامه داد:  وی 
تعداد  این  از  میلیون   ۲ و  کنند  می  پیدا  حضور  گردشگر  و  مسافر 
و  مسافر  میزان  این  بین  دنیا  در  هستند،  خارجی  گردشگران 
وجود  تعریفی  اقتصادی  شاخص های  و  بیکاری  نرخ  گردشگر، 
با  کنیم  می  مشاهده  حاضر  حال  در  ما  که  شاخص هایی  اما  دارد 
شاخص های دنیا متفاوت است. این امر نشان دهنده این است که 

ما در برنامه ریزی و ساماندهی دچار ضعف هستیم.
ابراهیمی تصریح کرد: شاید بخش اعظمی از ضعف های ما به این 
دلیل است که گاهی با روکش های زیبایی برخی مباحث را مدیریت 
نکردیم، به عنوان مثال ۶۰ درصد ظرفیت هتلینگ کشور در مشهد 
قرار گرفته و در بهترین شرایط ظرفیت هتل های هما به ۵۰ درصد 
این  واقع  در  می دهیم.  هتل  احداث  مجوز  ما  هم  باز  اما  می رسد 
گرفتاری  دچار  نوعی  به  را  موجود  سرمایه گذاری های  یعنی  امر 
یا در  از آهن و آجر  به مشتی  می کنیم، یعنی منابع ملی را تبدیل 
بهره وری  آن  ولی  ماشین می کنیم  و  مهره  و  پیچ  به  تبدیل  صنعت 

مورد نظر را ندارد.
تاکید  با  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
کنیم،  گوناگون  زمینه های  در  نیازسنجی  نتوانستیم  ما  اینکه  بر 
 ۱۰۰ از  بیش  و  کارخانه  هزار   ۸۸ حدود  کشور  در  کرد:  خاطرنشان 
از  برخی  که  است  حالی  در  این  دارد،  وجود  تاسیس  جواز  هزار 
کم  ظرفیت  با  آنها  از  دیگر  برخی  و  بوده  تعطیل  ما  کارخانه های 
جواز  همچنان  ما  که  دارد  ض��رورت  آیا  هستند،  کار  به  مشغول 
تاسیس بدهیم؟ قطعا خیر. البته در برخی از حوزه ها مانند صنایع 

هایتک می توانیم جواز تاسیس بدهیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی در پتانسیل های منطقه ای نداشتیم، 
مناسب  خروجی  با  سرمایه گذاری هایی  نتوانستیم  نتیجه  در 
میزان  این  در  نتوانستیم  ما  واقع  در  کرد:  اظهار  باشیم،  داشته 
نتوانستیم  همچنین  کنیم،  مدیریت  درستی  به  ظرفیت سنجی، 

آمایش  با  را  سرمایه گذاری  ارتباط  و  منطقه ای  پتانسیل های 
سرزمین و جمعیت هماهنگ کنیم، چون نتوانستیم این هماهنگی 
را انجام دهیم بنابراین سرمایه گذاری های ما آن خروجی مورد نظر 

و الزم را ندارند.
وضعیت   ۹۷ سال  پایان  در  بیکاری  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بهتری پیدا خواهد یافت، خاطرنشان کرد: پیش بینی من این است 
که وضعیت اقتصادی ما نسبت به سال ۹۵ و ۹۶ بهبود خواهد یافت 
و در واقع نرخ بیکاری در استان به یک نرخ تک رقمی و باثبات در 

پایان سال ۹۷ تبدیل خواهد شد.
به جای دالر عنوان  یورو  کردن  ابراهیمی در خصوص جایگزین 
کرد: همانطور که در جامعه برخی موارد تبدیل به هنجار شده، در 
اقتصاد  در  ما  که  جایی  هر  در  است.  صورت  همین  به  نیز  اقتصاد 
در  و  است  برنداشته  در  را  خوبی  تبعات  زدیم،  هنجارها  به  دست 

نهایت منجر به بی اعتمادی مردم شده است
بر  تاکید  با  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
برنامه محور  و  اقتصادی حوزه های عقالنیت محور  اینکه حوزه های 
امنیتی  فضای  و  دستور  ح��وزه ه��ا  ای��ن  ک��رد:  اظهار  هستند، 
نمی شناسند. در واقع هرچه ما فشار را افزایش دهیم از آن طرف 
آن عمق اقتصاد را زیر زمینی تر می  کنیم. بخش عظیمی از مراودات 
بگوییم که دنیا ما مراودات  انجام می شود، نمی توانیم  با دالر  دنیا 
یورو  با  گرفتیم  تصمیم  ما  چون  کنیم  می  قطع  را  خود  اقتصادی 

مراودات خود را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: باید در نظر گرفت که چه حجمی از اقتصاد دنیا با 
یورو و چه حجمی از این میزان با دالر انجام می شود، اگر مکانیزم 
می کنیم  طی  که  مسیری  آنگاه  کند  تعیین  را  راه  تقاضا  و  عرضه 
درست است، در حوزه ارز اخیرا بخشنامه اخیر دولت برای صادرات 
به  باید  از صادرات  ارز حاصل  ۹۵ درصد  ما مناسب نیست؛ حدود 

صورت دستوری ارز را وارد کنند.

ابراهیمی با اشاره به میزان صادرات ساالنه کشور تصریح کرد: ما 
حدود ۴۸ میلیارد دالر صادرات داریم و از این میزان تقریبا حدود 
۱۸ میلیارد دالر صادرات واقعی بخش خصوصی و صادرات بخش 
میلیارد   ۳۰ حدود  ما  چون  است؛  خصوصی  بخش  توسط  صنعتی 
دالر صادرات میادین نفتی و مشتقات نفت داریم که در دست دولت 

است. 

کرد:  بیان  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
ارتباطی  دنیا  بانک داری  نظام  با  ما  صادراتی  هدف  کشورهای 
دارند،  ارتباط  دنیا  بانکداری  نظام  با  که  کشورهایی  حتی  ندارند، 
به دلیل بحران پس از برجام و مشکالت متاثر و باقی مانده از آن، 
هنوز هم نمی توانیم پول را انتقال دهیم، در بسیاری از موارد ما با 
روش های دوران تحریم ها ارز خود را به کشور باز می گردانیم و در 
بسیاری از کشورها ما به صورت ریال محصوالت خود را به فروش 
به  را  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  میتوانیم  ما  چگونه  رسانیم.  می 

کشور بازگرداند.

جریان  با  اقتصادی  حوزه  در  دولت  گاهی  کرد:  خاطرنشان  وی 
های احساسی جامعه هم سو می شود و تصمیم های احساسی و به 
دور از عقالنیت می گیرد که در نهایت باعث می شود به صادرات ما 
و  افغانستان  دولت  اخیرا  خوشبختانه  شود،  وارد  بیشتری  آسیب 
عراق را از ارز حاصل از صادرات معاف کرد که این امر، امری درخور 

تقدیر بود.
۱۲ درصد صادرات  از  ۹۷، بیش  اینکه در سال  بیان  با  ابراهیمی 
افزایش پیدا می کند، عنوان کرد: امیدوارم  نسبت به سال گذشته 
دولت حوزه صادرات را رها کند. اگر مانعی برای صادر کنندگان ما 
سال  به  نسبت   ۹۷ سال  صادرات  افزایش  درصد   ۱۲ نشود،  ایجاد 
۹۶ هدفگذاری کرده ایم و پیش بینی من این است که از ۱۲ درصد 
الفبای  این است که دولت ما  اما الزمه آن  باالتر خواهد رفت،  نیز 
تجارت با دنیا را بداند و اگر مانعی را ایجاد کند، بسیاری از بازارهای 

ما دچار مشکالت و دستخوش تغییر می شوند.

خبرمجلس بان خبرخبر

سیاسیگرام
فیلتر تلگرام، موضع مشکل آفرین یک جریان سیاسی

پیش بینی دبیر خانه صنعت خراسان رضوی:

اقتصاد رو به بهبود می رود

 همانطور که در جامعه برخی موارد تبدیل به 
هنجار شده، در اقتصاد نیز به همین صورت است. 

در هر جایی که ما در اقتصاد دست به هنجارها 
زدیم، تبعات خوبی را در برنداشته است و در 

نهایت منجر به بی اعتمادی مردم شده است

گاهی دولت در حوزه اقتصادی با جریان های 
احساسی جامعه هم سو می شود و تصمیم های 

احساسی و به دور از عقالنیت می گیرد که در 
نهایت باعث می شود به صادرات ما آسیب 

بیشتری وارد شود

دوتابعیتی ها  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  رئیس 
دوتابعیتی ها،  اطالعات  جمع آوری  توضیم  در 
موجب  ب��ه  گ���زارش  از  کوچکی  بخش  گ��ف��ت: 
فراخوان  طریق  از  اصلی  بخش  و  استعالمات 

کمیته جمع آوری شده است.
حواشی  توضیح  در  ق��دوس��ی  کریمی  ج��واد 
پیرامون گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها 
رغم  علی  گفت:  اطالعات،  جمع آوری  نحوه  و 
ریاست  نهاد  دستگاه ها،  از  برخی  همکاری 
کمیته  با  دوتابعیتی ها  لیست  ارایه  در  جمهوری 
تحقیق و تفحص هیچ همکاری نکرد، در حقیقت 
تنها  وزارتخانه ها  تمامی  از  استعالم  اساس  بر 
حدود 13، 1۴ نفر دوتابعیتی به کمیته اعالم شد، 
اما براساس استعالم از سایر مجاری و جمع آوری 
بر  بالغ  که  شد  مشخص  دیگر  طرق  از  اطالعات 
سازمان های  و  وزارتخانه ها  در  دوتابعیتی   300

دولتی وجود دارند.
طریق  از  دوتابعیتی ها  اطالعات  جمع آوری 

فراخوان کمیته تحقیق و تفحص
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 

پیرامون  مطرح  ابهامات  توضیح  در  اسالمی 
از کف خیابان، تصریح کرد:  جمع آوری اطالعات 
و  تحقیق  پیگیری  و  انجام  اعالم  از  پس  واقع  در 
تفحص  و  تحقیق  کمیته  دوتابعیتی ها،  از  تفحص 
فراخوانی زد که طی آن از عموم مردم درخواست 
شد تا در صورت داشتن اطالع، آنها را در اختیار 
طریق  از  تعدادی  رو  این  از  دهند.  قرار  کمیته 
و  دادند  ما  به  گزارش هایی  نگاری  نامه  و  ایمیل 
این  از  که  است  اطالعاتی  خیابان  کف  از  منظور 

طریق جمع آوری شده است.
خیابان،  کف  از  منظور  افزود:  قدوسی  کریمی 
بستگان یا همکاران یا اطرافیان و قوم و خویشان 
را  اطالعات  این  که  هستند  دوتابعیتی ها  برخی 
در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دادند، به 
وزارت  مسئوالن  و  کارکنان  از  برخی  مثال  عنوان 

افراد  کردند  اعالم  ما  به  در مجلس  با حضور  نفت 
دوتابعیتی بسیاری در این وزارتخانه حضور دارند 
در صورتی که طبق استعالم به ما گزارش دادند که 

هیچ دوتابعیتی در وزارت نفت وجود ندارد.
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  جهت  به  موسویان 

آمریکا دوتابعیتی محسوب می شود
ارتباط  ادامه در توضیح شبهه ای که در  وی در 
است،  شده  مطرح  نیز  موسویان  چون  افرادی  با 
گفت: از اسامی افرادی چون موسویان، خاوری و 
گزارش  در  مصادیقی  عنوان  تحت  اصفهانی  دری 
هرچند  اما  اس��ت.  شده  ب��رده  نام  دوتابعیتی ها 
جهت  به  اما  نیست  تابعیتی  دو  موسویان  گفتند 
آمریکا  در  دانشگاهی  علمی  هیئت  عضو  اینکه 
دوتابعیتی  می کند،  تدریس  آنجا  در  و  اس��ت 

محسوب می شود.

صحن  در  دیگر  هفته  سه  دوتابعیتی ها  گزارش 
علنی قرائت می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
و  اقامت  دارای  افراد  دوتابعیتی ها،  به  گزارش  در 
گرین کارت پرداخته شده است، ادامه داد: طرح 
این  موجب  به  که  هم  دوتابعیتی ها  قانون  اصالح 
تحقیق و تفحص تهیه شده، به مرکز پژوهش های 
مجلس ارایه شده و پس از بررسی های نهایی در 
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  کار  دستور 

قرار خواهد گرفت.
دوتابعیتی ها  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  رئیس 
با بیان اینکه اسامی دوتابعیتی ها در صحن علنی 
تحقیق  گزارش  شد:  یادآور  شد،  نخواهد  قرائت 
شده  چاپ  مجلس  رئیسه  هیئت  در  تفحص  و 
است، دو نوع دستور کار در مجلس است، بخشی 
بر  و دستورهایی مبنی  لوایح  و  به طرح ها  مربوط 
قرائت گزارش های نظارتی در هیئت رئیسه است. 
گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها در ردیف 
نوبت  دیگر  هفته  سه  لذا  است  گرفته  قرار  ششم 

قرائت این گزارش می رسید.

جمع آوری اطالعات  از کف خیابان
توضیحات کریمی قدوسی پیرامون گزارش دوتابعیتی ها



در  کتاب  عنوان  ه��زار   2 از  بیش  ارائ��ه 
سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد

نمایشگاه  سیزدهمین  ناشران  کمیته  مسئول 
قرآن و عترت مشهد گفت: بیش از ۲ هزار عنوان 
عترت  و  قرآن  نمایشگاه  سیزدهمین  در  کتاب 
چی  مدیرشانه  ج��الل  محمد   . ش��ود  می  ارائ��ه 
نمایشگاه  سیزدهمین  ناشران  کمیته  مسئول 
نمایشگاه قرآن  قرآن و عترت مشهد اظهار کرد: 
است  قرآنی  علوم  و  فرهنگ  ترویج  برای  فضایی 
نمایشگاه  موثر  و  مهم  کارکردهای  از  یکی  این  و 
ناشرین  اینکه بخش  به  با اشاره  قرآن است. وی 
کتاب یکی از پربازدید ترین بخش هاست گفت: 
و مذهبی  ، دینی  قرآنی  ناشر کتب  حدود یکصد 
اعطای  طریق  از  یا  و  مستقل  صورت  به  والیی  و 
نمایندگی در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
مشهد شرکت کرده اند. وی افزود: تعداد عناوین 
هزار  دو  از  بیش  نمایشگاه  در  شده  عرصه  کتب 
عنوان می باشد که با عنایت به موضوع نمایشگاه 
محتوا و ماهیت کتابها قرآن و موضوعات مرتبط 
احادیث  و  ادعیه  قرآنی،  های  آم��وزه  و  آیات  با 
دین و مذهب، زندگینامه و سیره و سبک زندگی 
معصومین )ع( و... می باشد . وی یادآور می شود 
تا  مشهد  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  سیزدهمین   :
لغایت ۱۰خردادماه از ساعت ۱۸ لغایت 2۴ پذیرای 

عالقه مندان است. 
محصوالت  خرید  به  کتاب  بن  اختصاص 

فرهنگی و دیجیتالی
دبیر سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد 
مقدس از اختصاص بن کتاب برای خرید کتاب و 

محصوالت دیجیتال در این نمایشگاه خبر داد.
محمد تقی کاظمی نسب با بیان این خبر افزود: 
مناسب  فرصتی  مردم  به  ها  بن  این  اختصاص 
دینی  کتب  به  عالقمندان  آسان  دسترسی  برای 
با این کتب را  و قرآنی است و زمینه انس بیشتر 
مهیا می کند. وی حمایت از ناشران حاضر در این 
نمایشگاه را از اهداف دیگر توزیع بن کتاب دانست 
خرداد  هفتم  امشب  از  عالقمندان  داد:  ادامه  و 
ماه با حضور در این نمایشگاه می توانند با خرید 
این بن ها کتابهای و محصوالت دیجیتال موجود 
کنند  تهیه  تخفیف  درصد   ۷۰ با  را  نمایشگاه  در 
با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار  که بن های کتاب 
عالقمندان قرار می گیرد و ۲۰ درصد نیز ناشران 
کاظمی  دارن��د.  تخفیف  کتابها  این  خرید  برای 
ملی  ک��ارت  با  عالقمندان  داش��ت:  اظهار  نسب 
به همین  که  ای  از غرفه  را  بن ها  این  توانند  می 
است  کرده  پیدا  اختصاص  نمایشگاه  در  منظور 
تهیه نمایند. سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 

مشهد مقدس ۱ تا ۱۰ خرداد ماه در میدان شهدا از 
۲۴ برای بازدید عالقمندان دایر  ۱۸ الى  ساعت 

می باشد. |
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کارگاه های 

نوجوانان
نوجوانان  و  ک��ودک��ان  فکری  پ��رورش  کانون 
در  گذشته  های  سال  همچون  رضوی  خراسان 
نمایشگاه قرآن و عترت حضور چشمگیری دارد. 
استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
با برگزاری  خراسان رضوی مانند سنوات گذشته 
کاردستی،  نقاشی،  خالق،  نوشتن  های  کارگاه 
این  در  قرآنی  و  فرهنگی  مسابقات  و  گویی  قصه 
در  یافت.|  حضور  فعال  ص��ورت  به  نمایشگاه 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  غرفه 
بر شناخت  که عالوه  برگزار می شود  ادبی  کارگاه 
داستان  نوجوانان،  و  کودکان  ادبی  استعدادهای 
از  استفاده  با  و  خالقانه  شیوه  به  قرآنی  های 
با  آن��ان  ش��ود.  می  معرفی  تصویری  های  ک��ارت 
قصه  با  موضوعی  های  کارت  داشتن  اختیار  در 
پیامبران آشنا  و  امامان  و سرگذشت  قرآنی  های 
شده و با هدایت مربی ادبی، متناسب با تصویر، 
فرصت  غرفه  این  پردازند.  می  خالق  نوشتن  به 
بازدیدکننده  نوجوانان  و  کودکان  تا  است  خوبی 
با فعالیت های کانون و به ویژه بخش مکاتبه ای 
نهایت  و در  ادبی آشنا شوند  آفرینش های  مرکز 
توسط  بازدیدکنندگان  توسط  شده  ارائ��ه  آث��ار 
کارشناسان ادبی آرشیو و در نشریات استفاده می 
شود. | کارگاه فرهنگی بخش دیگری از این غرفه 
در این نمایشگاه است .کارگاه فرهنگی، فعالیت 
در  خود  مخاطبان  برای  متنوعی  و  جذاب  های 
ائمه  مطهر  بارگاه  آمیزی  رنگ  است.  گرفته  نظر 
قالب  در  قرآنی  سواالت  به  پاسخگویی  معصوم، 
احادیث معصومین، بخشی  با  و آشنایی  مسابقه 
و  کودکان  کارگاه  این  در  فعالیت ها است.  این  از 

نوجوانان بازی های مهارتی و آموزشی متناسب 
با نمایشگاه را فرا می گیرند و با استفاده از تکنیک 
»کاغذ و تا« و ساخت کاردستی های زیبا، مهارت 
استفاده از ابزار را آموخته و قدرت خالقیت شان 
ارتقا می یابد. کارگاه هنری بخش دیگر این غرفه 
است که در آن اعضای کودک و نوجوان کانون در 
طول سال، آثار زیبای نقاشی با مضامین قرآنی و 
دینی خلق کردند که به صورت کارت پستال تهیه 
قرار  قرآن  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  اختیار  در  و 
می گیرد. در این کارگاه کودکان و نوجوانان ضمن 
ساخت  به  کانون،  در  نقاشی  فعالیت  با  آشنایی 
قاب عکس و پاکت به شیوه اوریگامی می پردازند 
و عترت مشهد در  نمایشگاه قرآن  . سیزدهمین 
شهدا،  میدان  در  رمضان  مبارک  ماه  دوم  هفته 
می  مندان  عالقه  و  است  برپا  شمس  ساختمان 
توانند از یکم تا دهم خردادماه و در ساعت ۱۸ تا 

۲۴ از این نمایشگاه بازدید کنند.
عرضه محصوالت تولیدی عفاف و حجاب در 

نمایشگاه 
به  امر  و  حجاب  و  عفاف  کمیته  مسئول  مدیر 
معروف و نهی از منکر سیزدهمین نمایشگاه قرآن 
برند  و  موسسه   ۱۹ حدود  گفت:  مشهد  عترت  و 
تولیدی عفاف و حجاب در این نمایشگاه در قالب 
حدود ۲۶ غرفه شرکت کرده اند. معصومه صاحب 
جمعی با بیان این که باید امر به معروف و نهی از 
منکر در قالب تکریم و احترام جوانان صوت گیرد 
افزود: ما این فریضه الهی را با رویکرد دعوت به 
برتر  حجاب  که  بانوانی  از  استقبال  و  ها  خوبی 
روزانه  صورت  به  گل  های  شاخه  اهدای  با  دارند 
هستند  پوشش  کم  نوعی  به  شاید  که  افرادی  به 
بحث تذکر و انجام این فریضه را انجام می دهیم و 
همچنین از بانوانی که حجاب برتر دارند به عنوان 
تقدیم می  به آن ها  را  گلی  و تشکر شاخه  تقدیر 
کنیم. مسئول کمیته عفاف و حجاب سیزدهمین 

به  کرد:  عنوان  مشهد  عترت  و  قرآن  نمایشگاه 
و  و حجاب  عفاف  فرهنگ  ایجاد  و  تعمیق  جهت 
| جوانان اینکار صورت می  جذب افراد و به ویژه 
برای جوانان  راهکارهایی  از  باید  واقع  در  و  گیرد 
شده  کمکی  آنها  جذب  جهت  در  تا  کرد  استفاده 
تا  داشتیم  سعی  امسال  ما  گفت:  وی   | باشد. 
نوآوری را در کار خود ارائه دهیم و در بحث محتوا، 
مقام  که  سال  شعار  بحث  در  ویژه  به  و  پژوهش 
معظم رهبری به آن تاکید دارند تمامی منسوجات 
این غرفه در چارچوب این شعار قرار گیرد و این را 
به عنوان سرلوحه کار خود قرار داده ایم. مسئول 
کمیته عفاف و حجاب سیزدهمین نمایشگاه قرآن 
موسسه   ۱۹ حدود  کرد:  تصریح  مشهد  عترت  و 
نمایشگاه  این  تولیدی عفاف و حجاب در  برند  و 
در  که  اند  کرده  شرکت  غرفه   ۲۶ حدود  قالب  در 
فرهنگ  این  خصوص  در  محتوا  و  پژوهش  بحث 
فعالیت  نوجوانان  و  بانوان  حجاب  ص��ورت  به 
نمایشگاه در حال  این  که در  و غرفه هایی  دارند 
تنها صرف فروش  که  فعالیت هستند سعی شده 
خدمات  ارائ��ه  جهت  در  بلکه  نباشد  محصوالت 
نیز باشند. صاحب جمعی عنوان کرد: همچنین 
با توجه به شعار سال که حمایت از کاالی ایرانی 
و  شده  بیشتر  موضوع  این  روی  بر  تمرکز  است؛ 
نخ  از  حجاب  و  عفاف  البسه  نیز  راستا  همین  در 
های ایرانی و بافت کارخانه های ایرانی ارائه می 
شود و در این میان نیز از کارخانه ای در کرمانشاه 
این  به  دارد  را  چ��ادر  بافت  تولید  بحث  در  که 
نمایشگاه دعوت کرده ایم. مسئول کمیته عفاف 
عترت  و  قرآن  نمایشگاه  سیزدهمین  حجاب  و 
مشهد خاطرنشان کرد: شاید انتظاراتی که افراد 
و  مکان  این  در  دارند  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  از 
این  و  شود  می  برآورده  مختلف  های  قسمت  در 
غرفه در واقع تا حدودی توانسته است انتظارات 

مراجعه کنندگان را برآورده کند.

 هدیه ریحانی
heDie.S.reyhAni@gmAil.com

    نیلوفر اقبال 
niloUphAr.eghbAl@yAhoo.com
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  گنجشک 
گنجشک باالی درخت داشت به این فکر می کرد که چطور می تونه به دخترکی که روی نیمکت پایین درخت داره با حسرت، ساندویچ خوردن دخترکی که لب حوض، روبه 

روی درخت نشسته رو نگاه می کنه، کمک کنه.
بعد از کلی فکر کردن و کلنجار رفتن فهمید که جثه اش خیلی کوچکتر از اونیه که بره و ساندویچ رو از دست دخترک، لب حوض بگیره و به نگاه حسرت بار دخترکی که 

حاال به درخت تکیه داده بود خاتمه بده. برای همین پر زد و رفت لب حوض و یواش یواش شروع کرد به چرخیدن دور دخترک تا حس امنیت رو ازش بگیره. وقتی به باالی 
درخت برگشت، رفتن دخترک رو از لب حوض دید و چشمان دخترکی که به دنبالش رفت. حداقل حاال خیالش راحت بود چون می دونست چیزی رو که چشم نمی بینه دل 

هم طلب نمی کنه!

داستانک

  جدول شرح در متنجدول سودوکو / هیتوری
شمــاره

40 شمــاره
40

کتاب خبر

و  وول��ف  ویرجینیا  ن��ام  ک��ه  اس��ت  کسی  چ��ه 
از  »اتاقی  باشد:  نشنیده  را  اثرش  مشهورترین 
آثارش  سایر  از  بیش  کتاب،  این  با  او  خود«.  آن 
زن  نویسنده  ای��ن  ش��د.  شناخته  و  درخشید 
ناآرام و رنجور در جست و جوی اتاقی برای تنها 
ماندن و نوشتن، دست به نگارش این کتاب زد و 
و پس  نویسندگان معاصر  برابر  تازه در  پنجره ای 
این کتاب توسط صفورا نوربخش  از خود گشود. 
نشر  صاحب امتیاری   به  و  برگردانده  فارسی  به 
شرح  در  بخش  نور  اس��ت.  شده  منتشر  نیلوفر 
وولف،  ویرجینیا  »برای  است:  آورده  کتاب  این 
خود  آن  از  اتاقی  کتاب  آغاز  در  که  گونه  همان 
حقیقت  و  داستان  واقعیت،  شود،  می  ی��ادآور 
دو  به  هریک  وجود  و  هستند  تبادل  در  همواره 
تجربه  واقعیت  بنابراین  است.  وابسته  دیگر  تای 
ویرجینیا وولف در دیدار او از کیمبریج و دو کالج 
دخترانه آن به داستانی بدل می شود تا ابزار بهتر 
و گویاتری برای بیان این حقیقت باشد که تقسیم 
ثروت و علم بین زن و مرد هرگز برابر نبوده و زنان 
کتاب  هستند.  و  اند  بوده  تبعیض  مورد  پیوسته 
گیرد  می  شکل  وولف  ذهن  در  بیماری  بستر  در 
بگذارد،  کاغذ  بر  قلم  تواند  می  آنکه  محض  به  و 
به سرعت در عرض یک ماه نوشته می شود. در 
دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، کتابها و مقاالت متعددی 
درباره وولف و رابطه او با مدرنیسم، پسامدرنیسم 
تصویر  هم  تدریج  به  که  شد  نوشته  فمینیسم  و 
و  ارائه داد،  از وولف  بینانه تری  واقع  و  متعادلتر 
و  ادبیات  در  را  وولف  بینش  و  اهمیت سبک  هم 
بت   ،۱۹۹۲ سال  در  کرد.  تثبیت  فمینیستی  نقد 
فراداستان«  و  داستان  »واقعیت،  مقاله  در  بوهم 
از  بعد  سال   ۶۲ که  نیست  آور  تعجب  مینویسد: 
خالی  های  قفسه  خود  آن  از  اتاقی  کتاب  انتشار 
جای  اما  است،  شده  پر  زنان  کتابهای  از  وولف 
بسی شگفتی است که اتاقی از آن خود هنوز هم 
اشغال  را  دانشگاهی  کتابفروشیهای  های  قفسه 
گوناگون  و  متعدد  کالسهای  در  وولف  اثر  و  کرده 
در سطوح مختلف دانشگاهی تدریس می شود.«

شهر  قبرهای  از  تعدادی  و  بقایا  از  بخشی 
در  واق���ع  خ��راس��ان  ب���زرگ  م���وزه  در  سوخته 
کوهسنگی مشهد در معرض دید گردشگران قرار 

گرفته است.
میراث  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
خراسان  وگردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی، 
بزرگ  م��وزه  کارشناس  مقدم،  بهاره  رض��وی، 
اولین  جزو  سوخته  شهر  اظهارداشت:  خراسان 
البته  که  می رفته  به شمار  جهان  تمدن های 
منظور ما از تمدن شهرنشینی است و این یعنی 
کنار  در  که  بودند  مردمانی  اولین  جزو  آن ه��ا 

یکدیگر و در وسعت زیاد زندگی می کردند. 
لحاظ  به  سوخته  شهر  زنان  اینکه  بیان  با  وی 
می دادند،  زیادی  اهمیت  خودشان  به  ظاهری 
خاطرنشان کرد: اشرافی گری در آنان نمود دارد 
و  اب��زاری  و  قبورشان  از  می توان  را  امر  این  که 
است  شده  کشف  زنان  این  قبر  در  که  زیورآالتی 

دریافت.
کارشناس موزه بزرگ خراسان با اشاره به زنی 
استفاده  مصنوعی  چشم  از  سوخته  شهر  در  که 
از  را  خود  چشم  زن  این  گفت:  است،  می کرده 
چشم اش  زیبایی  اینکه  برای  و  بوده  داده  دست 
کرده  استفاده  مصنوعی  چشم  از  ش��ود  حفظ 
است. وی ادامه داد: هوشمندانه بودن این اقدام 
از  در موادی است که استفاده شده است، آن ها 
دارد  که خاصیت ضدالتهابی  ورقه های طال  قیر، 

و پی که چربی داشته استفاده کردند.
به  سوخته  شهر  زنان  اینکه  بر  تاکید  با  مقدم 
زنان  این  گفت:  می دادند  زیادی  اهمیت  خود 
حتی  و  اجتماعی  فعالیت  و  کار  مردان  کنار  در 
در  معرق  شانه  از  استفاده  می کردند،  بازرگانی 
این  تاییدگر  قبل  سال  ه��زار  پنج  انسان های 
نوجوان  یک  جمجمه  اش��اره  با  وی   . است  امر 
عمل  فرد  این  سر  روی  بر  گفت:  دیگر  ساله   1۴
جراحی انجام گرفته است زیرا جمجمه این پسر 
باز شدن جوش خورده است و پس از آن  از  بعد 

زنده مانده است.
کارشناس موزه بزرگ خراسان به ظرف سفالی 
که تصویر گوزن بر روی آن وجود دارد اشاره کرد 
است  جهان  انیمیشن  اولین  شی ء  این  گفت:  و 
آن  روی  گوزن  سرعت  به  ظرف،  این  حرکت  با  و 
قبلی  حرکت  که  به گونه ای  می آید  در  حرکت  به 
بیان  وی  ن��دارد.  آن  بعدی  حرکت  به  شباهتی 
شکل  به  سوخته  شهر  در  تدفین ها  اغلب  کرد: 
شکم  قسمت  در  پاها  یعنی  است،  بوده  جنینی 
بوده  نور  سمت  به  مرده  صورت  می شدند،  جمع 
به  شب ها  و  خورشید  نور  سمت  به  روزها  یعنی 

سمت نور ماه بوده است.

جایگاه واالی زنان در 
شهر سوخته

در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد چه می گذرد؟
شرحی از سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

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.

4 3 2 5
3 6 1 9

2 5 1
2 1 9 8

8 3
9 7 1 6

1 9 7
4 2 5 1

2 1 8 6

جواب

جواب

7 1 8 8 6 2 3 5 4

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

149382657

357641289
682759143
213567498
568914372
974823516
831496725
496275831
725138964

718862354

142476137
771238528
473127269
646238183
626193381
315841722
897417249
337589517

              :: افقی
1-از بزرگان فقها و دانشمندان شیعی صاحب کتاب شرایع االسالم- تجربه و امتحان 2- اثر معروف 
نیما یوشیج- بزرگی و شکوه- واحد مایعات 3- از اسماء حسنی- بلبل- واحد سرعت هواپیما ۴- طریق 
کوتاه- مقیاس اندازه گیری- تخم مرغ در زبان بیگانه- کربالی قدیم ۵- مربی شاهزادگان- اندک- تنبل 
و بیکار 6- اصطالحی در ورزش کشتی- آش آرد 7- حق ویژه سیاسی و اقتصادی- تابعیت- آوا و صوت 
8- نجات دهنده- فی سبیل- کرانه های آسمان 9- بیسواد- بیگانه و ناشناس- واحد پول مراکش 10- 
از شهرهای مازندران- هیدروتراپی 11- قورباغه درختی- پوشاک- کیسه پول 12- گوشه گیری- همراه 
آشغال- نوعی آچار- آواز دسته جمعی 13- صدا زدن- معاون دادستان- زبان مردم کشور گرجستان 

1۴- پول هخامنشی- توده بزرگ برفی- شریان 1۵- از رودهای مهم ایران- نقاشی ریزه کاری

 :: عمودی
1-بزودی- مهمان بی دعوت 2- دادگاه بین المللی- 
احترام  کلمه   -3 طغرل  وزی��ر  خ��ام��وش-  اقیانوس 
مقدسه  اماکنه  مسافر  بیهوده-  سخنان  مردان-  برای 
از  ۴- جمهوری اسالمی واقع در ساحل غربی آفریقا- 
هم پاشیده- قلیل ۵- معاون هیتلر- فیلسوف آلمانی- 
پاهای  با  ای  پرنده  کننده-  عبادت   -6 گلو  زیر  ورم 
بلند- زمان بی پایان 7- گل ته حوض- جزیره تفریحی 
آش  س��ال-  طوالنی  شب   -8 آس��ان  و  سهل  ایتالیا- 
زیره- بدل وضو 9- نمونه- صومعه نشین- زود و فوری 
انتقام  10- شیمی کربن- سخن بیهوده- کینه توزی و 
11- عبودیت- مته- عدد ماه 12- فلز سرخ- رفیق- ایده 
آلیسم 13- در امان- رودخانه زاینده رود در آن واقع 
شده- اسباب و متاع خانه 1۴- نگهبان چماق بدست- 

پایین جامه- گمراه 1۵- لقب سهروردی- ناصر
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طناب  با  را  بلندی  نردبان  جلویی،  ماشین 
است.  بسته  محکم  ماشین  سقف  به  پوسیده 
موتوری که پشت چراغ قرمز دو پایش را روی 
است،  منتظر  و  گذاشته  خیابان  داغ  آسفالت 
به  کاسکت  کاله  و  نشانده  خود  جلوی  را  بچه 
رعایت  نیست  معلوم  و  شده  بسته  موتور  عقب 
خطوط  خیر.  یا  دارد  خاصی  زم��ان  قانون 
از پیش  انگار مسابقه ای  اما  تازه است  خیابان 
تعیین شده، همه ماشین های منتظر را به خود 
نیست.  خطوط  به  حواسش  کسی  می خواند 
شاید  کنی  نگاه  باال  از  آنهم  دقت  با  اگر  البته 
قدرت چپاندن انواع ماشین ها در یک وجب جا 

را به چشم ببینی!
که  اف��رادی  به  می رسیم  بگذریم  این ها  از 
را  ترجیح می دهند پرخطر ترین گزینه ممکن 
تست کنند و به جای آن همه پله یا انتظار کوتاه 
برای پایین آمدن آسانسور پل هوایی، زیر پل 
را انتخاب می کنند. قاطی ماشین ها می دوند و 
انگار  انتخابی به سالمت تمام شود،  اگر مسیر 

که جایزه مسابقه ای را برنده شده باشند. 
اگر جلوی یک نفرشان را بگیری و بپرسی چرا 
پله  از  اینکه چرا  یا  رانندگی می کنی  اینطوری 
لبخند  یک  با  مسلما  نمی کنی؟  استفاده  برقی 
کج، پاسخ قانون شکنی راحت تر از رعایت آن 
برقی  پله  از  باال رفتن  بله،  را می شنوی.  است 
و کمی منتظر ماند سخت است، رانندگی بین 

از  استفاده  نرفتن،  سرعت  نزدن،  جا  خطوط، 
خیابان به جای پیاده رو سخت است. 

است.  خودمحور  شدت  به  ما  زندگی  سبک 
ما بیشتر به دنبال حریم فردی خود هستیم و 
به آن حریم بیشتر توجه داریم، زیرا اگر کسی 
انجام  را  کار ها  از  بسیاری  کند،  فکر  اجتماعی 
نمی دهد. به طور کلی ما به گونه ای در خانواده، 
نگاهمان  که  تربیت می شویم  مدرسه و جامعه 

نگاه اجتماعی و نگاه عمومی نیست.
عصیان در خیابان

با  داشتیم  وگ��وی��ی  گفت  زمینه  ای��ن  در 
پژوهشگر  و  جامعه شناس  فرخی،  محمدرضا 
رعایت  علل  با  رابطه  در  فرخی  زندگی.  سبک 
فاصله  زمانی که  گفت:  مردم  سوی  از  قوانین 
پول  می گیرد،  شدت  جامعه  در  غنی  و  فقیر 
مردم  می کند.  ایفا  را  کننده ای  تعیین  نقش 
باشد  پول دارتر  که  هرکسی  می کنند  احساس 
به  می تواند  و  است  اجتماعی  وجهه  صاحب 
از  حتی  و  کند  پیدا  دست  شهرت  و  جایگاه 
بدنه  می برد.   لذت  دیگران  از  بیشتر  زندگی 
جامعه در مقابل این نابسامانی ها، بی ثباتی ها، 
عده ای  و  می دهد  نشان  واکنش  بی عدالتی ها 
واکنش ها  این  و  می شوند  عصیان زده  افراد  از 
میان فردی  تبادالت  ریزترین  در  را  خودش 
حال  در  ع��ده  می رسد  خبر  می دهد.  نشان 
اختالس  میلیاردها  و  هستند  غارت  و  چپاول 
انجام می شود و روزنامه این اخبار را منعکس 
این  شنیدن  ب��ا  اجتماع  روان  و  می کنند 
رویدادها بهم می ریزد و بی اعتمادی جامعه را 

فرا می گیرد. 

چه کسی متصدی آموزش است؟
موارد  تنها  عنوان کرد:  شناس  جامعه  این 
رانندگی نیست که حقوق فردی و اجتماعی را 
زیر سوال می برد ما آمار داریم که روزانه نزدیک 
و  شده  تشکیل  ایران  در  نزاع  پرونده  به2هزار 
این مشاجره هایی هستند که با پادرمیانی حل 
ایران  در  دقیقه حدود 70نفر  نمی شود. هر60 
درگیر می شوند و عدم تحمل یکدیگر در مشهد 
مشهد  است.  همه گیر  کشور  شهرهای  سایر  و 
اتباع  و  توریست ها  مهاجران،  وجود  دلیل  به 
قرار  زی��ادی  آسیب های  معرض  در  خارجی 
دارد. هم بستگی اجتماعی ما زیر سوال رفته 
جایگزین  را  دیگر  شاخصه های  باید  و  است 
هم بستگی  و  شده   تزلزل  دچار  جامعه  شود. 
رسانه،  اصحاب  شود.  تقویت  باید  اجتماعی 
باید دست به دست  صاحب نظران و مسئولین 
بستگی  هم  اجتماعی،  بستگی  هم  و  داده  هم 

فرهنگی و حقوق شهروندی را آموزش دهند.
از دماغ کدام فیل افتاده ای؟

فرخی در ادامه با اشاره به عدم رعایت قوانین 
تصریح کرد: این مسئله دالیل متعددی دارد؛ 
رضایت  عدم  آن  علل  مهمترین  از  یکی  اما 
افراد  اس��ت،  زندگی شان  و  خود  وضعیت  از 
می بینند  وقتی  و  می کنند  مقایسه  را  خود 
است  متفاوت  اف��راد  برخی  با  شرایط  شان 
می شوند  بی تفاوت  قانون  اج��رای  به  نسبت 
از  گریز  نیست.  خ��وب  اص��ال  مسئله  ای��ن  و 
و  نمی شود  خالصه  روزم��ره  رفتار  به  قانون 
هم  اجتماعی  آسیب های  و  اقتصادی  مفاسد 
این  در  باید  که  است  قانون شکنی  تنیجه  در 

ذهنیت  در  چون  بیاندیشیم  تمهیداتی  زمینه 
اگر  می گذارد.  منفی  تاثیر  جامعه  افراد  سایر 
می خواهیم وضعیت قانون گریزی را در کشوری 
بسنجیم، نحوه رانندگی افراد در جامعه این را 
مشخص می کند. همین افراد در ادارات و سایر 
مراکز تا سطوح باالتر نیز همین گونه بی قانونی 
نگرفته اند؛  یاد  آنها  بیشتر  که  چرا  می کنند، 
اخالقی  و  رفتاری  قباحت  قانون  رعایت  عدم 
دارد و از این امر خجالت نمی کشند که در برابر 
خود  کار  به  و  دهند  انجام  زشت  کار  دیگران 
ادامه می دهند. قانون گریزی نشان می دهد که 
جامعه  ذهن  و  فرهنگ  در  بلندمدت  عقالنیت 
از  ناشی  آرام��ش  است،  نگرفته  شکل  ایرانی 
نظم و انضباط را نچشیده است و افراد از حیث 
دارای  ما  که  درحالی  نکرده اند  رشد  اخالقی 

ارزش های دینی و اخالقی بسیاری هستیم.
یک الگوی تمام عیار بی قانون

جامعه ای  در  کرد:  بیان  شناس  جامعه  این 
افسرده،  عصبی،  افراد  می شود  قانون گریز  که 
رضایت  زندگی  از  و  هستند  ن��اآرام  ناراحت، 
ندارند. بی نظمی،رهرج و مرج، تضییع حقوق 
و زیرسئوال رفتن هنجارهای حاکم  اجتماعی 
جمله  از  جامعه  در  اخالق  و  فرهنگ  عرف،  بر 
است.  جامعه  این  در  شکنی  قانون  پیامدهای 
در اثر قانون گریزی در جامعه  هرج و مرج ایجاد 
چنین  گریبانگیر  بسیاری  سوء  آثار  و  می شود 
جانبه  چند  رابطه  یک  شد.  خواهد  جامعه ای 
از آن طرف شهروندان  و  تعاملی وجود دارد  و 
برخوردار  خوبی  اجتماعی  وضعیت  و  رفاه  از 
قانون  به  که  داشت  انتظار  نمی توان  نباشند، 

پایبند باشند و آن را به درستی رعایت کنند.
یک تلنگر کافی ا ست!

مهمی  نکته  این  ک��رد:  خاطرنشان  فرخی 
و  نهادهای رسمی  و  افراد  این  با  باید  که  است 
بدانند  نیز  دیگران  تا  کرد  برخورد  غیررسمی 
از  و  می شود  مبارزه  قانون گریزی  پدیده  با  که 
ادبیات  در  نمی کنیم.  گذر  سادگی  به  آن  کنار 
همان  که  شده  سفارش  مورد  این  در  ما  دینی 
امر به معروف و نهی از منکر است و می توانیم 
را  قانون  که  افرادی  برابر  در  روزمره  زندگی  در 
ایجاد  هم  دیگران  ب��رای  و  نمی کنند  رعایت 
کنیم.  استفاده  حربه  این  از  می کنند  مشکل 
به  تذکر  و  اخالقی  مسائل  یکسری  ی��ادآوری 
دیگران می تواند در این زمینه چاره ساز باشد. 
البته در این خصوص باید در نظر داشته باشیم 
که برای دیگران مشکل درست نکند و به حریم 
و  نکنیم  تجاوز  افراد  فردی  و حقوق  خصوصی 

در این مورد دقت نظر داشته باشیم.
جایی  پیش  مدتی  بگویم   باید  پایان  در 
خواندم که در یکی از شهرهای سوئد، جریمه 
متخلفان رانندگی به افراد منظم داده می شود. 
اثرات ویژه  پس نحوه تنبیه و پاداش می تواند 
خودش را داشته باشد و با دادن امتیاز مثبت و 
منفی می توان عموم مردم جامعه را به سمت و 

سوی درست هدایت کرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی گفت: 
دانشگاه  مرکزی  سازمان  مهم  اولویت های  از  یکی 
فرهنگیان ارتقای شاخص های کمی و کیفی منابع 

نیروی انسانی به ویژه اعضای هیئت علمی است.
درخصوص  ن��ی��ری،  رم��ض��ان  ایسنا،  گ���زارش  ب��ه 
اولویت  اف��زود:  فرهنگیان  دانشگاه  سیاست های 
جذب معلم در دانشگاه فرهنگیان کشور از طریق دوره 
چهارساله پس از جذب از طریق کنکور سراسری است 
و همچنین روش هایی مانند ماده 28 و سایر روش ها که 

تنها در شرایط اضطرار باید مورد استفاده قرار گیرند. 
وی با اشاره به این دغدغه رئیس دانشگاه اظهارکرد: 
سیاست سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان جذب 
بیشتر دانشجو است و مناسب ترین روش را تربیت 
طبیعی  البته  می داند؛  ساله  چهار  طیدوره  معلم  
است که سایر دستگاه ها و متغییر ها نیز در این زمینه 
دخیل هستند؛ برای مثال باید ردیف استخدامی برای 
پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان ایجاد شود که البته 
با توجه به اقتضائات دولت سختی های خودش را دارد 
اما این نوع نگاه حتما به جذب بیشتر دانشجو کمک 

خواهد کرد.
نیری با تاکید بر توجه به کیفیت بخشی فرآیند های 
این  در  داد:  ادامه  فرهنگیان،  دانشگاه  در  آموزشی 
زمینه سند چشم انداز دانشگاه فرهنگیان کشور به 
عنوان سند مادر در اختیار ما قرار دارد و کار زیادی از 
لحاظ مطالعاتی روی آن انجام شده است؛ اما باید در 
پردیس ها عملیاتی شود؛ برنامه ریزی هایی بر روی 
آن انجام گرفته که به نظر میرسد خبر های خوبی برای 

دانشگاه فرهنگیان در راه است.
وی با اشاره به افزایش کیفیت آموزش به دانشجویان 
روش ها  سایر  از  که  اف��رادی  و  فرهنگیان  دانشگاه 
وارد آموزش و پرورش شده اند، تاکید کرد: دو نگاه به 
حوزه تربیت معلم وجود دارد؛ نگاهی که معلم در آن 
مجموعه مطالبی را فرا می گیرد و آن را به دانش آموز 
انتقال می دهد که نگاه دانش محور است که اگر این 
نگاه حاکم باشد، گفته می شود که در شرایطی که ما 
می توانیم خیلی راحت به جذب فارغ التحصیالن سایر 
دانشگاه ها بپردازیم باید این همه هزینه و چهار سال 

تحصیل در دانشگاه فرهنگیان دانشجو باشد.
نیری عنوان کرد: ما در دانشگاه فرهنگیان سه نوع 
درس داریم که در نوع اول یک سری دانش محتوایی 
داریم مانند دانش فیزیک، دانش شیمی یا ادبیات یا 
سایر. دروس نوع دوم مرتبط با دانش تربیت است و 
یک سری دروسی داریم که دانش آموزش محتوا است 
و وجه ممیزه دانشگاه فرهنگیان توجه به دروس دسته 

سوم است.
وی افزود: برای مثال زمانی که یک معلم روش تدریس 
را داشته  کار می کند ممکن است ما فردی  را  علوم 
باشیم که در حوزه علوم دانش بسیار باالیی داشته باشد 
اما زمانی که می رود به کالس یک دانش آموز ابتدایی 

نتواند در فرآیند تدریس موفق ظاهر شود.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی گفت: 
دروس دسته سوم معطوف به این است که معلم بتواند 
آن دانش را به نحو احسنت به دانش آموز منتقل کند. 
که این ماموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان است و وقتی 
این گونه به ماجرا نگاه کنیم طبیعتا قابل دفاع خواهد 
بود و هم اکنون نیز با وجود همه کمبود ها و ایراداتی که 
دانشگاه فرهنگیان از حیث نیروی انسانی، ساختار و 
محتوا وارد است، اما فارغ التحصیالن ما با وجود اینکه 
کمیت باالیی ندارند به لحاظ کیفی نمود پیدا کرده اند.

معاونت  ن��وزادان  هیپوئیروئید  برنامه  کارشناس 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: 
تا10(   ۴( تیروئید  رسانی  اطالع  هفته  با  همزمان 
خرداد ماه، غربالگری کم کاری تیروئید بیش از هشت 

نوزاد جمعیت تحت پوشش این دانشگاه انجام شد.
تیروئید  ک��اری  کم  بیماری  اف��زود:  گرمئی  حسن 
نوزادان از جمله بیماری هایی است که در بدو تولد 
معموال بدون عالمت است و لذا غربالگری نوزادان 
برای شناسایی این بیماری در سن سه تا پنج روز 
بعد تولد اهمیت بسیار باالیی دارد و از این روی با 
تشخیص به موقع می توان از عوارض جدی و غیر 
ذهنی،  ماندگی  عقب  شامل  که  آن  برگشت  قابل 

کوتاهی قد و کم شنوایی است، جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه برنامه غربالگری بیماری کم کاری 
تیروئید ن��وزادان از سال 8۴ در سیستم بهداشتی 
کشور اجرایی شد، گفت: با توجه به نقش مهم این 
برنامه در شناسایی بیماری کم کاری تیروئید نوزادان 
و جلوگیری از عوارض آن در کودکان به عنوان آینده 
سازان جامعه، از زمان اجرای آن، برنامه بسرعت 

مورد توجه و قبول خانواده ها قرار گرفت. 
گرمئی در خصوص دالیل بوجود آورنده بیماری کم 
کاری تیروئید نوزادان نیز گفت: بروز بیماری کم کاری 
تیروئید نوزادان دالیل زیادی دارد که از جمله آنها می 
توان به کمبود ید، ازدواج های فامیلی، ابتال مادر به 
بیماریهایی چون مشکالت تیروئید، دیابت، فشار 
خون باال در دوران بارداری و نیز مصرف برخی داروها 

توسط مادر در دوران حاملگی، اشاره کرد.
وی همچنین گفت: در حالی که نرم کشوری نوزادان 
مبتال به کم کاری تیروئید در سال 96 یک به 670 نفر 
بود، این رقم در شهرستان تربت حیدریه یک به ۴00 

نفر بوده است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها گفت: تغییر نرخ ارز 
و افزایش آن برای آزمایشگاه های کشور که تجهیزات 
خود را از خارج فراهم می کنند، مشکالت عمده ای را  

به وجود آورده است.
سیمین هیرادفر در رابطه با شرایط آزمایشگاه های 
در  آزمایشگاه  اف��زود: 180  مشهد  و  خراسان رضوی 
سطح مشهد خدمات رسانی می کنند، همچنین تعداد 
210 آزمایشگاه در شهرستان های استان وجود دارد 
که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. در 
مورد تعداد آزمایش هایی که به صورت روزانه در مشهد 
گرفته می شود باید توجه داشت که میزان آن، متغیر 
است و مبنای آن مراجعه بیماران به پزشک و تعداد 
آزمایش های درخواستی است. تعداد آزمایش ها در 
آزمایشگاه های تحت پوشش گاهی به ۱۰۰ هزار تست 

در روز هم می رسد.
داد:  ادام���ه  آزمایشگاه ها  ام���ور  اداره  رئیس 
علوم پزشکی  دانشگاه  پوشش  تحت  آزمایشگاه های 
مشهد از تجهیزات بسیار خوب و به روزی برخوردار 
هستند. درواقع بیشتر تجهیزات مدرن آزمایشگاه های 
از خارج کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه  تحت پوشش 
فراهم می شود، اما  کیت ها و مواد مصرفی بیشتر در 
ایران تولید می شود. درواقع ارائه خدمات آزمایشگاهی 
ایران با کشورهای اروپایی و امریکا قابل مقایسه است. 

آن  افزایش  و  ارز  نرخ  تغییر  کرد:  تشریح  هیرادفر 
از  را  خود  تجهیزات  که  کشور  آزمایشگاه های  برای 
خارج فراهم می کنند، مشکالت عمده ای را  به وجود 
آورده است. بنابراین با وجود این شرایط برای خرید 
یا تعمیر وسایل، بایستی هزینه های زیادی را پرداخت 
کنیم؛ این مسأله در آینده وضعیت نامناسبی را برای 

آزمایشگاه ها ایجاد خواهد کرد. 
وی افزود: آزمایشگاه های بخش خصوصی به عنوان 
بخشی از سیستم ارجاع شبکه آزمایشگاهی دانشگاه، 
همگام با مراکز دولتی ارائه خدمات می کنند .در مورد 
شرایط تعرفه ای آزمایشگاه باید توجه داشت که تعیین 
تعرفه ارائه خدمات آزمایشگاهی این مراکز نیز مانند 
دیگر مؤسسات پزشکی در دو بخش دولتی و خصوصی 
به صورت سالیانه توسط وزرات بهداشت ابالغ می شود.
هیراد فر با اشاره یه میزان خطاهای آزمایشگاهی 
آزمایش،  برای هر  میزان خطای مجاز  داد:  توضیح 
براساس منبع های تعیین شده، متفاوت است و با توجه 
به اهمیت نتایج در فرایند درمان مانند دیگر خدمات 

پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
مبنای  درص��د  هفتاد  »ح��دود  اینکه  بیان  با  وی 
آزمایشگاه های  نتایج  براساس  بیماری ها  تشخیص 
تشخیص طبی است« خاطرنشان کرد: آزمایشگاه های 
دولتی و خصوصی نسبتا از امکانات خوب و مناسبی 
آزمایشگاه های  از  برخی  امکانات  حتی  برخوردارند 
در  بنابراین  هستند.  خوب  بسیار  حد  در  خصوصی 
برخی موارد تعدادی از آزمایش های تخصصی و نادر 

برای تشخیص به مشهد فرستاده می شوند.

یک استاد دانشگاه قم گفت: تفاهم با گفت وگو حاصل 
می شود و هرچه در جامعه گفت وگو بین انسان ها وجود 
داشته باشد در بعد انسانی پیشرفت هایی حاصل خواهد 
شد و جامعه ای که گفت وگو محور باشد به طبع یک 
جامعه انسانی است و اگر جامعه انسانی بخواهد پتانسیل 
خود را بروز دهد جز از طریق گفت وگو این امر نتیجه 

نخواهد داد.
به گزارش ایسنا، محمد کاظم شاکر شامگاه گذشته 6 
خردادماه درسلسله نشست های معرفت، دین و اخالق 
با محوریت بحث قرآن و اخالق گفت وگو که در تاالر شهر 
شهرداری مشهد برگزار شد، با بیان این سوال که گفت وگو 
موضوع مهمی در جامعه بشری است و باید بدانیم که این 
امر در چه جایگاهی قرار دارد، افزود: اگر انسان را در 
جامعه انسانی بشکافیم و ممیزات آن را بدانیم در واقع 
می توان به بهترین ممیزات او که عقالنیت؛ فصل مقوم 
انسان است و اجتماعی بودن او نیز اشاره کرد. در این 
میان انسان نمی تواند تنها زندگی کند اما نمی شود هر 
انسانی هم جدا زندگی کنند که این زندگی می تواند چه 

به صورت فطری و یا ضروری و با اجبار باشد.
این استاد دانشگاه قم عنوان کرد: اجتماعی بودن 
تبدیل  تفاهمات  به  فهم ها  این  می کند  اقتضا  انسان 
شود که در واقع این تفاهمات از طریق گفت وگو حاصل 
می شود و راهی جز این وجود ندارد چرا که انسان ها 
متفاوت آفریده شده اند و خود به خود این فهم ها درون 
آن ها حاصل نمی شوند، بنابراین از طریق گفت وگو است 

که فهم ها به تفاهمات تبدیل می شوند.
شاکر با اشاره به اینکه علم و عقالنیت باعث می شوند 
انسان ها به درجاتی تقسیم بندی شوند، عنوان کرد: 
معیار گروهی انسان ها نیز صرفا عمل نیست بلکه به علم 
و فهم او مربوط است و هرچه انسان اجتماعی تر باشد 
به همان نسبت هم در زندگی خود موفق تر خواهد بود و 
انسان هایی موفق تر هستند که تفاهمات بیشتری به ویژه 

در بحث اجتماعی بودن؛ داشته باشند.
وی گفت: تفاهم با گفت وگو حاصل می شود و هرچه 
در جامعه گفت وگو بین انسان ها وجود داشته باشد در 
بعد انسانی پیشرفت هایی حاصل خواهد شد و جامعه ای 
که گفت وگو محور باشد به طبع یک جامعه انسانی است 
و اگر جامعه انسانی بخواهد پتانسیل خود را بروز دهد جز 

از طریق گفت وگو این امر نتیجه نخواهد داد.
شاکر خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران کار جمعی 
هیچ معنایی ندارد و به آن توجه نمی شود و بر همین 
اساس در این زمینه نیز از غرب عقب هستیم چرا که 

تحمل گفت وگو، بحث، شنیدن و... را نداریم.

خبرخبر

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی 
تاکید کرد:

ارتقای شاخص های کمی و کیفی 
منابع نیروی انسانی در دانشگاه 

فرهنگیان

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها:

وابسته به نرخ ارزیم
کارشناس هپوئیروئید نوزادان دانشگاه 

علوم پزشکی:

8هزار نوزاد تربت حیدریه غربالگری 
تیروئید شدند

یک استاد دانشگاه قم:

تفاهم با گفت وگو حاصل می شود

»صبح امروز« از عدم رعایت قانون در شهر گزارش می دهد؛

شاخ های خیابان!
شاخ های ایسنتا را کنار بگذاریم به شاخ های خیابان می رسیم همان هایی که جا زدن و راه ندادن را دست فرمان و تیز و زرنگی می دانند و 

قانون شکنی در خیابان راه و رسم زندگی آنهاست

بیش از 6 هزار لیتر سوخت قاچاق در گناباد 
کشف شد

فرمانده انتظامی گناباد از کشف 6 هزار و 200 
لیتر سوخت قاچاق از چهار دستگاه خودرو در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی اکبر کیانی، روز دوشنبه افزود: 
کنترل  هنگام  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ماموران 
خودروهای عبوری در محورهای این شهرستان 
مقصد  به  که  مسافربری  اتوبوس  دستگاه   2 به 
زاهدان در حرکت بودند، شک کرده و در بازرسی 
از آن پنج هزار و 700 لیتر نفت گاز قاچاق کشف 

کردند.
وی ادامه داد: ماموران پلیس راه گناباد نیز در 
بازرسی از 2 دستگاه وانت در محور تربت حیدریه 

- گناباد ۵00 لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
وی ارزش این محموله ها را 98 میلیون ریال 
تشکیل  از  بعد  متخلف  اف��راد  گفت:  و  کرد  ذکر 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

16 هزار قرص ترامادول قاچاق در کالت کشف 
شد

عدد  هزار   16 گفت:  کالت  انتظامی  فرمانده 
مواد  گرم  کیلو  هفت  و  قاچاق  ترامادول  قرص 
مخدر از یک خودرو سواری در حوزه استحفاظی 

این شهرستان کشف شد.
ماموران  اف��زود:  شفائی  خلیل  سید  سرهنگ 
یک  به  درگ��ز  به  کالت  ج��اده  بازرسی  ایستگاه 
دستگاه خودرو سواری سمند مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند.
وی اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو عالوه 
بر قرص های ترامادول هفت کیلو گرم تریاک نیز 
کشف شد. در این عملیات سه نفر دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

باند سارقان تربت حیدریه با 68 فقره سرقت 
متالشی شد

باند  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
تربت  در  سرقت  فقره   68 با  ای  حرفه  سارقان 

حیدریه متالشی شد.
سردار قادر کریمی افزود: در پی دریافت چند 

فقره گزارش سرقت در محدوده شهرک ولیعصر 
تربت حیدریه، موضوع در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
 2 مستندات،  آوری  جمع  با  ک��رد:  بیان  وی 
سارق سابقه دار دستگیر شدند که در بازجویی ها 
به 68 فقره سرقت شبانه با همدستی پنج نفر دیگر 

اعتراف کردند.
سردار کریمی تصریح کرد: 3 نفر از همدستان 
 2 دستگیری  برای  تحقیقات  و  شدند  دستگیر 
آنان  احتمالی  جرائم  دیگر  کشف  و  فراری  عضو 

ادامه دارد.

جای  بر  مجروح   13 خودرو  پنج  واژگونی 
گذاشت

احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  ام��داد  معاون 
مجروح   13 به  امدادرسانی  از  رضوی  خراسان 
بامداد  از  خودروها  واژگونی  حادثه  پنج  از  ناشی 
جاده  در  تاکنون  خرداد  هفتم  امروز  روزگذشته 

های این استان خبر داد.
اسماعیل بهمن آبادی افزود: دو مورد واژگونی 
 16 کیلومتر  در  گذشته  روز  بامداد  پراید  خودرو 
به بردسکن رخ داد که طی آن  آباد  جاده خلیل 

شش نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: یک خودروی آمبوالنس از پایگاه 
کندور هالل احمر کاشمر به محل حادثه اعزام و 
مجروحان را با همکاری اورژانس به بیمارستان 

حضرت ابوالفضل کاشمر منتقل کرد. 
دیگر  پراید  دستگاه  یک  واژگونی  در  گفت:  او 
و  نفر مصدوم  نیز سه  به قوچان  در جاده مشهد 
مرکز  نزدیکترین  به  امدادی  نیروهای  توسط  که 

درمانی منتقل شدند.
رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  معاون 
در  دیگر  پراید  خ��ودروی  دو  واژگ��ون��ی  اف��زود: 
کیلومتر 18 جاده قوچان به فاروج و کیلومتر 130 
جاده مشهد به تربت حیدریه نیز صبح روز گذشته 
چهار مجروح داشت که آنها نیز توسط امدادگران 

هالل احمر به مرکز درمانی منتقل شدند.

پایان کار قاچاقچیان در مشهد
مردی جوان در کشور افغانستان توسط دو رابط 
خود به قاچاق مواد مخدر در داخل کشور و توزیع 

آن در مشهد اقدام می کند.
ب��رون م��رزی  رص��ده��ای  و  تحقیقات  پی  در 
به  اطالعاتی  زمان)عج(،  امام  گمنام  سربازان 
دس��ت آم��د که نشان م��ی داد م��ردی ج��وان در 
قاچاق  به  رابط خود  افغانستان توسط دو  کشور 
مواد مخدر در داخل کشور و توزیع آن در مشهد 

اقدام می کند.
با به دست آمدن این اطالعات، جزئیات آن به 
دادسرای  سرپرست  خدابخشی،  مهدی  قاضی 
بررسی های  از  پس  و  شد  اعالم  مشهد  انقالب 
کارشناسانه دستور شناسایی و جلب همدستان 

این قاچاقچی بین المللی صادر شد.
قاضی  از  تکلیف  کسب  از  پ��س  م��أم��وران 
این  در  و  پرداختند  میدانی  رصد  به  خدابخشی 
می داد  نشان  که  به دست آمد  اطالعاتی  میان 
حال  در  خارجی  قاچاقچی  ارتباطی  عامل  دو 
مواد مخدر  سنگین  محموله  یک  جابه جایی 
از  یکی  از  را  مواد  محموله  متهمان،  هستند. 
گرفته  تحویل  افغانستان  کشور  مرزی  شهرهای 
جاسازی  پراید  خ��ودرو  دستگاه  یک  داخ��ل  و 
از طریق مسیرهای  را  بود آن  قرار  و  بودند  کرده 
و  کنند  منتقل  مشهد  به  خراسان جنوبی  استان 
مرحله  این  در  برسانند.  خود  مشتری  دست  به 
عملیات کشف و دستگیری دو سوداگر مرگ آغاز 
شد و طولی نکشید که خودرو سواری مورد نظر 
قانون  مردان  شد.  شناسایی  نزدیکی  مشهد  در 
احتمال  که  شناسایی  از  راپ��س  پراید  س��واری 
کنار  در  باشد  تریاک  80کیلو  حامل  می دادند 
جاده توقیف کردند اما محموله مورد نظر از داخل 
سواری پراید کشف نشد. تیم عملیاتی موضوع را 
بالفاصله به قاضی خدابخشی اعالم کرد و با دستور 

وی راننده و سرنشین پراید دستگیرشدند.
قاچاقچی خارجی که در خاک افغانستان قرار 
برای  خوانده ،  را  مأموران  دست  قبل  از  داشت 
وارد  سومی  فرد  توسط  را  خود  محموله  همین 
گمنام  سربازان  که  جایی  از  اما  بود  کرده  مشهد 
امام زمان)عج( خطوط ارتباطی این سوداگر مرگ 
را تحت کنترل خود داشتند، از این اقدام او مطلع 
حامل  که  دیگر  خودرو  شناسایی  برای  و  شدند 

موادمخدر بود وارد عمل شدند.
مرحله  وارد  پرونده  این  تحقیقات،  ادامه  در 

در  م��أم��وران  ب��ررس��ی ه��ای  و  ش��د  جدیدتری 
جاده های منتهی به مشهد برای شناسایی دیگر 
مهره این باند تهیه و توزیع مواد مخدر بین المللی 
اینکه خ��ودرو س��واری دوم در  تا  ادام��ه داش��ت 
این بار  مأموران  شد.  شناسایی  مشهد  نزدیکی 
برای دستیابی به محل دپو و مخفیگاه متهمان، 
شروع به تعقیب سواری مورد نظر کردند و او را تا 

مشهد تحت تعقیب قرار دادند.
موادمخدر  حامل  سواری  نامحسوس  کنترل 
ادامه  زمان)عج(  ام��ام  گمنام  سربازان  توسط 
در  واقع  ساختمان  یک  وارد  خ��ودرو  تا  داشت 
بررسی کننده  تیم  شد.  وکیل آباد  بلوار  انتهای 
پرونده با این فرضیه که ساختمان تحت کنترلشان 
باشد،  متهمان  مواد مخدر  اصلی  دپوی  محل 
مشهد  انقالب  دادسرای  سرپرست  با  را  موضوع 
در میان گذاشتند و پس از اخذ مجوز قضایی با 

رعایت موازین شرعی وارد محل شدند.
متهم سوم پرونده که غافل گیر شده بود، بدون 
هیچ مقاومتی خود را تسلیم قانون کرد. با اینکه 
ضابطان  با  همکاری  به  حاضر  ج��وان  مرد  این 
قضایی نبود و محل مخفی  سازی محموله مخدر 
با  بررسی کننده  تیم  نمی داد،  لو  را  تحویلی اش 
استفاده از اقدامات تخصصی محموله مورد نظر 
و  نبود  این، همه ماجرا  اما  را کشف و ضبط کرد. 
مأموران پا را فراتر ازاین تحقیقات گذاشتند. نفر 
چهارم این پرونده که قرار بود محموله مکشوفه را 
از متهم دستگیر شده خریداری کند در یک قرار 
صوری شناسایی و دستگیر و با دستگیری مهره 

چهارم این پرونده بسته شد.
ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادس��رای  سرپرست 
امام  گمنام  سربازان  گفت:  در این باره  9مشهد 
کشف  به  موفق  عملیات  ای��ن  در  زم��ان)ع��ج( 
و  هروئین  20۴کیلو  شامل  مواد مخدر  20۵کیلو 

یک کیلو شیشه شدند.
این  در  اف���زود:  خدابخشی  مهدی  قاضی 
و  دستگیری  تا  شناسایی  زمان  از  که  مأموریت 
کشید  10 روزطول  حدود  افیونی  محموله  کشف 
قاچاقچی  با  مستقیم  ارتباط  که  متهم  چهار 
خارجی داشتند دستگیر و دو خودرو سواری از 
آن ها توقیف شد. تحقیقات درباره دیگر عوامل 

این باند بزرگ قاچاق موادمخدر ادامه دارد.
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از  رض��وی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ابتدای  از  ملی  اراضی  تصرف  رفع  حکم   6 اجرای 
امسال خبر داد و گفت: در سال 97 تمهیدات ویژه و 
خاصی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی انجام و 

بر رفع تصرف تمرکز شده است.
محمدرضا اخوان عبدا...یان با بیان این که  برای 
رفع تصرف از اراضی ملی به دو شیوه اجرای احکام 
صادره از سوی دادگاه ها و احکام فوری صادر شده 
اقدام  صالحیت  صاحب  قضایی  مراجع  سوی  از 
 ۴۴ تعداد    9۵ سال  در  ک��رد:  تصریح  اس��ت،  شده 
مورد اجرای حکم رفع تصرف از اراضی ملی با 187 
میلیارد   781 و  هزار  یک  تقریبی  ارزش  به  هکتار 
نیز  مورد   ۴2 براین  عالوه  است،  شده  انجام  تومان 
میلیارد   61 تقریبی  ارزش  به  هکتار   ۴2 مساحت  با 
یک  برای  و  شده   انجام  فوری  تصرف  رفع  تومان 
مورد نیز که 100 هکتار مساحت و 12 میلیارد تومان 

ارزش داشته سند دریافت شده است.
حکم  مورد   ۴9 تعداد   96 سال  در  داد:  ادامه  وی 
رای تصرف صادر شده توسط دادگاه با 11۴ هکتار به 
ارزش ۵9 میلیارد و ۴80 میلیون تومان اجرا شده و 
29 مورد با 200 هکتار مساحت و ارزش تقریبی 31۴ 

میلیارد تومان رفع تصرف فوری انجام شده است.
یگان  موثر  نقش  به  اشاره  با  عبدا...یان  اخوان 
از  گفت:  ملی  اراض��ی  از  تصرف  رفع  در  حفاظت 
ابتدای تشکیل این یگان تا پایان سال 96 تعداد 93 
یک  تقریبی  ارزش  و  هکتار   229 مساحت  به  مورد 
رفع  برای  دادگاه  احکام  تومان  میلیارد  و 138  هزار 
به  هکتار   2۴2 مساحت  به  مورد   71 و  اجرا  تصرف 
ارزش تقریبی 37۵ میلیارد تومان رفع تصرف فوری 

با حکم مراجع قضایی انجام شده است.
وی تأکید کرد: طی این مدت عالوه براین موارد، 
و  جلوگیری  ملی  اراض��ی  به  تعرض  م��ورد   100 از 
اولیه  حالت  به  ملی  اراض��ی  تعرض،  ابتدای  در 

بازگردانده شده است.
مورد   26۵ مجموع  در  گفت:  عبدا...یان  اخوان 
اجرای احکام و رفع تصرفات فوری به مساحت بیش 
 ۵2۵ و  هزار  یک  تقریبی  ارزش  با  و  هکتار   6۴1 از 

میلیارد تومان بوده است. 
گذشته  س��ال  در  چنین  ه��م  ش��د:  ی���ادآور  وی 
به  م��رب��وط  ترتیب  ب��ه  تصرفات  رف��ع  بیشترین 
با  طرقبه  در  و  مورد   1۴ با  مشهد  های  شهرستان 
1۴ مورد و شاندیز با ۵ مورد بوده است که حکم رفع 

تصرف تمامی این موارد اجرا شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی با بیان این که در سال 97  
تصرف  از  جلوگیری  برای  خاصی  و  ویژه  تهمیدات 
اراضی ملی انجام و بر رفع تصرف تمرکز شده است، 
تصرف  رفع  مورد   6 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
اراضی ملی به مساحت 18 هزار و 33۵ مترمربع در 
کالت  کاشمر،  نیشابور،  سبزوار،  های  شهرستان 

نادری و طرقبه - شاندیز انجام شده است.
وی یادآور شد: ارزش اراضی رفع تصرف شده از 
ابتدای سال جاری بالغ بر 12 میلیارد و ۵00 میلیون 

تومان است.
اراضی  تصرف  از  پیشگیری  برای  ای  سامانه 

ملی
در  که  این  وج��ود  با  گفت:  عبدا...یان  اخ��وان 
اراضی  حفاظت  یگان  تشکیل  با  اخیر  های  سال 
سازمان ملی زمین و مسکن به طور مستمر میبینم 
و میشنویم که عملیات های زیادی در راستای رفع 
صورت  استان  جای  جای  در  ملی  اراض��ی  تصرف 
در  زیادی  تصرفات  شاهد  هم  هنوز  ولی  میگیرد؛ 
چه  هستیم؛  سودجویان  توسط  ملی  اراضی  حوزه 

اقداماتی برای پیشگیری صورت گرفته است؟
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ 
به  ملی  اراضی  تصرف  کرد:  اضافه  موضوع  این  به 
قصه پرغصه ای تبدیل شده بود و اگر چه سال های 
سال، تالش های زیادی برای رفع تصرف از اراضی 

سامانه  نبود  دلیل  به  اما  گرفت؛  می  صورت  ملی 
نشد.  حاصل  آن  از  قبولی  قابل  نتیجه  جامع،  ای 
یکپارچه  سامانه  اندازی  راه  و  طراحی  با  اکنون  اما 
مدیریت اراضی و مستغالت که در آن اراضی تحت 
مالکیت دولت به دقت جانمایی و تعیین شده است، 
از تصرفات احتمالی بر روی اراضی دولت پیشگیری 

شده است. 
این  کارکردهای  توضیح  در  عبدا...یان  اخوان 
و  اراضی  مدیریت  یکپارچه  سامانه  گفت:  سامانه 
و  اصالح  )ایجاد،  روزآوری  به  هدف  با  مستغالت 
و  زمین  ملی  سازمان  امالك  اطالعات  تکمیل(  یا 
مسکن در سامانه جامع امالك و مستغالت، اطالع از 
آخرین وضعیت موجود اراضی و مکان محور نمودن 
اطالعات مزبور، شناسایی اراضی فاقد سند مالکیت 
و نهایتًا اخذ اسناد تك برگ برای اراضی ملی به اجرا 

در آمد .
سامانه  ان���دازی  راه  م��زای��ای  خصوص  در  وی  
اف��زود:  مستغالت  و  اراض��ی  مدیریت  یکپارچه 
سامانه  در  دسترسی  ایجاد  به  توجه  با  همچنین 
خصوص  در  مستغالت  و  اراضی  مدیریت  یکپارچه 
و قیمت گذاری  نمایندگی  فرآیندهای هیئت  انجام 
فرآیندهای  پروسه  تمامی  بعد  من  جدید  سال  در 
پس  و  بوده  پذیر  امکان  سامانه  این  طریق  از  فوق 
بحث،  مورد  اراضی  موقعیت  جانمایی  و  تثبیت  از 
شروع فرآیند امکان پذیر خواهد بود تا از اشتباهات 

احتمالی جلوگیری شود.
جنوب  در  ملی  اراضی  هکتار   1400 واگذاری 

مشهد به شهرداری
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به لزوم 
آلودگی  کاهش  خصوص  در  موثر  اقداماتی  انجام 
هوای کالن شهر مشهد بیان کرد: با توجه به اهمیت 
اداره کل  این  آلودگی هوا،  از  پیشگیری  توجه  قابل 
به  زمین  قطعه   17۵ میزان    96 سال  تا   92 سال  از 
خود  اختیار  تحت  اراضی  از  هکتار   ۴00 مساحت 
خراسان  استان  در  سبز  فضای  ایجاد  جهت  در  را 
بخش  که  داده  قرار  ها  شهرداری  اختیار  در  رضوی 
عمده اراضی مذکور در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد 

و برای ایجاد کمربند سبز واقع شده است. 
 ۴00 و  هزار  یک  واگذاری   از  عبدا...یان  اخوان 
هکتار  از اراضی ملی از سال 91 تاکنون به شهرداری 
بند سبز  در منطقه  ایجاد کمر  برای  مشهد مقدس 
جنوب مشهد مقدس خبرداد، که 2 میلیون و 170 
بوده   96 سال  طی  واگ��ذاری  این  از  مترمربع  هزار 

است.
پروژه  اجرای  توجه  قابل  و  نکته مهم  افزود:   وی 
رویه  بی  از گسترش  اینکه  بر  که عالوه  اینست  فوق 
به  موثر  بسیار  کمک  ضمن  نموده،  جلوگیری  شهر 
ایجاد هوای پاک، تفرجگاه مطلوب و قابل دسترس 
برای تمامی مجاورین و زائرین حضرت رضا )ع( را 

فراهم می کند.  
واگذاری زمین برای کاربری های عام المنفعه

وی ادامه داد: همچنین این اداره کل از سال 92 
تا کنون در راستای کمک به بخش سالمت عمومی 
درمان  و  بهداشت  مدیریت  با  تنگاتنگی  همکاری 
زمین  قطعه   21 راستا  همین  در  و  داشته  استان 
ساخت  جهت  هکتار  دهم  هشت  و   ۴ مساحت  به 

درمانگاه واگذار کرده است. 
 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: 
استان  در  اراضی  واگذاری  زمینه  در  این  بر  عالوه 
 1۵ مساحت  به  زمین  قطعه   22 رضوی،  خراسان 
 18 و  فرهنگی  و  آموزشی  کاربری  با  هکتار  نیم  و 
مترمربع   362 و  هزار   3 مساحت  به  زمین  قطعه 
به  زمین  قطعه   110 و  مذهبی  ام��اک��ن  جهت 
متفرقه  های  کاربری  با  هکتار   80 حدود  مساحت 
و  شهری  تاسیسات  اداری،  صنعتی،  همچون 
 96 سال  پایان  تا   92 های  سال  طی  در  نیز  غیره 

واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد:

12 میلیارد ریال از اراضی ملی رفع تصرف شد

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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

    رضا شجاع

خبر

برای  قوچان  شهر  شورای  جدی  عزم 
کاهش ترافیک

پیگیری  به  پاسخ  در  قوچان  شهر  شورای  رئیس 
حل  برای  شورا  این  اقدامات  آخرین  پیرامون  های 
شدن  ازنمایان  پس  داشت:  اظهار  ترافیک  معضل 
پیش  سال  شش  حدود  قوچان،  در  ترافیک  مشکل 
اقدام  مشاور  شرکت  یک  کمک  با  قوچان  شهرداری 
به اجرای مطالعاتی پیرامون این مشکل کرد که راه 
ارائه  ترافیک  کارشناسان  ها  بررسی  این  نهایی  کار 
شش  طی  اما  بود  ها  خیابان  سازی  طرفه  یک  مدل 
سال اخیر این طرح مسکوت باقی ماند و هیچ اقدام 

عملی برای اجرای آن انجام نپذیرفت.
اجرای  باالی  حساسیت  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
و  دقیق  ریزی  برنامه  با  ایم  کرده  تالش  طرح،  این 
اصولی، تمام شرایط الزم برای اجرای بی کم و کاست 
این طرح را فراهم کنیم و پس از پختگی کامل طرح، 

آن را اجرا نماییم.
مراحل  گ��ام  به  گ��ام  اج��رای  به  اش��اره  با  دادرس 
حال  در  افزود:  اصلی  های  خیابان  سازی  یکطرفه 
خریداری  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  تمام  حاضر 
شده و پهلوگاه های اتوبوس و تاکسی نیز احداث شده 
و راست گرد و چپ گرد تمام خیابان های فرعی مد 

نظر اجرا شده است.
وی با بیان اینکه  حذف چراغ قرمز از بلوار طالقانی 
حال  در  کرد:  تصریح  آن  های  دوربرگردان  اصالح  و 
حاضر ساخت فلکه در چهارراه ژاندارمری و خیابان 
بهاگیر در دستور کار قرار دارد و پس از تاییدیه های 
اجرایی  فلکه  این  اح��داث  ترافیک  ش��ورای  نهایی 

خواهد شد.
سوالی  به  پاسخ  در  قوچان  شهر  ش��ورای  رئیس 
پیرامون زمان اجرایی شدن این طرح گفت: باتوجه 
گسیل  و  ورزش  میدان  هندسی  اص��الح  اج��رای  به 
شدن بار ترافیکی این محور به داخل شدن، اجرای 
ماه  یک  اصلی  های  خیابان  سازی  طرفه  یک  طرح 

پس از تکمیل میدان ورزش اجرایی خواهد شد.

کشت بهاره چغندر قند در تایباد دو برابر 
شد

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: سطح زیر کشت 
بهاره چغندر قند در این شهرستان نسبت به پارسال 

100 درصد افزایش یافته است.
از  هکتار   7۵ پارسال  بهار  اف��زود:  میری  محمد 
قند  چغندر  کشت  زیر  شهرستان  این  کشتزارهای 
هکتار   1۵0 به  جاری  سال  در  رقم  این  که  بود  رفته 

رسیده است.
هزینه  کاهش  و  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  وی 
های کاشت، داشت و برداشت را از مهم ترین مزایای 
و  به آن دانست  اقبال کشاورزان  و  بهاره  قند  چغندر 
گفت: متوسط برداشت این محصول در تایباد ۴۵ تن 

در هکتار است.
وی اظهار کرد: امسال برای نخستین بار 10 هکتار 
به  شهرستان  این  بهاره  قند  چغندر  کشتزارهای  از 
این  در  منظور  این  به  که  شد  کشت  نشایی  روش 

شهرستان بیش از یک میلیون نشاء تولید شد.
وی گفت: امسال پیش بینی می شود بیش از هفت 
تولید  شهرستان  این  در  بهاره  قند  چغندر  تن  هزار 

شود.

سیل در خواف 40 میلیارد ریال خسارت 
بدنبال داشت

سیل  و  باران  شدید  بارش  گفت:  خواف  فرماندار 
طی دو هفته اخیر موجب ۴0 میلیارد و 100 میلیون 
ریال خسارت به بخشهای مختلف در این شهرستان 

شد.
محمدرضا پهلوان نژاد افزود: از این میزان خسارت 
26 میلیارد ریال به بخش کشاورزی، 12 میلیارد ریال 
 100 میلیارد  دو  و  منزل  لوازم  و  مسکونی  منازل  به 

میلیون ریال به جاده ها خواف وارد شد.
وسعت  خصوص  در  آم��اری  توضیح  ب��دون  وی 
مرکزی  بخش  گفت:  وارده  خسارتهای  سطوح  و 

شهرستان خواف متحمل بیشترین خسارت شد.
ف��رم��ان��دار خ��واف اف���زود: ب��ارن��دگ��ی ش��دی��د و 
به  منجر  همچنین  اخیر  هفته  دو  سیالب  وقوع 
از  تعدادی  شدن  تلف  و  منازل  برخی  آبگرفتگی 
بخش  هرشی  روستای  در  روستاییان  دامهای 
که  روستا  این  ساکنان  از  جمعی  و  شد  مرکزی 
همکاری  با  بود  شده  آبگرفتگی  دچار  آنها  منازل 
چادر  در  اضطراری  صورت  به  امدادرسان  عوامل 

یافتند. موقت  اسکان 
در  هم  خواف  هواشناسی  بینی  پیش  اداره  رئیس 
ابتدای  از  بارش  مجموع  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
میلیمتر   70.۴ شهرستان  این  در  را  تاکنون  امسال 
اعالم و بیان کرد ذکر کرد: بیشترین بارش به میزان 

چهار تا 9.3 میلیمتر مربوط به 27 اردیبهشت بود.
دلیل  به  بارشها  این  اف��زود:  میرزاده  اسماعیل 
رگباری و توده ای بودن منجر به سیالب و روان آب 

در برخی مناطق شد.

اخبار کوتاه

تنها 22 درصد مخازن سدهای خراسان 
رضوی پر است

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  سرپرست 
کل  از  درصد  دهم  شش  و   22 تنها  اینک  هم  گفت: 
حجم مخازن پست سدها در این استان پرآب است.

مشابه  مدت  در  میزان  این  افزود:  عالیی  محمد 
سال قبل 39 و سه دهم درصد بود.

پشت  آب  س��ازی  ذخیره  گنجایش  مجموع  وی 
سدهای خراسان رضوی را یک میلیارد و ۵21 میلیون 
مترمکعب در شرایط سر ریز اعالم و بیان کرد: حجم 
آبی  سال  ابتدای  از  استان  سدهای  به  ورودی  آب 
و  مترمکعب  میلیون  دهم  سه  و   101 تاکنون  جاری 
مترمکعب  میلیون  دهم   9 و   76 خروجی  آب  حجم 
بوده است. سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان 
به  ورودی  آب  حجم  همچنین  داد:  ادام��ه  رض��وی 
 88 و   ۴0 تاکنون  امسال  ابتدای  از  استان  سدهای 
دهم درصد و میزان آب خروجی 17 و پنج دهم درصد 
است. وی گفت: نسبت حجم آب برداشتی به حجم 
درصد   118 به  رضوی  خراسان  در  تجدیدپذیر  آب 
در  آبی  تعادل  استان  دشت   37 مجموع  از  و  رسیده 
3۴ دشت برهم خورده است. عالیی افزود: راهی جز 
سازگاری با کم آبی نداریم و همه باید برای این مهم با 
تاکید بر مدیریت مصرف در بخشهای مختلف شرب، 

کشاورزی و صنعت تالش کنیم.

به مناسبت ش��ب های قدر و به منظور رفاه حال 
روزه داران صورت می گیرد؛

پیش بینی 6000 فضای پارک رایگان در 
پایانه مسافربری امام رضا )ع(

مسافربری  پ��ای��ان��ه ه��ای  س��ازم��ان  مدیرعامل 
پارک  فضای   6000 پیش بینی  از  مشهد  شهرداری 

رایگان در پایانه مسافربری امام رضا )ع( خبر داد.
محسن شریعتی با بیان این مطلب، گفت: با هدف 
به  و  مرکزی شهر  ترافیک هسته  ساماندهی وضعیت 
منظور رفاه حال روزه داران و شب زنده داران شب های 
مسافربری  پایانه  در  رایگان  پارک  فضای   6000 قدر 
افراد می تواند پس  امام رضا )ع( تدارک دیده شده و 
پارک خودروی خود در فضاهای پیش بینی شده،  از 
با استفاده از خطوط بی.آر.تی به حرم مطهر مشرف 
شوند. وی افزود: ارائه خدمات در پارکینگ های پایانه 
صبح   6 تا   19 ساعت  از  قدر  شب های  در  مسافربری 
پایانه های  سازمان  مدیرعامل  است.  دسترسی  قابل 
مسافربری شهرداری مشهد ضمن توضیح مسیرهای 
یک  شماره  دسترسی  مسیر  کرد:  اظهار  دسترسی، 
شامل انتهای خیابان امام رضا )ع(، پایانه مسافربری 
امام رضا )ع(، پارکینگ های ضلع شرقی و غربی است. 
مسیر  پارکینگ های  همچنین  داد:  ادامه  شریعتی 
کالنتری،  شهید  بزرگراه  شامل  دو  شماره  دسترسی 
میدان انقالب اسالمی، خیابان امام خمینی)ره( 80 
و86، پارکینگ ضلع غربی پایانه مسافربری امام رضا 
پارکینگ   2 مجموع  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  )ع( 
یاد شده دارای فضای پارک 3000 خودرو است و در 
صورت استقبال شهروندان، 3000 فضای پارک دیگر 

نیز به صورت اضطراری پیش بینی شده است.

بهره برداری از فاز اول باغ موزه دفاع 
مقدس مشهد در دهه فجر

موزه  باغ  اول  گفت:فاز  رضوی  خراسان  استاندار 
دفاع مقدس مشهد طبق برنامه زمانبندی باید قبل 

از دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
دفاع  م��وزه  باغ  از  بازدید  در  رشیدیان  علیرضا 
مقدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فاز اول پروژه 
باغ موزه دفاع مقدس در مشهد که از سال ۹۵ اجرایی 
شده باید ظرف دو سال به انجام رسیده و قبل از دهه 

فجر امسال تکمیل شود.
وی افزود : باید تالش شود که این پروژه با حداقل 
قیمت و نیز رعایت کیفیت در مهلت زمانبندی تعیین 
مشهد  نیاز  فرهنگی  پروژه  برسد.این  انجام  به  شده 
است و بر این اساس  بخشی از هزینه های این طرح 
نیز  و  مسلح  نیروهای  بخشی   ، شهرداری  سوی  از 
استانداری خراسان رضوی تامین می شود. رشیدیان 
تاکید کرد: اگر پیمانکار توانایی انجام پروژه با هزینه 
را  مناسب  کیفیت  با  و  مشخص  زمان  در  شده  تعهد 
ندارد پیمان باید خاتمه  داده شود و کار به پیمانکار 
انجام  به  مناسب   کیفیت  با  را  کار  بتواند  که  جدیدی 
نیز  شهرداری  گفت:  رشیدیان  شود.  واگذار  برساند، 
کمک الزم را در اجرای سریعتر باغ موزه انجام دهد و 
از ظرفیت نیروهای مسلح بر طبق تعهد برای تامین 
مصالح و ماشین آالت مورد نیاز اجرای طرح استفاده 
شود. استاندار خراسان رضوی بیان کرد: دو بخش از 
پروژه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سال ۹۵ 
ظرف دو سال باید انجام شود که امید است این طرح 
تکمیل شده و بعد از آن برای اجرای بخش اصلی این 

باغ موزه در فاز دوم برنامه ریزی شود.

مقبره غزالی می تواند فرصت 
درآمدزایی باشد

به  باتوجه  گ��ف��ت:  گ��ردش��گ��ری  راه��ن��م��ای  ی��ک 
دنیا  سراسر  در  غزالی  محمد  امام  که  عالقمندانی 

دارد، مقبره او می تواند فرصت درآمدزایی باشد.
درباره  نمی خواهیم  ما  کرد:  اظهار  اقبال  پوریا 
مطلبی  هر  از  فارغ  اما  کنیم  قضاوت  غزالی  جایگاه 
فرصت  یک  چشم  به  خود  داشته های  همه  به  باید 

نگاه کنیم.
ما  کشور  که  شرایطی  در  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
نرم  پنجه  و  دست  اقتصادی  معضالت  و  مسایل  با 
صحیح  فرصت ها  برخی  راندن  حاشیه  به  می کند، 
فرصت های  ما  کشور  در  که  کرد  اشاره  باید  و  نیست 
گردشگری  راهنمای  یک  بسیارند.  دست  این  از 
ادامه داد: مقبره غزالی می تواند در شرایط فیزیکی 
مناسبی نگهداری شود اما متاسفانه به دلیل مسایل 
رابطه  این  در  عزمی  مذهبی  یا  و  سیاسی  فرهنگی، 
جسد  پیش  چندی  شد:  ی��ادآور  وی  ن��دارد.  وجود 
یک مومیایی منسوب به رضاشاه پیدا شد صرف نظر 
بهترین  یا  بدترین  به  متعلق  مومیایی  این  اینکه  از 
امنیتی  مسایل  بودن  فراهم  صورت  در  باشد  انسان 
در  را  فرصت هایی  آن  وسیله  به  می توان  تبلیغاتی  و 

حوزه گردشگری خلق کرد.
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علنی  جلسه  پنجمین  و  بیست  دوشنبه  روز 
شهر  تاالر  در  حالی  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
غیرمنتظره  حضور  با  جلسه  این  آغاز  که  شد  برگزار 
که  رضوی  خراسان  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
اخیرا شایعات زیادی پیرامون استعفای وی مطرح 
بود، همراه شد که نظر همه خبرنگاران و عکاسان را 

نیز به خود جلب کرد.
در  مالی   اتهامات  بخاطر  مدتی  که  شهال  امیر 
به  که  است  روزی  چند  می برد،  سر  به  بازداشت 
و  بیست  به  را  خود  توانسته  و  شده  آزاد  وثیقه  قید 
پنجمین جلسه این شورا برساند تا پایانی بر شایعه 
استعفای او باشد. هرچند که این حضور کامل نبود 

و او پس از کمتر از یک ساعت، جلسه را ترک کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

با مشارکت مردم هر تهدیدی منتفی است
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  جلسه  این  آغاز  در 
تهدیدات  نوع  این  با  دیرباز  از  ما  مشهد گفت: ملت 
بوده  متفاوت  بار  این  آنها  جنس  اما  است.  رو  روبه 
ما  و  است  روشن  تهدیدات  این  با  مقابله  راه  است. 
تجربه موفق  در ایستادگی و مقابله با این تهدیدات 
را داشته ایم. ما روزهای حساس و مهمی را بخاطر 
با  اما  بود  مواجه  تهدیدات  این  با  کشور  که  داریم 

مشارکت مردم تهدیدات منتفی شد.
جلسه  بیست وپنجمین  در  حیدری  محمدرضا 
برگزار  شهر  تاالر  در  که  مشهد  شهر  شورای  علنی 
اتهامات  و  آمیز  تهدید  سخنان  خصوص  در  شد، 
 2 انتخابات  از  قبل  اف��زود:  آمریکا  خارجه  وزی��ر 
فرا  کشور  از  را  خود  سفیران  اروپایی ها   76 خرداد 
آمریکایی ها  که  شد  فاش  بعدها  و  بودند  خوانده 
اما  بودند  رفته  نشانه  ایران  سمت  به  را  موشک ها 
انتخابات تمام  حضور  گسترده و مشارکت مردم در 

تهدیدات را برطرف کرد. 
ظرفیت های نیروهای مسلح جلوه بازدارندگی 

دارد
ما  شاخص های  و  ظرفیت  داد:  ادام��ه  حیدری 
مسلح  نیروهای  به  آن  از  بخشی  که  ملی  قدرت  در 
المللی  بین  عرصه  در  بازدارندگی  جلوه  برمی گردد، 
دارد اما متغیر مهم در این زمینه حضور و مشارکت 
مردم است. این روزها در قبال تهدیدات کشور همه 
همبستگی  و  انسجام  سمت  به  باید  که  کردند  تاکید 
اجتماعی برویم و اعتماد و امید را در مردم افزایش 
با برخی  دهیم. امید و اعتماد مالزم و همزاد است 
گشایش هایی که در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد. اعتماد و امید 
را با صحبت نمی توانیم ایجاد کنیم حتما باید مردم 
تا  ببینند  جامعه  در  را  گشایش هایی  و  نشانه ها 

اعتماد برگرد. 
حیدری تصریح کرد: این گشایش ها میسر است و 
مردم می توانند آنها را در جامعه لمس کنند؛ یکی از  
نکات مهم در این زمینه اصل پاسخگویی به مردم، 
کرامت مردم و... است. از شهرداری و شورای شهر 

و  امید  تقویت  برای  عملی  کارهای  با  می خواهیم 
وبتوانیم  ببرند  بکار  دارند  توان  در  چه  هر  اعتماد 
قرار  مردم  اختیار  در  را  مسائل  شفاف  صورت  به 
دهیم.امیدواریم به طور جد این موضوع در دستور 
بگیرد. در سطح کالن هم  قرار  کار مدیریت شهری 
راز  رمزو  ما  و  بیفتد  اتفاق  گشایش هایی  امیداوریم 
کردند  احساس  تهدیدی  هرگاه  مردم  که  را  انقالب 

خودشان به صحنه آمدند، داشته باشیم.
رژیم  که  جنایت هایی  این  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
مردم  از  حمایت  در  اس��ت  داشته  صهیونیستی 
فلسطین حرکت بزرگی در روزهای آینده باید اتفاق 
به  برگزاری  مراحل   تمام  در  برگزارکنندگان  بیفتد. 
کنند.  توجه  اجتماعی  وحدت  و  انسجام  موضوع 
کنار  در  بتوانیم  مقاومت  و  ایستادگی  با  امیدواریم 

هم تهدیدات را سپری کنیم. 
قرار  کار  دستور  در  کم آبی  با  سازگاری  باید 

گیرد
خصوص  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بحران کم آبی گفت: باید موضوع سازگاری با کم آبی 
را در دستور کار قرار دهیم به طور مثال از گونه هایی 
اما  کنیم.  استفاده  می کنند،  مصرف  کمتر  آب  که 

مهمتر از همه موضوع  الگوی مصرف مردم است.
حیدری با اشاره به 10 خرداد، روز ملی دخانیات 
دخانیات  تومان  میلیارد   30 روزان��ه  کرد:  تصریح 
دهنده  هشدار  آماری  که  شود  می  مصرف  ایران  در 

است و برای کاهش آن نیاز به کار فرهنگی داریم.
در  عترت  و  قرآن  »نمایشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
این  گفت:  است«،  برگزاری  حال  در  شهدا  میدان 
برپا  ج��ذاب  و  متنوع  برنامه های  با  را  نمایشگاه 
کرده ایم. از تمام مردم مشهد می خواهیم که فرصتی 
از این عرصه تاریخی پیش بینی کنند.  برای بازدید 
گرفته  صورت  نمایشگاه  این  در  خوبی  فعالیت های 

است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر:
باید در مناطق کم برخودار بیمارستان ایجاد کرد

بودجه شورای اسالمی  و  برنامه  رئیس کمیسیون 
الیحه  این  گفت:  جلسه  این  ادامه  در  مشهد  شهر 
مناطق  در  درمانی  مراکز  گسترش  رویکرد  و  نگاه  با 
تصویب  شهر  مرکزی  هسته  از  دور  و  برخوردار  کم 
های  کاربری  در  است  مکلف  شهرداری  شود.  می 
بهداشتی و درمانی در حوزه های 3، ۴ و ۵ درآمدی، 
حقوق خود از تراکم را کاهش دهد تا امکان ساخت 
لحاظ  از  که  مناطقی  در  خصوصی  بیمارستان 

بیمارستان دچار مشکل هستند، فراهم شود. 
به  مصوبه  این  اس��اس  بر  اف��زود:  گندمی  بتول 
ای(  منطقه  )قیمت  'پی'   ۴۵ تا   27 دریافت  جای 
'پی' برای پروانه  برای ساخت و ساز بیمارستان 1۵ 
ساخت دریافت می شود. باید پزشکان را به ساخت 
بیمارستان و مراکز درمانی در مناطق کم برخوردار 

شهر تشویق کنیم.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر:

کمبود 173 مرکز بهداشتی، درمانی در مشهد
عضو  شهریاری،  علیرضا  جلسه  این  ادام��ه  در 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیسه  هیئت 
بهداشتی،  مرکز   173 کمبود  با  مشهد  شهر  اکنون 
حداقل  بیمارستان  ساخت  است.  مواجه  درمانی 
پنج سال طول می کشد ولی مراکز درمانی در اسرع 

وقت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرکل ثبت احوال خرسان رضوی:

هوشمند  ملی  کارت  مشهدی ها  درصد   56
دریافت  کرده اند

خرسان  احوال  ثبت  مدیرکل  جلسه  این  ادامه  در 
رضوی گفت: برای ۵6 درصد این درخواست ها صدور 
کارت صورت گرفته و بقیه نیز در دست انجام است. 
ملی  هوشمند  کارت  دریافت  شرایط  واجد  جمعیت 

در مشهد دو میلیون و ۴8۵ هزار نفر است. 

حسین نیری افزود: صدور کارت هوشمند ملی تا 
پایان امسال تمدید شده و از دی ماه آتی همزمان 
در  کارتها  این  شدن  کاربردی  احوال  ثبت  هفته  با 
شود:180  می  آغاز  مختلف  سازمانهای  و  نهادها 
ایستگاه و دفتر در مشهد نسبت به ثبت درخواست 
ثبت  ظرفیت  و  کنند  می  اقدام  ملی  هوشمند  کارت 
روزانه ۵.۵ هزار درخواست در این شهر وجود دارد.
وی هزینه صدور کارت هوشمند ملی را 300 هزار 
یک  هوشمند  کارت  صدور  کرد:  بیان  و  اعالم  ریال 

ماه پس از درخواست آن زمان می برد.
 ۴6 و  میلیون  سه  تاکنون  گفت:  همچنین  نیری 
شناسنامه  رض��وی  خراسان  در  نفر   9۵3 و  ه��زار 
درصد   ۵0 حدود  که  اند  کرده  دریافت  الکترونیک 
و  میلیون  یک  شوند.  می  شامل  را  استان  جمعیت 
به مشهد  این تعداد مربوط  از  7۴6 هزار و 70 مورد 
شرایط  واجد  سن  سال   1۵ از  بیش  با  افراد  است. 

دریافت کارت ملی هوشمند هستند.
مصوبات جلسه

با  فوریتی  دو  طرح  جلسه  این  در  است  گفتنی 
ساختمانی  پروانه  صدور  عوارض  مصادیق  موضوع 
صدور  تسهیل  نظریه  و  ساختمانی  کارگران  بیمه  و 
اساس  بر  شد.  مصوب  نیز  ساختمانی  های  پروانه 
صدور  هنگام  در  شد  موظف  شهرداری  طرح   این 
پروانه ساختمانی مودی را همرا با فاکتور محاسبات 
درآمدی ناشی از عوارض به شعبه تامین اجتماعی 

معرفی نماید.
برنامه  کمیسیون  نظریه  جلسه  این  در  همچنین 
موضوع  با  مشهد   شهر  اسالمی  ش��ورای  بودجه  و 
تراکم  افزایش  خدمات  بهای  محاسبه  در  بازنگری 
طرح  کلیات  و  بهداشتی  و  درمانی  کاربری های 
برخی  ن��ام  تغییر  بر  مبنی  فرهنگی  کمیسیون 
و  گرفت  ق��رار  بررسی  م��ورد  مشهد  خیابان های 

مصوب شد.

حضور امیر شهال در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر

عضو غایب، حاضر شد
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در  ایران  حضور  وجود  با  می گوید:  ملی  تیم  مدافع 
دنیا  بزرگ  رسانه های  جهانی،  جام  گروه  سخت ترین 
ایران را تنها شانس موفقیت در روسیه می دانند جای 
افتخار دارد، هر چند که مسئولیت اعضای تیم را هم 

باالتر می برد.
به گزارش ورزش سه، محمدرضا خانزاده بازیکن این 
فصل پدیده مشهد که بازی های خوبی را برای این تیم 
در فصل گذشته انجام داد در نهایت توانست نظر کادرفنی 
و بخصوص سرمربی تیم ملی ایران را به خود جلب کند 
و یکی از مسافران روسیه لقب بگیرد. آن هم در پستی 
که جنجال زیادی به پا کرد. پستی که خیلی ها از قبل آن 
را برای سیدجالل حسینی کاپیتان با اخالق و بازیکن 
متعصب تیم ملی و پرسپولیس رزرو کرده بودند اما در 
نهایت این محمد رضا خانزاده بود که بلیت روسیه را به 

نام خود زد. 
البته ناگفته نماند که مطمئنا خانزاده شایستگی های 

زیادی دارد و قطعا بازیکن با کیفیتی است که از فیلتر کادر 
فنی تیم ملی عبور کرده است و در بازی های جام جهانی 

کیفیت خود را از این لحاظ به نمایش خواهد گذاشت. 
اکنون خانزاده درباره حال و هوای اردوی تیم ملی در 
فاصله روزهای باقی مانده تا شروع جام جهانی اظهار کرد: 
حس و حالی که بازیکنان دارند، وصف نشدنی است. هر 
بازیکنی دوست دارد که در این تورنمنت حضور داشته 
باشد و طبیعی است که من هم از این قاعده مستثنی 
نیستم. چیزی که مشخص است اینکه عزم، جسارت و 
غیرت زیادی را در بین بازیکنان می بینید و آنها تالش 
می کنند تا بتوانیم اتفاق خوبی را در روسیه رقم بزنیم و 

بتوانیم به هر نحوی دل مردم ایران را شاد کنیم.
ملی  تیم  روزهای  این  پرفشار  تمرین های  درباره  او 
اظهار کرد: به هرحال این موضوع کامال طبیعی است 
که برای رسیدن به یک هدف بزرگ باید سخت کار کنیم 
و این راه را ادامه بدهیم. سعی می کنیم روز به روز بهتر 

تمرین کنیم تا به آن هدفی که در ذهن داریم برسیم. 
از همه چیزمان زده ایم و فقط به این فکر می کنیم که 
بتوانیم در جام جهانی موفق شویم. خدا را شکر در کمپ 
بشیکتاش امکانات فوق العاده ای برای تیم ملی فراهم 
است و باید از مسئوالن فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم 

ملی به خاطر چنین اردویی قدردانی کرد.
خانزاده در پاسخ به سوالی درباره جو موجود در اردوی 
تیم ملی گفت: همه بازیکنان، بزرگی جام جهانی را درک 
کرده اند. در تیم همه ما برای هم مثل برادر هستیم و 
ما  تک  تک  دارد.  وجود  اردو  در  صمیمی  کامال  جوی 
می دانیم که با یک کار تیمی و با زحمت و تالش گروهی 
و تیمی می توانیم به آنچه در ذهن داریم برسیم. دست 
به دست هم می دهیم تا با کمک خدا نتیجه خوبی در جام 

جهانی بگیریم.
او درباره رقابت بازیکنان برای حضور در خط دفاعی 
هم گفت: رقابت در تیم ملی فوق العاده است. خدا را 

شکر بازیکنان آماده هستند و سخت تالش می کنند. 
تمام سعی ما این است که بتوانیم برای تیم ملی مثمرثمر 
باشیم. چیزی که در تیم ملی اهمیت دارد این است که هر 
کس بازی می کند بتواند از پرچم مقدس ایران دفاع کند. 
این را از هر بازیکنی که در تیم ملی حضور دارد، بپرسید 

می بینید که نظر همه یکسان است.
خانزاده درباره رقبای ایران در جام جهانی هم گفت: 
قهرمان جهان،  نیستند.  قابل بحث کردن  ما  حریفان 
اما  گروه هستند  این  آفریقا در  قهرمان  و  اروپا  قهرمان 
قطعا حساس ترین بازی برای ما دیدار برابر مراکش است. 
تمام تمرکزمان را برای بازی برابر این تیم می گذاریم تا 
بتوانیم با یک نتیجه خوب از این بازی خارج شویم. هر 
چند کار خیلی سختی در این گروه داریم اما خدا به لطف 
امام رضا )ع( و حضرت زهرا )س( کمکمان می کند و این 
تالش های شبانه روزی کادر فنی و بازیکنان به نتیجه 
می رسد و نتایج آبرومندی در روسیه کسب خواهیم کرد.

او با اشاره به تمجید رسانه های بزرگ دنیا از تیم ملی 
دنیا  معتبر  رسانههای  که  می بینیم  وقتی  گفت:  ایران 
در بین تیم های آسیایی، با وجود دشواری گروه ایران، 
شانس تیم ملی را برای کسب نتیجه در روسیه بیشتر از 
سایر تیم ها می دانند این موضوع باعث افتخار و غرور همه 
است اما به همان میزان هم از سنگینی مسئولیت مان 
حکایت دارد. باید دو چندان تالش کنیم و مردم ایران 
هم مطمئن باشند که تک تک اعضای تیم ملی هر کاری 
می کنند تا نام ایران در جام جهانی مثل این چند سال در 
فوتبال رو سفید باشد. نباید فراموش کنیم این افتخاراتی 
که کسب شده به خاطر تالش های کادر فنی مان بوده و 
فکر می کنم اصال درباره کاری که توسط این کادر و این 
تیم انجام شده جای بحثی باقی نمی ماند و همه چیز 

مشخص است.
مدافع تیم ملی با اشاره به انتظارات هواداران از تیم 
ملی هم گفت: ما هر کاری الزم باشد برای موفقیت تیم 
ملی انجام می دهیم و از آن طرف توقعمان از هواداران 
و رسانه ها این است که فقط از تیم ملی حمایت کنند. 
مطمئن باشند که این حمایت ها بی جواب نخواهد ماند 
چون بازیکنان تیم ملی تا آخرین نفس تالش می کنیم تا 

اتفاق خوبی برای کشورمان بیفتد.
خانزاده در پایان درباره بازی برابر ترکیه هم اظهار کرد: 
ترکیه از تیم های خوب و محکم اروپاست که مطمئنا بازی 
تیم ملی کمک زیادی خواهد کرد. شما  به  تیم  این  با 
می بینید که بشیکتاش به عنوان یک تیم باشگاهی ترکیه 
چه امکاناتی دارد. این را می شود در سطح باالتر در تیم 

ملی ترکیه دید. 

کوتاه از ورزش استان

دور  دومین  در  توانست  مشهدى  باز  شطرنج 
دست  پیروزى  به  چین  آزاد  شطرنج  مسابقات 
یابد. رقابت هاى شطرنج آزاد چین در دور دوم 
باز  شطرنج  پور،  مصدق  مسعود  و  شد  پیگیرى 
مشهدى حاضر در این رقابت ها، توانست مقابل 
همچنین  یابد.  دست  برترى  به  چین  نماینده 
سر  پشت  پیروزى  با  نیز  را  اول  دور  پور  مصدق 
دور  آماده  امتیاز  دو  با  اکنون  هم  و  بود  گذاشته 
سوم خواهد شد. رقابت هاى شطرنج آزاد چین 
از ۵تا ۱۴خرداد برگزار مى شود. در این رویداد 
حضور  مختلف  کشورهاى  از  ب��از  شطرنج   ۷۹

دارند.

قهرمان دوی سرعت آسیا به عنوان نخست مسابقات بین 
المللی فوربک فرانسه دست یافت. حسن تفتیان، دونده 
سرعت ایران در جریان برگزاری مسابقات بین المللی دو 
و میدانی فوربک فرانسه موفق شد با ثبت زمان ۱۰.۱۹ 
ثانیه به عنوان قهرمانی دوی ۱۰۰ متر دست یابد. سریع 
ترین مرد ایران در دور مقدماتی نیز رکورد ۱۰.۱۷ ثانیه را 
به ثبت رساند و راهی فینال شد. در این رقابت دوندگانی از 

کشورهای اروپایی حضور داشتند.

رئیس هیئت سه گانه خراسان رضوی از کسب رتبه پنجم 
کشوری در بین 32 استان کشور خبرداد و گفت: این در 
حالیست که در ارزیابی سال گذشته فدراسیون سه گانه 

هیئت استان در رتبه ۱۹ کشور قرار داشت.
سید علی حسین زاده خاطر نشان کرد: برنامه های مدون 
و مؤثری همچون برگزاری لیگ دوگانه، قهرمانی استان 
بانوان و آقایان، اعزام تیم به مسابقات قهرمانی کشور 
و  استعدادیابی  تست های  برگزاری  و  رده ها  تمامی  در 
برنامه های همگانی و همت اعضای محترم هیئت از جمله 

مواردی بود که باعث کسب این افتخار شد.
حسین زاده تاکید کرد: در سال پیش رو برای رسیدن به 
رتبه های اول کشور و راهیابی به تیم ملی تمام تالشمان 

را خواهیم کرد.
گفتنی است، از برنامههای در دست اقدام این هیئت 
میزبانی مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن و نوجوانان در 
اواخر تیرماه و در شهر جدید گلبهار، شرکت در مسابقات 
لیگ دوگانه بانوان کشور،آغاز مسابقات لیگ دوگانه آقایان 

و برگزاری برنامه های استعدادیابی و همگانی خواهد بود.

سالمت

       وحید داودی
اکثر افراد از اهمیت تمرینات گرم کردن بدن در 
کردن  سرد  بدانید  باید  اما  دارند  اطالع  ورزش 
ورزشی  تمرین  روتین  از  سودمند  بخشی  نیز 
منجر  می تواند  آن  حذف  که  می شود  محسوب 
به آسیب های ناخواسته گردد. همانطور که گرم 
مهم  هم  کردن  سرد  حرکات  است  مهم  کردن 
هستند پس با ما در راه های سرد کردن بدن بعد 

از ورزش همراه باشید.
چگونه بدن را سرد کنیم

ضربان  تنظیم  بدن  کردن  سرد  فواید  جمله  از 
قلب، کاهش دمای بدن و کاهش اسید الکتیک 

می باشد.
 همه چیزهایی که درباره سرد کردن می دانستید 
می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات  کنید.  فراموش 
سرد کردن کمتر برای کاهش درد عضالنی است 
ریکاوری  به  بخشیدن  سرعت  ب��رای  بیشتر  و 

است.
گفته  به شما  مربی دبیرستان شما ممکن است 
درد  ورزشی  تمرینات  از  بعد  کردن  سرد  باشد 
تحقیقات  اما  می دهد،  کاهش  را  شما  عضالنی 
واقع  در  نیست.  درست  این  که  می دهد  نشان 
اهمیت  بی  نه  بدن  ک��ردن  سرد  نرمش های   ،
اما  هستند،  حیاتی  و  واجب  آنقدر  نه  و  هستند 
نرمش ها  این  نقش  است.  بهتر  دادنشان  انجام 
زمان  اگر  اما  است  سریع  ریکاوری  یک  ایجاد 
صرفه  خود  وقت  در  می خواهید  و  ندارید  کافی 
نرمش ها  این  کنار  از  می توانید  کنید،  جویی 

بگذرید.
تاخیر  عضالنی  درد  به  کردن  سرد  نرمش های 
یافته وحشتناک کمک نمی کند، این نرمش ها با 
ریکاوری فعال و کشش ایستاتیک به عملکرد بی 

هوازی آینده شما کمک خواهد کرد.
اما این طور نیست که سرد کردن تدریجی بدن 

بعد از تمرینات ورزشی یک نظر خوبی نباشد.
توقف ناگهانی بعد از ورزش

در  بدنتان  می کنید،  ورزش  شما  که  زمانی 
فشار  با  قلبتان  اس��ت.   برانگیخته  حالت  یک 
سخت  ریه ها  می کند،  پمپاژ  را  خون  بیشتری 
کار می کنند تا اکسیژن مورد نیاز را تامین کنند، 
کربوهیدرات  و  می کنند  تولید  انرژی  ماهیچه ها 
و پروتئین ها را مصرف می کنند. به این ترتیب ، 
بدن  مایعات  سایر  و  خون  با  ماهیچه هایتان 

تامین می شوند.
را متوقف می کنید  تمرینات ورزشی  وقتی شما 
به  برگشت  برای  را  فرایند  همه  باید  بدنتان   ،
حالت هموستاز معکوس کند. قلب و ریه هایتان 
صرف نظر از اینکه شما سرعت خود را به تدریج 
از  ناگهانی ، بخش عمده ای  به طور  یا  کم کردید 
کار را انجام می دهند. اما رویکرد تدریجی ایده 

بهتری است.
به این مثال توجه کنید: اگر شما در یک بزرگراه 
حال  در  ساعت  در  مایل   ۶۰ سرعت  با  خالی 
مهم  کنید،  توقف  بخواهید  و  باشید  رانندگی 
نیست که شما ناگهان ترمز می کنید یا به تدریج 
سرعتتان را کم می کنید. اما ترمز کردن ناگهانی 
با آن سرعت ، بدون خطر نیست و در این هنگام 
ضربه ای مانند شالق زدن را احساس می کنید و 

جای کمربند ایمنی تان کبود می شود.
ورزش  از  بعد  ناگهانی  توقف  ترتیب،  همین  به 
شود.  اندام ها  در  خون  تجمع  باعث  می تواند 
تغییر سریع در فشار خون  باعث یک  همچنین 
دادن  ادام��ه  با  می شود.  سرگیجه  نتیجه  در  و 
خود  انقباضات  به  ماهیچه ها  بدنتان،  حرکات 
اندام ها  در  خ��ون  تجمع  از  می دهند،  ادام��ه 
جلوگیری می کنند و احتمال تغییرات سریع در 
به  عملکرد  این  می دهد.  کاهش  را  خون  فشار 
ویژه اگر شما هر گونه مشکل قلبی داشته باشید 

مهم است.
بهتر  ریکاوری  به  که  روش  چند  به  ادام��ه  در 

بدنتان کمک می کند، اشاره شده است.
ادامه دارد...

رضوی  خراسان  میز  روی  تنیس  هیئت  دبیر 
مسابقات  در  استان  تنیسورهای  قهرمانی  از 
خبرداد  فرانسه  در  جهان  کارگران  قهرمانی 
پایان  تا  و  رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  گفت:  و 
کشوری  مسابقات  به  اع��زام   20 ماه  شهریور 

داریم.
به  اعزامی  تیم  درب��اره  زینل  حسین  محمد 
مسابقات جهانی کارگران که به میزبانی فرانسه 
خراسان  از  تنیسور   ۵ کرد:  اظهار  شد  برگزار 
رضوی به این مسابقات اعزام شدند، مسابقات 
سال   ۴۰ باالی  و  سال   ۴۰ زیر  سنی  رده  دو  در 

برگزار شد.
افزود: کاظم مستحقی راد، علی گلستانی،  وی 
عباس فروغی و رضا صحراگرد اعضای تیم باالی 
۴۰سال بودند که در بخش تیمی با غلبه برتیم 
لیتوانی  چک،  جمهوری  فرانسه،  آلمان،  های 
همچنین  کنند،  کسب  را  اول  مقام  لهستان  و 
احمد حکیمی در تیم زیر ۴۰ سال نیز توانست 
در بخش تیمی با دو نفر از تهران قهرمانی این 

رده را نیز از آن خود کنند.
رضوی  خراسان  میز  روی  تنیس  هیئت  دبیر 

تصریح کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان ۱۹ 
بانوان  بخش  در   ۲۵ و  آقایان  بخش  در  خرداد 
جام رمضان برگزار می شود، همچنین بعد از ماه 
مبارک رمضان مسابقات انتخابی تیم استان در 

رده بزرگساالن را خواهیم داشت.
زینل از اعزام تیم بانوان و آقایان در سه رده سنی 

مسابقات  به  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
چهار  در  ایرانیان  تور  گفت:  و  خبرداد  کشوری 
ابتدایی  مرحله  دو  که  می شود  برگزار  مرحله 
از  و  می رسد  اتمام  به  ماه  شهریور  پایان  تا  آن 
این  اعزام خواهیم داشت،   ۲۰ خراسان رضوی 
اصفهان،  قزوین،  اراک،  میزبانی  به  مرحله  دو 

اهواز، آذربایجان شرقی و اروند رود است.
و  رنکینگ  در  مسابقات  این  داد:  ادام��ه  وی 
انتخابی تیم ملی تاثیر مستقیم دارد، خراسان 
ندارد  زیادی  شانس  آقایان  بخش  در  رضوی 
سنی  رده ه��ای  تمامی  در  بانوان  بخش  در  اما 
زیاد  ملی  تیم  در  تنیسورها  حضور  احتمال 

است.
در  کرد:  بیان  استان  روی  تنیس  هیئت  دبیر 
حیدریه،  تربت  والت،  مه  شهرستان های 
نیشابور، سرخس فعالیت زیادی به ویژه بانوان 
به تازگی  قوچان  همچنین  است  انجام  حال  در 

فعال شده است.
زینل در خصوص شرایط مهشید اشتری عنوان 
سر  به  تهران  اردوی  در  حاضر  حال  در  کرد: 
می برد و باتوجه به اینکه شانس کسب سهمیه 
حمایت  نیز  فدراسیون  است  زیاد  آن  المپیک 
ما  داد،  انجام  ورزشکار  این  از  را  خوبی  مالی 
دوره های استعدادیابی را به طور مرتب در سطح 
آینده  در  امیدواریم  و  می کنیم  برگزار  استان 
تنها مهشید اشتری به عنوان نماینده خراسان 

رضوی نباشد.
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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



   تصویب تعیین مکان های خاص 
       برای تجمعات قانونی

مدی��رکل سیاس��ی وزارت کش��ور گفت: مصوب��ه تعیین 
مکان ه��ای خ��اص برای برگ��زاری تجمع��ات قانونی در 
تهران، مراکز اس��تان ها و ش��هرهای کش��ور ب��ه تصویب 

هیئت دولت رسیده است.
به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز 
خ��ود با اعالم ای��ن خبر، اظهار ک��رد: در تهیه این مصوبه 
تالش شد که مکان هایی برای اعتراض مردم فراهم شود 
تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین 
شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد. وی با اشاره به 
اینکه در این مصوبه بوس��تان ها، اماکن ورزشی و میادین 
ب��رای برگزاری تجمع در نظر گرفته ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: این مصوبه به تصویب هیئت دولت رسیده است ولی 
هنوز ابالغ آن نهایی نشده است. مدیر کل سیاسی وزارت 
کش��ور همچنین بیان کرد:  اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 
13 قانون احزاب نیز توس��ط هیئت دولت تصویب و برای 

اجرا به تمام استان های کشور ابالغ شده است.
   تعطیالت زمستانی مدارس 

       به کجا رسید؟
عض��و کمیس��یون آم��وزش مجل��س درب��اره تعطی��الت 

زمستانی مدارس توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تس��نیم، س��ید جواد ابطحی عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
مطرح شدن موضوع تعطیالت زمستانی مدارس، گفت: 
الیحه تعطیالت زمس��تانی مدارس س��ال گذشته نیز به 
مجل��س آمد ام��ا نمایندگان نظ��ر مثبتی نس��بت به این 

الیحه نداشتند لذا در این باره به جمع بندی نرسیدیم.

وی ب��ا بیان اینک��ه نمایندگان معتقد بودن��د این الیحه 
ب��ه برنام��ه آم��وزش م��دارس لطم��ه می زن��د، اف��زود: 
وکالی مل��ت همچنی��ن اعتقاد داش��تند ک��ه تعطیالت 
زمس��تانی مدارس س��بب آش��فتگی و بهم ریختگی در 
برنامه آموزش��ی مدارس می ش��ود به ویژه در این طرح 
نمی ت��وان هم��ه مناط��ق ای��ران را یکس��ان دی��د. عضو 
کمیس��یون آم��وزش مجلس ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر قرار 
باش��د آم��وزش و پرورش ای��ن الیحه را اج��راء کند این 
موض��وع باید ب��ا اط��الع مجل��س و کمیس��یون آموزش 
مجلس ب��ه عنوان کمیس��یون تخصصی باش��د، صورت 
گیرد، متذکر ش��د: باید بررس��ی کرد ک��ه آیا این 2 هفته 
تعطیلی واقعا راهگش��ا اس��ت و چه تاثی��ری در ارتقاء و 

پیشرفت برنامه های آموزش و پرورش دارد؟
   ناصری: تخریب دولت خالف راهبرد 

       نظام سیاسی است
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: تخریب دولت در داخل و 
خارج کشور بر خالف راهبرد اصلی نظام سیاسی و کنشگری 
سیاسی در شرایط فعلی است و این راهبرد، همان صندوق 

رای انتخابات مردم است.
عب��دا... ناص��ری در گف��ت وگو ب��ا ایرنا درب��اره موضوع 
اق��دام برخ��ی افراد و گ��روه ها در تخری��ب دولت و عدم 
تناس��ب این اقدام با س��خنان رهبری مبنی بر انس��جام 
و وح��دت مل��ی اف��زود: کنش��گران ممکن اس��ت حتی 
انتقادات��ی ه��م ب��ه آق��ای روحان��ی و دولت وی داش��ته 
باش��ند ک��ه ای��ن انتق��ادات در بعض��ی از زمینه ه��ا وارد 
اس��ت. وی سال جاری را حساس ترین سال طی چهل 
س��ال گذش��ته در جمهوری اس��المی دانس��ت و یادآور 
شد: با توجه به تحوالتی که در ارتباط با برجام، منطقه 

و مس��ائل مختلف وجود دارد و فش��ارهای مضاعفی که 
به طور طبیعی به دولت و نظام سیاس��ی وارد می شود، 
یکدس��تی و یکصدای��ی در داخ��ل کش��ور در مواجهه با 
مس��ایل عرصه بین المل��ل الزمه کار و پیش��برد اهداف 

دولت و نظام سیاسی است. 
عض��و بنی��اد ب��اران تاکی��د ک��رد: البت��ه دول��ت و ارکان 
حکومت��ی بای��د زمینه ای��ن اقدام مل��ی را فراه��م کنند 
ک��ه مقدم��ه آن، آش��تی و گفت وگ��وی ملی اس��ت. وی 
خاطرنشان کرد: البته یک اقلیتی همیشه - خصوصا در 
زم��ان دولت های اصالحات و تدبیر و امید - وجود دارند 
که تحت هر شرایطی به دلیل از بین رفتن منافعشان در 
داخل و خارج کش��ور، فضای تخریب را دنبال می کنند. 
ناصری یادآور شد: در خارج از کشور نیروها و کنشگرانی 
وجود دارند که همصدا با اپوزیسیون به دنبال براندازی و 
یا برهم زدن سیستم سیاسی کشور و نهایتا جامعه مدنی 
هس��تند که آن را باید از کس��انی ک��ه انتقاد دارن��د و این 

انتقادها هم حتما مشفقانه است، جدا کرد.
   پیدا و پنهان آمار ایدز در ایران

بررس��ی ه��ای وزارت بهداش��ت حاکی از این اس��ت که 
جمعی��ت مبتال ب��ه ایدز در ایران بس��یار بیش��تر از آمار 
رس��می ای��ن وزارتخانه اس��ت، یعن��ی تعداد زی��ادی از 
این اف��راد به ص��ورت شناس��ایی نش��ده در جامعه قدم 
م��ی زنند. به گزارش مهر، براس��اس آمارهای س��ازمان 
جهانی بهداشت، تاکنون بیش از ۳۶ میلیون نفر در دنیا 
ب��ر اثر ابتال به ایدز جان خود را از دس��ت داده اند و این 
در حالی اس��ت که افزایش آمار ابتال از طریق رفتارهای 
پرخطر جنس��ی، یکی از تهدیدهای اصلی این بیماری 
به ش��مار می رود. آنطور که پروین افسر کازرونی رئیس 

اداره پیش��گیری از ای��دز وزارت بهداش��ت عنوان کرده 
اس��ت؛ تا ابتدای دی  ماه ۹۶ حدود ۳۶ هزار و ۵۷۱ مورد 
ابتال به ویروس ایدز در کش��ور تش��خیص داده ش��ده که 

۵۰ درصد آنان در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند.
   ورود مواد مخدر به زندان قابل کتمان 

       نیست
نائ��ب رئیس دوم کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس 
ش��ورای اس��المی ب��ا بی��ان اینک��ه زندان ه��ا بی ش��ک 
دارای مش��کالتی هس��تند، گفت: اگرچه نظارت هایی 
در زندان ه��ا انج��ام می ش��ود، ام��ا قطعا کافی نیس��ت 
و ممک��ن اس��ت در پ��اره ای از م��وارد ضعی��ف باش��د، 
ی��ا حت��ی ممکن اس��ت ماموری آل��وده باش��د. محمد 
کاظم��ی در گفت وگ��و با خبرن��گار ایلن��ا در واکنش به 
گزارش��ی مبن��ی ب��ر زندگی لوک��س برخ��ی زندانیان و 
پول  های��ی ک��ه در زندان ب��رای داش��تن زندگ��ی بهتر 
خ��رج می ش��ود، گفت: صحت و س��قم ای��ن گزارش  را 
نمی دان��م، ام��ا اگر ای��ن چنی��ن گزارش های��ی صحت 
نظ��ارت  نش��ان دهنده  علی القاع��ده  باش��د،  داش��ته 
ضعی��ف زن��دان ب��ر زندانی��ان اس��ت. وی ادام��ه داد: 
تراک��م زندانی��ان در هم��ه زندان ه��ای کش��ور وج��ود 
دارد، و وقتی که جمعیتی بیشتر از ظرفیت زندان در 
آنج��ا نگهداری می ش��ود، طبیعتا اف��رادی که توانایی 
مال��ی دارند و متمول هس��تند به دنب��ال جای بهتری 
در زن��دان هس��تند. ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس 
ش��ورای اس��المی ب��ا بی��ان اینک��ه زندان ه��ا بی ش��ک 
دارای مشکالتی هس��تند، خاطرنشان کرد: زندان ها 
ب��ا توجه ب��ه کمبود پرس��نل، کمبود فض��ا و... دارای 
مش��کالتی هس��تند. اگرچ��ه نظارت های��ی ه��م انجام 

می ش��ود، ام��ا قطعا کاف��ی نیس��ت و ممکن اس��ت در 
پاره ای از موارد ضعیف باش��د و یا حتی ممکن اس��ت 

ماموری آلوده باش��د.
وی ادام��ه داد: متاس��فانه از راه ه��ای مختل��ف مانن��د 
بلعی��دن و تبانی بین زندانی و مام��ور، مواد مخدر وارد 

زندان می شود و نمی توانیم این موارد را کتمان کنیم.
   مرغداران معترض، تجمع کردند

ش��ماری از مرغ��داران در اعت��راض ب��ه افزای��ش قیمت 
نهاده های دامی بویژه ذرت و س��ویا و همچنین کاهش 
قیم��ت م��رغ، پیش از ظهر ام��روز با تجم��ع مقابل نهاد 
ریاست جمهوری، حمایت دولت از این قشر با افزایش 
قیم��ت مرغ متناس��ب با رش��د نرخ نهاده ه��ای دامی را 

خواستار شدند.
تجمع کنندگان که شمار آنها حدود 300 نفر است، افزایش 
قیمت ذرت و سویا از یک سو و کاهش قیمت مرغ را معضل 
اساسی برای این بخش دانستند و گفتند در صورت ادامه این 
وضعیت، صنعت مرغداری با بحران روبرو خواهد شد. یکی 
از تجمع کنندگان که خود را »سیدی« و نماینده این صنف از 
استان خراسان رضوی معرفی کرد، به ایرنا گفت: از هر استان 
ح��دود 15 نفر به عن��وان نماینده مرغ��داران در این تجمع 
ش��رکت کرده اند تا برای رسیدگی به مشکالت آنها اقدامی 
صورت گیرد. وی با بیان اینکه قیمت ذرت و سویا نزدیک به 
60 درصد افزایش داشته است، ادامه داد: قیمت سویا در 50 
روز اخیر از 1600 به 2700 تومان و نرخ ذرت از 850 به 1300 
تومان رسیده است. به گفته وی، این افزایش نرخ نهاده های 
دامی، سبب گرانی 40 درصدی قیمت مرغ شده اما سیاست 
های تنظیم بازار، مانع از افزایش قیمت مرغ متناسب با رشد 
نرخ نهاده های دامی شده است. سیدی اضافه کرد: اکنون 

قیمت مرغ کمی بیش از 6 هزار تومان اس��ت در حالی که بر 
اس��اس افزایش نرخ نهاده های دامی، قیمت تمام شده آن 

برای مصرف کننده باید بین 9 تا 9 هزار و 500 تومان باشد.
   ارزیابی موگرینی از نشست کمیسیون 

      مشترک برجام
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا گف��ت: اولین 
موض��وع م��ورد بح��ث در نشس��ت ام��روز وزی��ران امور 
خارج��ه کش��ورهای عض��و،  حف��ظ تواف��ق هس��ته ای با 
ایران خواهد بود. به گزارش ایس��نا، فدریکا موگرینی، 
از  پی��ش  اروپ��ا  اتحادی��ه  مس��ئول سیاس��ت خارج��ی 
برگزاری نشس��ت وزیران امور خارجه کش��ورهای عضو 
ای��ن اتحادیه در جم��ع خبرنگاران، گفت ک��ه در درجه 
نخس��ت حفظ توافق هس��ته ای ب��ا ای��ران از موضوعات 

مورد بحث در این نشست خواهد بود.
موگرین��ی ادام��ه داد: من وزی��ران را در جری��ان دیدار 
خوب کمیس��یون مش��ترک که روز جعمه در وین برگزار 
ش��د، قرار می دهم. در این نشست کشورهای مانده در 
توافق هس��ته ای ب��دون آمریکا در س��طح معاونان وزیر 
ب��ا حضور یوکیا آمانو مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با یکدیگر دیدار کردند. کسی که برای یازدهمین 
بار تایید کرد ایران به تعهدات هسته ای اش ذیل توافق 
پایبند اس��ت.وی افزود: بنابراین این فرصتی اس��ت تا 
درب��اره این موض��وع و مس��ائل دیگر همچ��ون ونزوئال، 
وضعی��ت کنونی غزه و جمه��وری کنگو بح��ث و رایزنی 
داشته باشیم. مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
همچنین گف��ت: هیچ کس فکر نمی کن��د که این )حفظ 
تواف��ق هس��ته ای پس از خ��روج آمریکا( یک کار س��اده 

است اما ما مصمم به انجام آن هستیم.

میز خبر
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    توافق برای پایان اعتصاب کامیون داران 
معاون وزیر راه وشهرس��ازی با بیان اینکه طبق توافق های انجام ش��ده اعتصاب رانندگان و کامیون داران شکس��ته می ش��ود، 

گفت: از امروز رانندگان و کامیون داران سراسر کشور شروع به کار می کنند.
عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو با ایلنا از اتمام اعتصاب رانندگان و کامیون داران خبر داد و گفت: کانون انجمن های صنفی 
رانن��دگان ن��اوگان حمل کاالی سراس��ر کش��ور امروز اطالعیه ای ص��ادر کردند ک��ه در آن از رانندگان برای ادام��ه به کار دعوت 

کرده اند.
وی ادامه داد: امروز با حضور وزیر راه وشهرسازی و نمایندگان صنف رانندگان در کمیسیون عمران مجلس جلسه ای برگزار 
ش��د که در این جلس��ه ب��ه پیگیری مطالب��ات رانندگان تاکید ش��د و نمایندگان این قش��ر هم پیگیری مطالب��ات در چارچوب 

تشکیل کارگروه و کمیته تخصص را پذیرفتند.
رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای ب��ا بیان اینکه نماین��دگان انجمن های صنف��ی رانندگان هم ادام��ه به کار و 
اتمام اعتصاب را در این جلس��ه پذیرفتند، گفت: قرار بر این اس��ت که بخش��ی از مطالبات رانندگان و کامیون داران در کمیته 

تخصصی، بخشی در ستاد ترابری و بخش های دیگر در قالب الیحه دولت به مجلس مورد پیگیری قرار بگیرد.     
    آیت ا... آملی الریجانی: باید بین اعتراضات موجه اصناف و موج سواری دشمنان، مرزگذاری کرد

آیت ا... آملی الریجانی با اش��اره به برخی اعتراضات صنفی اظهار کرد: مس��ئوالن با برطرف کردن مش��کالت صنفی در حد 
توان خود نباید اجازه دهند که یک مش��کل س��اده به معضلی امنیتی تبدیل ش��ود. به گزارش  از اداره کل روابط عمومی قوه 
قضاییه، آیت ا... آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی قضایی پیشاپیش فرارس��یدن سالروز میالد باسعادت سبط نبی 
اکرم )ص( حضرت امام حسن مجتبی )ع( را تبریک گفت و اظهار داشت: مردم باید بدانند که دشمن همواره در کمین است 
و تالش دارد که با کوچکترین اعتراضی ش��روع به موج س��واری کند. براین اساس نباید چنین مجالی را دراختیار دشمن قرار 
داد. دس��تگاه قضایی نیز با کمک ضابطان خود توجه دارد که برخی تحرکات از کجا سرچش��مه می گیرد و نیروهای انتظامی 
وامنیتی نیز باید بین اعتراضات موجه یک صنف که باید مشکالتش��ان ش��نیده و حل شود با موج سواری منافقین و دشمنان 
مرزگ��ذاری کنند. کس��انی که قصد دارند از برخی فضاها سوءاس��تفاده کنند و به واس��طه آن امنیت کش��ور و م��ردم را به خطر 

بیاندازند بدانند که نظام فقط نظاره گر نخواهد بود و به شدت با آنها مقابله خواهد کرد. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز توانایی کشور در عرصه های گوناگون غیرقابل انکار است، عبور از این مرحله را نیازمند 

عزم قوی، وحدت کلمه، تدبیر، همیاری و همدلی دانست.

امام علی)ع( فرمودند:
زكات دانش، آموزش به كس�انى كه شایس�ته آنند و كوشش در عمل به 

آن است.

وظیف�ه عالمان دین این اس�ت كه مردم را با قیامت آش�نا كنن�د. به مردم 
بفهمانند كه مرگ پوس�یدن نیس�ت. از پوس�ت به درآمدن است و انسان 
هرگز نمی میرد و انس�ان در مصاف با مرگ، مرگ را می میراند نه این كه 
خود بمیرد. انس�ان مرگ را می چش�د نه آن كه مرگ او را بچش�د و چون 
انس�ان ماندنی اس�ت و در نبرد با مرگ، مرگ را می میراند و هرگز از بین 

نمی رود، باید به فکر آینده باشد.
پیام حضرت آیت ا... جوادی آملی به نکوداشت عالمه ترابی دامغانی، 
تیرماه 1390

خواهم که هب اندیشه و یارای ردست
زم ازین واقعه چست خود را هب رد اندا

کز مذهب این قوم ماللم بگرفت
هر یک زده دست عجز رد شاخی سست

سنایی


