
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

آخرین تمهیدات برای افزایش 
ظرفیت تأمین آب شرب مشهد

با حکم استاندار خراسان رضوی: 

حسینی، مشاور 
استاندار شد 

پنجشنبه   10   خرداد ماه 1397 0 15  رمضان  1439 
سال اول شماره 222 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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ترکیب هیئت رئیسه در اجالسیه سوم مجلس دهم مشخص شد

سهم خراسان رضوی 
تنها یک دبیر

استاندار خراسان رضوی  مطرح کرد:

ارتقا کیفیت و کاهش هزینه ها 
شروط حمایت از کاالی ایرانی

مشاور رسانه ای وزیر صنعت  در مشهد:

شفافیت راه موفقیت
 مشاوران امالک است

رمزشکنی دو جنایت گانگستری در خیابان های مشهد؛

پای یک زن 
در میان بود
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میز خبر
دستور رهبر انقالب به رئیس قوه 

قضاییه؛حدود الهی در رابطه با متهمان 
جنایت مدرسه  غرب تهران اجرا شود 

نامه برجامی ظریف به همتایان خود
 درنقاط  مختلف دنیا

زنگنه: از فروش نفت خام چیزی 
 نمی گوییم تا مبادا ترامپ متوجه شود!

خوش بینی وزیر جوان به رفع فیلتر توئیتر

تکذیب دیدار خاتمی با رهبرانقالب

تحلیل روز

چرا روحانی تعویض نمی کند؟
ضرورت ایجاد تغییر در کابینه

حجت االسالم حسن روحانی در اردیبهشت ماه، دو سخنرانی انتقادی را در جمع وزیران، معاونان رئیس 
جمهور و مدیران ارشد دولتی انجام داد که محتوای آن انتقاد از برخی اعضای کابینه و مدیران دولتی بود. 
این سخنان روحانی را بسیاری زمینه سازی برای انجام تغییرات احتمالی در بدنه دولت ارزیابی کردند، 
ولی گویا فقط رئیس جمهور من باب تذکر به برخی وزیران، معاونان و مدیران ارشد دولتش این مسائل را 

مطرح کرده است.
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گزارش ویژه
هشدار معاون دادستان به تخطی کنندگان از مصوبه کارگروه مقابله با آلودگی هوای مشهد:

منتظر انفصال از خدمت باشید
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: دستگاه های اجرایی تخطی کننده از مصوبات کارگروه مقابله 
با آلودگی هوای مشهد به انفصال از خدمت محکوم می شوند. قاضی محمد بخشی  محبی افزود: تخطی از 
با آلودگی هوای مشهد از سوی دستگاه ها و نهادها  ابالغیه روز گذشته کارگروه اضطراری در زمینه مقابله 
به  اجرایی  تمامی دستگاه های  امیدواریم  کرد:  اضافه  قرار می گیرد. وی  بررسی  مورد   576 ماده  با  مطابق 

مصوبات کمیت...

حسن)ع( امام  سعادت  با  میالد 
د میبا گرا
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 علی روغنگران

کریمی قدوسی:

ارائه  قضاییه  قوه  به  دوتابعیتی ها  رسمی  گزارش 
نشده است

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی های مجلس، تاکید کرد: 
گزارش دوتابعیتی ها به شکل رسمی به قوه قضاییه ارسال نشده است.
قوه  سخنگوی  اظ��ه��ارات  به  واکنش  در  قدوسی  کریمی  ج��واد 
گزارش  هنوز  شده  مطرح  اظهارات  علی رغم  اینکه  بر  مبنی  قضاییه 
نرسیده است، گفت: گزارش  و قوه قضاییه  به دادستانی  دوتابعیتی ها 
از  پس  لذا  است  نشده  قرائت  نیز  علنی  صحن  در  هنوز  دوتابعیتی ها 
قوه  و  دادستانی  به  هم  رسمی  مجاری  از  و  کرده  پیدا  رسمیت  قرائت 

قضاییه ارسال خواهد شد.
تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
چاپ  و  انتشار  از  پیش  دوتابعیتی ها  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  کرد: 
را  دوتابعیتی ها  اسامی  همراه  به  گزارش  این  دوتابعیتی ها،  گزارش 

خدمت دادستان کل و آقای اژه ای ارایه شده است.
اژه ای  آقای  افزود:  قوه قضاییه،  اظهارات سخنگوی  بر  تاکید  با  وی 
قوه  و  دادستانی  به  رسمی  طور  به  گزارش  این  زیرا  گفته اند  درست 
گرفته  قرار  آنها  اختیار  در  غیررسمی  شکل  به  و  نشده  ارسال  قضاییه 

است.

گرمابی با اشاره به بیانات اخیر رهبری:

باید در کشور صدای واحد داشته باشیم
تنها  که  فعلی  وضعیت  در  ما  شرایط  گفت:  نیشابور  مردم  نماینده 
کرده اند،  تحریم  را  ما  نمی آیند  حساب  به  که  کشوری  چند  و  آمریکا 
بهتر خواهد بود، به خصوص اگر در داخل صدای واحد داشته باشیم.

حمید گرمابی در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون 
آمریکا  قضیه  در  ناخوشایند  سابقه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  برجام، 
که  کردند  عنوان  رهبری  معظم  مقام  مباحث،  این  ایجاد  احتمال  و  
به  آن ها  که  باشند  مطمئن  و  شود  انجام  کامل  اطمینان  با  مذاکرات 
وعده های خود عمل می کنند، مذاکره کنندگان باید تضامین الزم را از 

آن ها بگیرند و بعد به ادامه مذاکرات بپردازند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی، با بیان این که »ما 
زیادی  کرد: تالش  ادامه دهیم«، عنوان  را  برجام  که  کنیم  باید تالش 
صورت گرفت تا این توافق انجام شد، برجام در حقیقت شاید آتش بس 
اما  رفت  بین  از  آمریکا  توسط  که  بود  ایران  و  آمریکا  میان  اقتصادی 
اروپایی،  کشورهای  می کنند،  دنبال  را  آن  جدیت  با  کشورها  سایر 
نیز  چین و روسیه و کشورهایی چون ژاپن که در موافقت نامه نیستند 
پشت  دنیا  همه  نوعی  به  حمایت  این  در  افزود:  وی  کردند.  حمایت 
ایران قرار گرفتند و غیر از چند کشور معدود، کشورهای دیگر آمریکا 
باید  ما  آمریکا خواهد شد. همه  انزوای  این سبب  که  نکردند  تایید  را 
برود،  بین  از  آمریکا  با خروج  نباید  و  برجام حفظ شود  تا  کنیم  تالش 
شرایط  قطعا  دارند،  روسیه  و  چین  اروپایی،  کشورهای  که  جدیتی  با 
از زمانی است که در شورای امنیت و سازمان ملل، محکوم و  ما بهتر 

تحریم شده بودیم و همه دنیا ما را تحریم کرده بود. 
نماینده مردم نیشابور بیان کرد: شرایط ما در وضعیت فعلی که تنها 
کرده اند،  تحریم  را  ما  نمی آیند  حساب  به  که  کشوری  چند  و  آمریکا 
باشیم  اگر در داخل صدای واحد داشته  بهتر خواهد بود، به خصوص 
چندان  نه  گردنه  این  از  می توانیم  نباشد،  تفرقه ای  مورد  این  در  و 
سخت عبور کنیم و اقتصاد خود را در سال های آینده به شرایط بهتری 

برسانیم.

سخنگوی اقتصادی مجلس خبرداد:

افزایش 20 درصدی حقوق 
بازنشستگان

سخنگوی اقتصادی مجلس از افزایش 20 درصدی 
ششم  برنامه  قانون  اساس  بر  بازنشستگان  حقوق 

توسعه خبر داد.
اشاره  با  دلخوش  کاظم  آنالین،  اقتصاد  گزارش  به 
به تکلیف دولت برای اجرایی کردن این قانون در¬5 
سال آینده افزود: این قانون به منظور همسان سازی 
است  شده  تصویب  بازنشستگان  و  کارمندان  حقوق 
که نظارت بر اجرای آن برعهده سازمان دیوان عدالت 
سازمانهای  مابقی  و  کشور  محاسبات  ،دیوان  اداری 

مسئول است.
وی با اشاره به تعیین 3400 میلیارد تومان بودجه 
برای  درمجلس  اعتبار  این  تامین  محل  تعیین  و 
این  تصویب  با  گفت:  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
تومان  میلیون   2 از  کمتر  حقوق  نباید  دیگر  قانون 
وجود داشته باشد ضمن همسان سازی حقوق ها که 

البته اجرای آن برعهده دولت است.
سخنگوی اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه های 
تصویب  قانون  اگر  داد:  ادام��ه  بازنشستگان  باالی 
حقوق  شود  انجام  درستی  به  دولت  دست  به  شده 
بازنشستگان از افزایش حقوق 20 درصدی مشخص 

شده برای کارکنان دولتی بیشتر می شود.
که  حقوق  افزایش  این  اعمال  با  گفت:  دلخوش 
فروردین  مابه التفاوت  شود  اجرایی  باید  امسال  از 
شود.  پرداخت  بازنشستگان  به  باید  خردادماه  و 
این  نمایندگان  قانون  این  نشدن  اجرایی  درصورت 
مطابات  پیگیر  ناظر  سازمان های  از  توانند  می  گروه 

خود باشند.

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد:

این روزها پروانه  باطل می کنیم

پوشاک  بازار  گفت:  مشهد  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
در این ایام به شدت وضعیت بدی داشته و کار ما در 

این روزها ابطال پروانه هاست.
روز  لسان طوسی  م��ه��دی  ایسنا،  گ���زارش  ب��ه 
مشهد  در  پوشاک  بازار  وضعیت  درباره  چهارشنبه 
افزود: بازار پوشاک در این ایام به شدت وضعیت بدی 
داشته و کار ما در این روزها ابطال پروانه هاست. از 
سوی دیگر نوسانات دالر مقداری بر کاالهای خارجی 

تاثیر گذاشته است.
بر  مبنی  سال  شعار  به  توجه  با  داد:  ادام��ه  وی 
ورود  بر  حاضر  حال  در  داخلی،  تولید  از  حمایت 
کاالی قاچاق در استان و کشور سخت گیری بسیاری 

اعمال شده است.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد افزود: از سوی دیگر 
اعضای صنف ما به شدت گله دارند و یک به یک در 
تغییرات  با  هستند.  خود  واحدهای  تعطیلی  حال 
فصل، قیمت لباس نیز تغییر پیدا می کند. همچنین 
عالوه بر همه این ها، در ماه مبارک رمضان خود به 

خود یک رکود بر بازار حاکم می شود.
خرید  مردم  سال  اوایل  همچنین  کرد:  عنوان  وی 
احساس  و  دادن��د  انجام  را  خود  نیاز  م��ورد  لباس 
می شود تا تیر ماه این نیاز حس نشود و تقاضا کمتر 

گردد.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد تاکید کرد: بعد از ماه 
مبارک رمضان و با آمدن زائران، شرایط کمی تغییر 
شاهد  زمانی  بازه  این  در  امیدواریم  و  می کند  پیدا 

رشد مجدد بازار پوشاک باشیم.
تصمیمات  براساس  ک��رد:  تصریح  لسان طوسی 
اتحادیه   7 به  پوشاک  اتحادیه  صنف  این  فعاالن 
موضوع  این  پیگیر   92 سال  از  که  بود  شده  تقسیم 
اتحادیه  یک  تنها  و  شوند  مجاب  اف��راد  تا  هستیم 
در  صنف  این  فعالیت  نهایت  در  اما  باشیم،  داشته 
قالب دو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 

دنبال شد.
وی گفت: از سوی دیگر دو اتحادیه تولیدکنندگان 
تریکو و بانوان خیاط هم باقی مانده است که احتمال 
آن وجود دارد که این دو نیز به اتحادیه تولیدکنندگان 

پوشاک الحاق شود.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد بیان کرد: امیدواریم 
در  بیشتر  پوشاک  اتحادیه  یک  آینده  سال  چند  در 
از یک کانال مشکالت  اگر  مشهد نداشته باشیم زیرا 
را  بهتری  نتیجه  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  صنف  این 

شاهد خواهیم بود.
قطب  دوم��ی��ن  م��ا  اس��ت��ان  گفت:  لسان طوسی 
از  زمینه  این  در  که  دارد  جا  و  است  پوشاک  تولید 
را  استفاده  و  بهره  نهایت  خود  الزم  ظرفیت های 

ببریم.
اردیبهشت   24 اتحادیه  انتخابات  کرد:  اضافه  وی 
ماه سال جاری برگزار شد که در نتیجه آن دو اتحادیه 
به  و  ادغام  پوشاک  فروشندگان  و  کش باف  و  تریکو 

اتحادیه فروشندگان پوشاک تبدیل شد.

با حکم استاندار خراسان رضوی: 

حسینی، مشاور استاندار شد 
علی رضا رشیدیان در حکمی سید جواد حسینی را به 

عنوان مشاور خود منصوب کرد. 
متن کامل حکم به شرح زیر است:

بردار ارجمند جناب آقای دکتر سید جواد حسینی
ارزشمند  تجارب  و  تخصص  تعهد،  به  عنایت  با 
جنابعالی، بدینوسیله شما را به عنوان مشاور  به عنوان  

مشاور استاندار منصوب می نمایم. 
متعال،  خداوند  الطاف  از  استعانت  با  است  امید 
توجهات حضرت ولی عصر )عج(، ولی نعمتمان حضرت 
پیروی  )ره(،  راح��ل  ام��ام  سیره  از  الهام  رئ��وف،   ام��ام 
با  و  العالی(  ظله  مد   ( رهبری  معظم  مقام  منویات  از 
آرمان  و  اهداف  تحقق  راستای  در  توان  تمام  بکارگیری 
و  تدبیر  دولت  و  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  های 

امید؛ برای پیشبرد وظایف محوله موفق و موید باشید.

رئیس جبهه اعتدال گرایان شرق کشور:

موفقیت های برجام غیر قابل تخریب است
رئیس جبهه اعتدال گرایان شرق کشور گفت: بدخواهان 
برجام، عربستان و اسرائیل هستند و تندروهای افراطی در 
داخل کشور، هم نوا با اسرائیل، عربستان و آمریکا شعارهای 

مشابه می دهند.
خصوص  در  ساقی  محمدحسن  ایسنا،  گ��زارش  به 
فراموش  ما  نباید  کرد:  اظهار  دوازدهم،  دولت  عملکرد 
حدود  تورم  یازدهم  دولت  تحویل  در   92 سال  که  کنیم 
40 درصد بود. در بحث دستاوردهای دولت باید به این 
داشتیم  که  وضعیتی  و  کشور  شرایط  کرد.  اشاره  موارد 
وضعیت  و  فعالیت  برآیند  اقتصادی،  رشد  نرخ  همچون 
اخیر  سال  چند  در  است.  اقتصادی  بخش های  تمام 
وی  ک��رد.  تجربه  را  قبولی  قابل  بهبود  ای��ران  اقتصاد 
درصد   6 باالی  به  را  اقتصادی  رشد  نرخ  دولت  افزود:  
هم رساند، نرخ تورم از 35 درصد در سال 92 به 8 درصد 
و  دنیا  کشورهای  با  تعامل  و  مذاکرات  کرد.  پیدا  کاهش 
سازمان  در  اسالمی  ای��ران  ملت  عزت  و  اقتدار  حفظ 
واردات  از  نفتی  غیر  صادرات  گرفتن  پیشی  بین الملل، 
پس از 80 سال، کاهش هزینه های واردات به میزان 10 
درصد درپی لغو تحریم ها، اجرای طرح سالمت و کاهش 
افزایش  به 8 درصد،  از 50 درصد  بیمار  پرداختی سهم 
اقتصاد مقاومتی، کاهش  تولید گندم در راستای تحقق 
از  پتروشیمی  و  فوالد  تولید  منظم  رشد  و   کاال  قاچاق 
با  سیاسی  فعال  این  است.   دولت  دستاوردهای  دیگر 
برجام  بحث  در  دولت  موفقیت های  از  یکی  اینکه  بیان 
هر  هستند،  آگاه  قضیه  این  از  مردم  کرد:  عنوان  است، 
این  نمی خواهند  کشور  در  تندروها  از  بسیاری  که  چند 
بحث را باور و این مطلب را احساس کنند. با عقب نشینی 
و  ای��ران  کنار  در  کشور  چند  ماندن  برجام،  از  آمریکا 
علیه  اروپایی  قدرتمند  کشورهای  عکس العمل های 
وضع  با  را  دهم  و  نهم  دولت  اواخر  شرایط  باید  آمریکا 
فعلی مقایسه کرد که آیا نگاه اروپا و کشورهای قدرتمند 

همین بوده است؟ این موارد توفیقات این دولت است. 

گزارش بانک مرکزی؛ 

قیمت 8گروه نسبت به هفته قبل 
افزایش یافت

هفتگی  گ��زارش  نتایج  خالصه  مرکزی  بانک 
مواد  از  برخی  فروشی  ُخ��رده  قیمت  متوسط 
ماه  خرداد  چهارم  به  منتهی  هفته  در  را  خوراکی 
اعالم کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته 

قبل از آن افزایش نشان می دهد.
در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه نرخ لبنیات 
۰.۳ درصد، تخم مرغ ۳.4 درصد، برنج ۰.۱ درصد، 
درصد،   6.6 تازه  میوه های  درص��د،   ۰.۷ حبوب 
 4.۷ قرمز  گوشت  درص��د،   4.۸ تازه  سبزی های 
درصد و قند و شکر ۰.۷ درصد نسبت به هفته قبل 
از آن افزایش و نرخ گوشت مرغ 6.۹ درصد کاهش 
به  نسبت  نیز  نباتی  روغن  و  چای  قیمت  یافت، 

هفته پیش از آن ثابت ماند.
لبنیات و تخم مرغ

بهای  لبنیات  گ��روه  در  گ��زارش  م��ورد  هفته  در 
کره  و  درص�د   ۰.۳ معادل  غیرپاستوریزه  پنیر 
پاستوریزه ۳.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش 
تغییر  بدون  گروه  این  اقالم  سایر  قیمت  و  داشت 
درصد   ۳.4 معادل  مرغ  تخم  بهای  همچنین  بود. 
افزایش یافت و شانه ای ۱۱۰ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال 

فروش می رفت.
برنج و حبوب

داخله  برنج  قیمت  برنج،  گروه  در  هفته  این  در 
دو  درجه  داخله  برنج  بهای  و  بود  ثابت  یک  درجه 
معادل ۰.6 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب 
 ۰.۳ ع�دس  و  درصد   ۰.4 معادل  نخود  لپه  قیمت 
کاهش ولی بهای سایر اقالم بین ۰.۸ درصد تا ۲.۱ 

درصد افزایش یافت.
میوه ها و سبزی های تازه

نظر  زی��ر  میادین  در  بررسی،  م��ورد  هفته  در 
شهرداری سیب زرد، لیموشیرین و گیالس عرضه 
که  تازه  سبزی  و  میوه  اقالم  سایر  داش��ت.  کمی 
سایر  با  مقایسه  در  کیفی  نظر  از  آنها  از  تعدادی 
مصوب  نرخ  به  بودند،  متفاوت  میوه فروشی ها 
می شد.  عرضه  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان 
اق�الم میوه و سبزی  میوه فروشی های سطح ش�هر 
تازه  میوه های  گروه  در  که  می کردند  عرضه  را  تازه 
قیمت هلو معادل ۲.۹ درصد و موز 4 درصد کاهش 
ولی بهای سایر اقالم بین ۰.5 درصد تا ۴۰.۲ درصد 
افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدو 
سبز معادل 6.4 درصد، پیاز ۰.6 درصد و لوبیاسبز 
 ۲.۳ بین  اقالم  سایر  بهای  ولی  کاهش  درصد   ۰.۳

درصد تا ۱۲.۳ درصد افزایش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

گوسفند  گوشت  قیمت  گ��زارش  مورد  هفته  در 
5.۱ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۳.6  معادل 
 6.۹ معادل  مرغ  گوشت  بهای  ولی  افزایش  درصد 

درصد کاهش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.4 درصد و شکر 
و  خارجی  چای  بهای  و  یافت  افزایش  درصد  یک 

انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
تغییرات یک ساله

ُخ��رده  قیمت  م��رک��زی،  بانک  اع��الم  ب��راس��اس 
خرداد  چهارم  به  منتهی  هفته  در  لبنیات  فروشی 
درصد،   ۸.5 قبل  سال  مشابه  هفته  به  نسبت  ماه 
میوه های  درصد،   ۲.۷ برنج  درصد،   ۵۱ مرغ  تخم 
درصد،   ۳.4 ت��ازه  سبزی های  درص��د،  یک  ت��ازه 
درصد   ۲۰.۷ چ��ای  درص��د،   ۲۳.۳ قرمز  گوشت 
است.  داشته   رش��د  درص��د   ۱.۹ نباتی  روغ��ن  و 
 ۱.4 حبوب  گروه  فروشی  ُخ��رده  قیمت  همچنین 
 4.۱ شکر  و  قند  و  درصد   ۰.۲ مرغ  گوشت  درصد، 

درصد کاهش یافته  است.

معاون اشتغال اداره تعاون خراسان رضوی:

مشاغل  مجوز   562،97 سال  در 
خانگی در استان صادر شد

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: طی دو ماه 
استان  این  در  خانگی  مشاغل  مجوز   562 اخیر 
صادر و حدود نیمی از آنها برای گرفتن تسهیالت 

به بانک عامل معرفی شده اند.
روز  بابایی  امین  محمد  ای��رن��ا،  گ���زارش  ب��ه 
چهارشنبه افزود: طی این مدت 243 مجوز خانگی 
به مبلغ 39 میلیارد و 965 میلیون ریال برای گرفتن 
تسهیالت به بانک عامل معرفی شده اند. همچنین 
155 طرح موفق شده اند تسهیالتی را به مبلغ 30 

میلیارد و 780 میلیون ریال دریافت کنند.
کشاورزی،  مختلف  بخشهای  در  داد:  ادامه  وی 
صنایع دستی، تجارت الکترونیک، فرش، صنعت، 
از  که  دارند  رونق  خانگی  مشاغل  تجارت  و  معدن 
جمله آنها می توان به پرورش دهندگان بوقلمون، 
مرغ بومی، ماهیان زینتی، فرآوری و بسته بندی 

زرشک و سبزیجات اشاره کرد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  معاون 
ق��ارچ  تولیدکنندگان  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان 
آلوئه  محمدی،  گل  داروی��ی،  گیاهان  خوراکی، 
حکاکی  سنتی،  ساز  قلمکاری،  بافی،  گلیم  ورا، 
دوزی،  ملحفه  سنگی،  دستی  صنایع  فلز،  روی 
رنگرزی، کوبلن دوزی، تابلو فرش و صنایع دستی 
خانگی  مشاغل  در  که  است  مواردی  دیگر  از  چرم 

گنجانده شده اند.
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حجت االسالم حسن روحانی در اردیبهشت 
ماه، دو سخنرانی انتقادی را در جمع وزیران، 
دولتی  ارشد  مدیران  و  جمهور  رئیس  معاونان 
انجام داد که محتوای آن انتقاد از برخی اعضای 
سخنان  ای��ن  ب��ود.  دولتی  مدیران  و  کابینه 
انجام  برای  سازی  زمینه  بسیاری  را  روحانی 
تغییرات احتمالی در بدنه دولت ارزیابی کردند، 
به  تذکر  باب  من  جمهور  رئیس  فقط  گویا  ولی 
برخی وزیران، معاونان و مدیران ارشد دولتش 

این مسائل را مطرح کرده است.
شعارهای روحانی

با  دوازده��م  دولت  برای  را  کارش  روحانی   
تبلیغات  دوران  در  پرطمطراقی  شعارهای 
بسیاری  زعم  به  که  کرد  آغ��از  اش  انتخاباتی 
تحقق  سیاسی،  تحلیلگران  و  کارشناسان  از 
برخی از آن شعارهای رئیس جمهور، کاری بس 
بسیاری  حقیقت،  در  بود.  غیرعملی  و  دشوار 
دولت  در  روحانی  عملکرد  ادامه  سیاسیون  از 
یازدهم و بهبود و جبران برخی از کمی و کاستی 
یک  را  اقدامی  چنین  و  بودند  خواستار  را  ها 
جریان  و  دیپلمات  شیخ  برای  بزرگ  موفقیت 

حامی اش قلمداد می کردند.
اما دقیقا شوک اول را »حسن روحانی« زمانی 
اعضای  نام  که  کرد  وارد  خود  حامی  بدنه  به 
روحانی  حقیقت  در  ش��د.  اع��الم  اش  کابینه 
عملکرد  که  وزی��ران  برخی  گذاشتن  کنار  با 

طلبی  اص��الح  دز  ک��ردن  کم  داشتند،  مثبتی 
وزی��ران  برخی  گذاشتن  کنار  وزی��ران،  هیئت 
زنان  کارگیری  به  زاده، عدم  نعمت  نظیر  مسن 
دهه  وزیر  یک  از  استفاده  و  کابینه  ترکیب  در 
شصتی، مجموعه ای از اتفاقات مثبت و منفی 
خوردن  جا  به  منجر  که  زد  رقم  کابینه  در  را 

کارشناسان سیاسی و حامیانش شد.
انتخاباتی  شعارهای  از  برخی  به  او  هرچند 
اش در معرفی کابینه؛ نظیر کنار گذاشتن برخی 
وزیران و معاونان مسن عمل کرده بود، در طرف 
عملی  کابینه  در  را  زنان  بکارگیری  شعار  مقابل 
نکرد و برای این کار به یک ابالغیه که طی آن از 
جایگاه  در  زنان  از  بود  شده  درخواست  وزیران 
های مدیریتی ارشد بهره گرفته شود، بسنده کرد 
و تنها یک کرسی از کرسی های عالی وزارتخانه 

ها را به یک وزیر جوان دهه شصتی واگذار کرد.
کمرنگ شدن نقش جهانگیری

اصالح  برخی  گفته  به  بنا  م��وارد  این  از  پس 
طلبان روحانی قدرت الزم برای افزایش و پررنگ 
تر شدن نقش »اسحاق جهانگیری« معاون اولش 
می  گفته  اینکه  با  و  نداد  قرار  او  اختیار  در  را 
جهانگیری  موجدانه  همراهی  به  توجه  با  شد، 
انتخاباتی  های  مناظره  و  تبلیغات  جریان  در 
برنده  به  او  با رئیس جمهور و کمک شایانی که 
شدن روحانی کرده، مقرر بوده که چینش بخش 
اقتصادی کابینه با نظر معاون اول صورت بگیرد، 
روحانی زیر بار چنین مسأله ای نرفته و چنین 

اختیاری به معاون اولش نداده است.
لزوم ایجاد تغییرات در کابینه 

و  موضوعات  خیلی  که  اقدامات  این  کنار  در 
مسائل مهمی در مقابل مشکالت این روزهای 

به  باید  ش��ود،  نمی  محسوب  کشور  و  دول��ت 
مردم  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  افزایش 
المللی  که بواسطه برخی تغییر و تحوالت بین 
و اشتباهات مدیریتی داخلی حادث شده است 
نیز اشاره کرد که نه تنها موجب بهبود عملکرد 
دولت در مقایسه با دولت یازدهم نشده، بلکه بار 
انتقادات را از رئیس جمهور و اعضای دولتش به 
حدی رسانده که حتی اصالح طلبان و حامیان 
عملکرد  و  او  به  جدی  انتقادات  نیز  روحانی 

دولتش وارد می کنند.
و  دولتش  و  روحانی  حامی  بدنه  از  بسیاری 
عقیده  این  بر  سیاسی  کارشناسان  همچنین 
هستند که شرایط موجود، انجام برخی تغییرات 
برخی  است.  کرده  ناپذیر  اجتناب  را  کابینه  در 
برخی  از  روحانی  انتقاد  که  بود  این  تصورشان 
وزیران و مدیران، سرآغاز و مقدمه ای باشد بر 
این امر، اما این انتظار گویا خیلی بجا نبوده و 
به نظر می رسد رئیس جمهور نمی خواهد خود 
تغییری در دولت و کابینه اش ایجاد کند، بلکه 
تالش دارد شرایط به گونه ای باشد که اگر کسی 

خود را مفید ندانست، برود!
گویا روحانی با وزرایش تعارف دارد 

رسد  نمی  نظر  به  که  مسأله  این  از  ج��دای 
ایران  در  چون  باشد،  دقیقی  و  عملی  راهکار 
شرایطی مثل ژاپن را در نظر گرفتن ) اگر مدیری 
خود را مفید ندانست یا اشتباهی مترکب شد، 
است،  استراتژیک  خطایی  بدهد(  استعفاء 
کابینه  اعضای  با  اینقدر  گویا  روحانی«  »حسن 
ندارد،  مستقیم  و  تأثیرگذار  کالمی  رابطه  اش 
چون از تریبون عمومی آنها را برای خطایی که 
کرده اند، مورد خطاب قرار می دهد، در حالی 

دو  ای  هفته  حداقل  را  معاونانش  و  وزیران  که 
خطایی  اگر  و  بیند  می  دولت  جلسات  در  بار 
اند، می تواند در  یا کوتاهی کرده  مرتکب شده 

آن جلسات تذکرات الزم را به آنها بدهد.
از  نوعی رودربایستی  توان  را می  این مسأله 
هم  اش  کابینه  اعضای  با  جمهور  رئیس  طرف 
یازدهم  دولت  جریان  در  اینکه  کما  کرد؛  تلقی 
همزمان  گذاشتن  کنار  نشد،  حاضر  روحانی 
سه تن از وزیرانش )وزیران آموزش و پرورش، 
ورزش و امور جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمی( 
این  بر  بلکه تالش  کند،  را تصمیم خود عنوان 
به  تصمیم  برهه،  آن  در  را  تغییر  این  که  بود 

استعفای این سه وزیر عنوان کنند.
ترمیم کابینه امری اجتناب ناپذیر

دولت  در  تغییرات  انجام  لزوم  خصوص  در 
کار  به  آغاز  از  کوتاهی  فاصله  اینکه  با  دوازدهم 
دولت گذشته و روحانی یک سالگی دولتش را 
از  بسیاری  گذاشت،  سر  پشت  پیش  روز  چند 
کارشناسان و تحلیلگران اتفاق نظر دارند که این 

مسأله باید زودتر محقق شود.
کارشناسان  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
سیاسی متفق القول بر این عقیده اند که انجام 
باید رئیس  و  کابینه ضروری است  تغییرات در 
برنامه  مسأله  این  برای  زودت��ر  هرچه  جمهور 
این است که  انتظار  ریزی کرده و فکری بکند، 
های  آسیب  دقیق  بررسی  با  روحانی«  »حسن 
در  ها  بخش  برخی  نادرست  عملکرد  از  ناشی 
ترمیم  و  موجود  رویه  اصالح  به  نسبت  کابینه 
کابینه، اقدام عملی صورت بدهد تا بتوان باری 
از دوش مردم به ویژه در حوزه های اقتصادی و 

معیشتی برداشت.

استاندار خراسان رضوی گفت: ارتقا کیفیت، کاهش هزینه ها و توجه 
به جامعه هدف را از شروط حمایت از کاالی ایرانی دانست.

علی رضا رشیدیان در جلسه شورای اداری شهرستان چناران با اشاره 
ایام فرصتی  این  افزود:  )ره(  راحل  امام  ارتحال  ایام  بودن  به در پیش 
مغتنم برای احیا ارزش ها و آرمان های متعالی آن بزرگوار و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است.
به  )ع(،  علی  حضرت  شهادت  ایام  پیشاپیش  تسلیت  ضمن  وی   
به  توجه  با  کرد:  تاکید  و  اشاره  روز قدس  یعنی  ماه  این  مناسبت دیگر 
اتفاقات اخیری و حرکت نسنجیده رئیس جمهور نابخرد آمریکا مبنی بر 
انتقال سفارت خود به بیت المقدس که منجر به شهادت 60 فلسطینی 
با  چه  هر  برگزاری  برای  باید  شد؛  نفر  هزاران  شدن  زخمی  و  دفاع  بی 

شکوه تر این روز  از هم اکنون برنامه ریزی کرد. 
یک  عنوان  به  برجام  از  آمریکا  خروج  رض��وی،  خراسان  استاندار 
موجب  که  برشمرد  اخیر  اتفاقات  از  دیگر  یکی  را  المللی  بین  معاهده 
رسوایی و بر مالشدن ماهیت عهد شکن آمریکا در دنیا و تثبت منویات 

رهبر معظم انقالب اسالمی ) مدظله العالی ( در این حوزه؛ شد.
رشیدیان تصریح کرد: در چنین شرایطی همان گونه که مقام معظم 
فرمودند:  نظام  کارگزاران  و  مسئوالن  با  خود  اخیر  دیدار  در  رهبری 
در  مردم  به  صادقانه  خدمت  برای  تالش  و  همدلی  و  اتحاد  تقویت 

راستای دستیابی به اهداف متعالی نظام است.
وی با اشاره به اتفقات دی ماه گذشته که موجب خرسندی عده قلیلی 
شد و از آن به بهار ایرانی تعبیر کرده بودند؛ ادامه داد: در شرایطی که 
کشور  داخل  به  آن  دامنه  کشاندن  و   امنی  نا  ایجاد  در  سعی  دشمنان 
هستند؛ بیش از هر زمان دیگری باید متحد و منسجم عمل کنیم و قدر 

دان نعمت امنیت باشیم.
به هفت سیاست راهبردی استان در سال  استاندار خراسان رضوی 
بارویکرد  تولید و اشتغال  جاری اشاره و خاطر نشان کرد: تداوم رونق 

افتصاد مقاومتی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقای امنیت 
پایدار و توسعه همه جانبه آن، ارتقای خدمات دولت و رعایت حقوق 
فعالیت های  ارتقای  مردم،  مند  نظام  مشارکت  گسترش  شهروندی، 
فرهنگی با رویکرد فرهنگ رضوی و توسعه و ارتقای سالمت، از جمله 
آن ها است. رشیدیان گفت: حمایت از کاالی ایرانی صرفا به مصنوعات 
ویژه  به  حوزه ها  همه  در  بلکه  شود  نمی  محدود  کشاورزی  و  صنعتی 

بخش خدمات نیز باید به این مهم توجه شود.
جامعه  به  توجه  و  هزینه ها  کاهش  کیفیت،  ارتقا  که  این  بیان  با  وی 
تالش  بر  عالوه  افزود:  است؛  ایرانی  کاالی  از  حمایت  شروط  از  هدف 
برای افزایش کیفیت تولیدات، باید با استقرار میز خدمت در ادارات و 
تحقق دولت الکترونیک؛ در حوزه خدمات نیز تحول ایجاد و از خدمات 

دهی مطلوب حمایت کنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر 
عشق خدمت به مردم و نظام گفت: میزان موفقیت دستگاه های اجرایی 
اسالمی  انقالب  نعمتان  ولی  عنوان  به  آنان  از  مردم  رضایت  کسب  در 

است.
کوچک  بر  مبنی  توسعه  و ششم  پنجم  چهارم،  برنامه  احکام  به  وی  
فارغ  از  بعد  که جوانان   تفکر  این  باید  و گفت:  کرد  اشاره  سازی دولت 
التحصیلی در ادارات مشغول به کار شوند اصالح شود و این قشر خود 

کار آفرین شوند.
حضور  برای  سازی  زمینه  دولت  تالش  کرد:  نشان  خاطر  رشیدیان 
موثر و فعالیت بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی و اشتغال است .

است،  شدن  کوچک  بر  دولت  سیاست  اینکه  به  اشاره  با  رشیدیان   
را  خصوصی  بخش  بیشتر  فعالیت  زمینه  باید  استانی  مدیران  گفت: 

فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت بازسازی منازل 
روستاییان از اختصاص وام 25 میلیونی به هر واحد روستایی خبر داد 

و  اظهار داشت: از روستائیان انتظار می رود تا از این امکان که دولت 
مسکن  بنیاد  به  تسهیالت   این  اخذ  برای  و  کنند  استفاده  کرده  فراهم 

مراجعه و نسبت به بازسازی منازل خود اقدام نمایند.
استاندار خراسان رضوی به وجود 12 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای اشتغال روستایی و توسعه مناطق محروم کشور اشاره کرد و گفت: 

از این میزان، تا کنون 213 میلیارد تومان به استان ابالغ شده است.
بدون  استان ها  به  منابع  این  تخصیص  که  این  بر  تاکید  با  رشیدیان 
این  از  استفاده  با  کرد:  نشان  خاطر  باشد؛  می  سقف  و  محدودیت 
تسهیالت باید مشکل اشتغال و تکمیل چرخه تولید در روستاها مرتفع 

شود.
وی در ادامه به ظرفیت های چناران اشاره کرد و افزود: این شهرستان 
و  دارد  خوبی  وضعیت  گردشگری  و  صنعت  کشاورزی،  حوزه های  در 
جوانان  اشتغال  راستای  در  فرصت ها  این  از  برنامه ریزی  با  می توان  

استفاده کرد تا این منطقه را به قطب گردشگری تبدیل نمود.
وی با اشاره به پروژه قطار شهری مشهد به گلبهار و ادامه آن تا چناران، 
اضافه کرد: تسریع در اجرای این پروژه از سوی معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداری خراسان رضوی در حال پیگیری است.

#پیگیری-خبرمجلس بان #بازارخبر

خبر

خبر

چرا روحانی تعویض نمی کند؟
ضرورت ایجاد تغییر در کابینه

استاندار خراسان رضوی  مطرح کرد:

ارتقا کیفیت و کاهش هزینه ها؛ شروط حمایت از کاالی ایرانی 

رئیسه  هیئت  اعضای  نمایندگان  رای  با 
دهم  مجلس  س��وم  اجالسیه  ب��رای  مجلس 
انتخاب شدند. که در این میان سهم نمایندگان 
تنها یک  کاندیدا  دو  با  استان خراسان رضوی 
رئیسه  هیئت  انتخابات  دوره  سومین  در  دبیر 

مجلس شورای اسالمی بود.
 9 چهارشنبه   ( علنی  جلسه  در  نمایندگان 
خرداد( برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
آن  نتیجه  در  که  دادن��د  قرار  کار  دستور  در  را 
اجالسیه  برای  مجلس  رئیسه  هیئت  اعضای 

سوم دور دهم انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش نمایندگان با 147 رای 
از 279  رای ماخوذه دکتر علی الریجانی را به 

عنوان رئیس مجلس در سومین سال دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی انتخاب کردند.

همچنین در ادامه برگزاری انتخابات هیئت 
کسب  با  پزشکیان  مسعود  مجلس،  رئیسه 
کسب   با  مطهری  علی  و  موافق  رأی   157
ماخوذه  رای   279 مجموع  از  موافق  143رأی 
در  مجلس  رئیس  دوم  و  اول  نواب  عنوان  به 
شدند.  انتخاب  ده��م  مجلس  س��ال  سومین 

خانه ملت  در  م��ردم  نمایندگان  است  گفتنی 
رئیسه  هیئت  دبیران  انتخاب  برای  ادامه  در 
دهمین  سوم  سال  در  قانونگذاری  نهاد  دائم 
محمدعلی  که  کردند  گیری  رأی  مجلس  دوره 
رای،   129 با  نژاد  یوسف  رای،   134 با  وکیلی 
علیرضا  رای،   129 با  هاشمی  زاده  قاضی 
با  فراهانی  امیرآبادی  رای،   104 با  رحیمی 
98 رای، رنجبر زاده با 95 رای از مجموع 278 

دست  به  را  آرا  اکثریت  توانستند  ماخوذه  رای 
علنی  نشست  در  نمایندگان  همچنین  آورند. 
)چهارشنبه 9 خرداد( مجلس شورای اسالمی 
رئیسه  هیئت  انتخابات  برگزاری  جریان  در  و 
مجلس اسدا... عباسی با 96 رای، بهروز نعمتی 
با 96 رای و محمد آشوری تازیانی با 89 رای از 
ناظران  به عنوان  را  مجموع 241 رای ماخوذه 
سوم  اجالسیه  ب��رای  مجلس  رئیسه  هیئت 
در  است  گفتنی  کردند.  انتخاب  دهم  مجلس 
پایان اعضای هیئت رئیسه مجلس در سومین 
سال مجلس دهم،  پس از کسب اکثریت آرا با 
حضور در جایگاه هیئت رئیسه مراسم تحلیف را 

به جا آورده و متن سوگند نامه را قرائت کردند.

 سرویس اقتصادی
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رسانه ای  مشاور 
را  خود  اندوخته  تنها  ایرانیان  از  بسیاری  گفت: 
و  می کنند  واگذار  امالک  مشاورین  به  اطمینان  با 
در  همیشه  صنف  این  خدمات  از  استفاده  خاطره 
پس  می کند.  ایجاد  اعتبار  و  می ماند  افراد  خاطر 
کار خود شفاف تر  به هر میزان در  مشاوران امالک 
عمل کنند اعتماد بیشتری جلب می کنند و موفق تر 

می شوند.
مشاوران  سراسری  همایش  در  پوریامین  سونیا 
از  جمعی  حضور  با  که  رض��وی  خراسان  ام��الک 
مسئولین شهر، استان و کشور در هتل ثامن مشهد 
جمع  در  که  خوشحالم  بسیار  اف��زود:  شد،  برگزار 
اعضای  هستم.  کشور  خدماتی  بخش های  از  یکی 
که  هستند  جامعه  گذار  تاثیر  افراد  از  اتحادیه  این 
این  در  باید  و  اند  نکرده  پیدا  هنوز  را  خود  جایگاه 

راستا تالش کنند.
است  اقشاری  از  قشر  این  داد:  ادامه  پوریامین 
هر  به  و  دارد  رسانی  اط��الع  به  نیاز  شدت  به  که 
باشد  زی��اد  خود  منطقه  از  شما  اطالعات  میزان 
متاسفانه  کرد.  خواهند  تکیه  شما  به  بیشتر  افراد 
نمیکنیم  استفاده  درستی  به  مجازی  فضای  از  ما 
بهترین  می توانند  امالک  مشاورین  که  حالی  در 
از  باید  امالک  مشاورین  ببرند.  فضا  این  از  را  بهره 
دید  و  کنند  کسب  را  جهانی  اطالعات  طریق  این 
خوشبختانه  اف��زود:  وی  دهند.  گسترش  را  خود 
هیئت مدیره جدید اتحادیه امالک با برنامه صحیح 
و استراتژی خوب برای اتحادیه چشم انداز و برنامه 
مشخص کرده اند که این برنامه ریزی بلند مدت راه 

یافتن جایگاه حقیقی این صنف است.
پوریامین گفت: شما باید به چند نکته توجه کنید 
راهنمایی  و  دقیق  صحیح،  اطالعات  که  این  اول 
بازاریاب های  از  که  این  دوم  باشید.  داشته  خوب 
بیشترین  که  چرا  کنید  استفاده  ص��ادق  و  امین 
ارتباط با مشتری را این افراد دارند و سوم این که 
اطالع  ابزار  عنوان  به  مجازی  فضای  و  اینترنت  از 
این  اگر  که  باشید  ب��روز  و  کنید  استفاده  رسانی 
قدرتمندترین  اتحادیه  این  بگیرد  صورت  اقدامات 

اتحادیه این کشور می شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد:

جایگاه خدمات پایین تر از صنعت نیست
همایش  این  در  نیز  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
گفت: باید اعضای اتحادیه مشاورین امالک به این 

جایگاه  می تواند  که  باشند  داشته  اعتقاد  موضوع 
که  برسند  یقین  این  به  و  ببرند  باالتر  را  صنف  این 
نیست  پایین تر  صنعت  از  هرگز  خدمات  جایگاه 
اختیار  در  شهر  مردم  عمر  حاصل  و  اموال  که  چرا 

مشاورین امالک و حوزه خدمات است.
برنامه های  اگر  افزود:  مشهدی  بنانژاد  محمود 
هیئت مدیره اتحادیه امالک مشهد در این 4 سال 
اجرایی شود جایگاه این صنف را ارتقا زیادی پیدا 
خواهد کرد. برنامه های این اتحادیه بسیار خوب و 
مفید است اما  این برنامه ها تنها با همکاری کامل 

اعضای این اتحادیه ممکن است.
که  خصوصیاتی  از  یکی  داد:  ادام��ه  بنانژاد 
و  داری  امانت  باشند  داشته  باید  امالک  مشاوران 
امالک  مشاوران  صنفی  واحدهای  و  است  صداقت 

باید محلی امن برای مراجعه کنندگان باشد. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد:

شهروندن نباید با چشم بسته اعتماد کنند
مشاوران  اتحادیه  رئیس  مراسم  این  ادامه  در 
امالک مشهد گفت: در نظر داریم برای سال جاری 
قرار  کار  دستور  در  را  شهروندان  آم��وزش  بحث 
دهیم. زمانی که یک شهروند به دفاتر مشاور امالک 
مراجعه می کند باید از حقوق خود آگاه باشد و بداند 
باید مطالبه کند. یک مراجعه کننده  چه چیزی را 
از  افراد اعتماد کند که پس  به  با چشم بسته  نباید 
ناراضی  امالک  مشاورین  عملکرد  از  قرارداد  عقد 

باشد.

بالغ بر 60  علی مرادزاده افزود: متاسفانه روزانه 
ثبت  به  امالک  مشاوران  اتحادیه  در  شکایت  مورد 
است.  کننده ای  نگران  شدت  به  آمار  که  می رسد 
است  بی مورد  اعتماد  پایه  بر  شکایات  این  اکثر 
امضا  سفید  را  ق��رارداد  برگه  م��واردی  در  حتی  و 

کرده اند.
می طلبد  شهروندی  حقوق  داد:  ادامه  مرادزاده 
که شهروند قبل از ورود به واحدهای مشاور امالک 
از حقوق خود آگاه باشد، که این آگاه سازی وظیفه 

ما است.
وی تاکید کرد: لذا با کمک جراید در حال آموزش 
این آموزش ها  از  به مردم هستیم. پس  این موارد 
بحث بازرسی ها را با جدیت مد نظر قرار دادیم که 
موجب صدور 1800 پلمپ برای واحدهایی شد که 
برای شهروندان ایجاد مشکل کرد ه اند. 60 بازرس 
ما هر روزه در سطح شهر مشغول رصد فعالیت های 

واحدهای صنفی هستند.
وارد  م��راح��ل  ای��ن  پ��ای��ان  از  پ��س  اف���زود:  وی 
سامانه  فعالیت  و  می شویم  ک��ار  علمی  قسمت 
کرد،  خواهیم  پی گیری  جدی  را  اتحادیه  اینترنتی 
برای  را  و جامعی  قراردادهای پیش فروش محکم 
آم��وزش  و  می کنیم  تدوین  مقدماتی  م��ذاک��رات 
قراردادها، مشارکت ها و پیش فروش ها نیز به اعضا 

ارائه می شود.
مراسم  این  در  که  مهمی  طرح  گفت:  م��رادزاده 
شد  خواهد  اجرا  آینده  سال  از  و  می شود  رونمایی 

طرح شناسایی مشاورین امالک برتر کشور است که 
در همایش های ساالنه  در روز مشاورین امالک از 
این  تمام  از  ما  هدف  می آید.  عمل  به  تقدیر  آن ها 
شاوران  صنف  اجتماعی  جایگاه  ارتقای  فعالیت ها 
سال  یک  این  پایان  در  امیدواریم  و  است  امالک 
را  پاک  صنفی  بتوانیم  هدف  این  به  رسیدن  ضمن 

در سطح شهر داشته باشیم.
معاون دادستان مشهد:

را  امانت داری  نهایت  باید  امالک  مشاوران 
داشته باشند

مراسم  این  ادامه  در  نیز  مشهد  دادستان  معاون 
اتحادیه  خوب  هماهنگی  با  مقدس  مشهد  گفت: 
خوبی  بسیار  آموزشی  دوره های  امالک    مشاوران 
پیش  همایش  آن  نمونه  که  است  کرده  برگزار  را 
این  به  عزیزان  امیدوارم  است.  ساختمان  فروش 
باور برسند که وقتی مردم تمام سرمایه خود را در 
بودن  امین  نهایت  باید  قرار می دهند  اختیار آن ها 

را به کار بگیرند. 
مشاور  موفقترین  اف��زود:  محبی  بخشی  محمد 
صداقت  اگر  باشد.  تر  صادق  که  است  کسی  امالک 
در کار نباشد ممکن است برخی افراد شما اعضای 
کنند.  حقوقی  پ��رون��ده ه��ای  درگیر  را  اتحادیه 
در  را  امالکی  مشاور  هیچ  دیگر  روزی  امیدوارم 

دادگاه ها و درگیر پرونده ای حقوقی نبینم.
از  تن  چند  از  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 

مشاورین امالک نمونه مشهد تقدیر به عمل آمد.

ترکیب هیئت رئیسه در اجالسیه سوم مجلس دهم مشخص 
شد

سهم خراسان رضوی تنها یک دبیر

مشاور رسانه ای وزیر صنعت  در مشهد:

شفافیت راه موفقیت مشاوران امالک است

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گفت: برخی از مسافران خارجی نمی دانند در مشهد 
فرودگاه وجود دارد یا هتل هایی چندستاره زیادی در 

این شهر فعالیت می کند.
کاهش  اف��زود:  فرقانی  مجید  ایسنا،  گ��زارش  به 
نرخ ارز و ارزش پول کشور در برابر ارزهای خارجی 
موقعیت مناسبتری برای گردشگران خارجی فراهم 
شده است تا از این شرایط بهره ببرند و با نرخ ارزان تر 
مشکل  کرد:  نشان  خاطر  وی  کنند.   سفر  ایران  به 
اساسی گردشگران خارجی در کشور مربوط به تبدیل 
ارز است، به دلیل تحریم هایی که از قبل وجود داشته 
گردشگران  و  نمی شود  انجام  بانکی  مراودات  است، 
اعتباری  )ک��ارت  کردیت کارت  از  استفاده  امکان 
بین المللی( خود را ندارند. دبیر انجمن صنفی دفاتر 
سیاست های  داد:  ادامه  استان  مسافرتی  خدمات 
گردشگر  که  نیست  مشخص  و  شفاف  مرکزی  بانک 
بداند به چه شکل ارز خود را تبدیل کند و صرافی ها 
نیز از فعالیت منع شده اند. امنیت مالی گردشگران 
توجه شود  آن  به  باید  که  است  بسیار مهمی  مساله 
زیرا گردشگر باید بداند پول خود را چگونه و به چه 
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  وی  کند.  تبدیل  شکل 

کشورهای خارجی در فرودگاه ها ویزا صادر می کنند 
خارجی  گردشگران  برای  ویزا  صدور  امر  رو  این  از 
الزم است که تسهیل شود. دبیر انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی استان با بیان اینکه ما نمی توانیم 
بیان کرد:  تبلیغات کنیم،  بین المللی  در رسانه های 
رسانه های خارجی به دالیل مختلف مجوز تبلیغات 
پیشنهاد  و  نمی دهند  ما  به  را  ایران  در  گردشگری 
می کنیم دولت و دستگاه هایی که در خارج از کشور 
دارای نمایندگی هستند به شکلی گردشگری را تبلیغ 
و ترویج کنند. وی خاطرنشان کرد: مقصد بسیاری از 
گردشگران مسلمان، ایران است و آن ها به شهرهایی 
همانند مشهد، قم و شیراز سفر می کنند. همچنین 
و  تاریخی  آث��ار  دی��دن  قصدشان  که  گردشگرانی 
کشورهای  و  آسیا  شرق  کشورهای  از  است  باستانی 
در  اف��زود:  فرقانی  می آیند.  کشورمان  به  اروپایی 
واحدهای  باکیفیت ترین  و  ارزانترین  ما  حاضر  حال 
اقامتی را داریم که متاسفانه مردم دنیا مطلع نیستند 
و در این رابطه باید بیشتر تبلیغ شود، حتی برخی از 
مسافران خارجی نمی دانند در مشهد فرودگاه وجود 
دارد و یا نمی دانند هتل هایی چندستاره زیادی در 

این شهر فعالیت می کند.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  گز  در  نماینده 
باید  و  ندارد  سازگاری  جهانی  تجارت  با  ما  کشور 
تغییر دهیم الزمه صادرات محصوالت  را  روند  این 
ذائقه  و  جهان  اقتصاد  با  هماهنگی  ک��ش��اورزی 

کشورها است.
در  ضعف  دالیل  خصوص  در  حاتمیان  عبدا... 
دادن  دست  از  و  کشاورزی  محصوالت  ص��ادرات 
در  مختلفی  بسیار  مسائل  افزود:  هدف  بازارهای 
است  تاثیرگذار  کشاورزی  محصوالت  ص��ادرات 
 FATF پیمان  عضو  اینکه  دلیل  به  حاضر  حال  در 
داشته  را  پولی  جابجایی  نمی توانیم  نیستیم 

باشیم.
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
ح��دود  اینکه  بیان  ب��ا  اس��الم��ی  ش���ورای  مجلس 
188کشور عضو پیمان FATF هستند و تنها 4 کشور 
از جمله ایران، سودان، چاد و کره شمالی تا کنون 
بخواهد  اگر کسی  نشده اند، گفت:  پیمان  این  عضو 
با این چند کشور تجارتی را داشته باشد، نمی تواند 

پول خود را دریافت کند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
برابر  در  باید  را  خود  دیدگاه  نوع  اینکه  به  اشاره  با 

محصول  داد:  ادامه  دهیم،  تغییر  جهانی  تجارت 
جهانی  ذائقه  اس��اس  بر  ما  تولیدی   ک��ش��اورزی 
وزن  با  را  هندوانه هایی  مثال  به صورت  نیست 
باید  که  شرایطی  در  می کنیم  تولید  کیلوگرم   10
محصوالتی  نوع  چه  ما  هدف  کشورهای  که  بررسی 

را می پسندند.
جهانی  تجارت  با  ما  کشور  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دهیم  تغییر  را  روند  این  باید  و  ن��دارد  سازوگاری 
عنوان  است،  دولت  وظایف  از  نیز  موضوع  این  که 
به  نمی کنیم  رعایت  را  استانداردها  حداقل  کرد: 
وجود  محصوالت  در  سم  مانده  باقی  مثال  صورت 
نداریم  مطلوبی  بندی  رتبه  و  بندی  بسته  دارد، 

زنجیره های پس از تولید تکمیل نیستند.
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
است   WTO عضو  افغانستان  کشور  حاضر  حال  در 
کشورهای عضو این مجموعه استانداردهای خاص 
اقدام  پیمان  این  در چارچوب  باید  و  دارند  را  خود 
محصوالت  صادرات  الزمه  کرد:  خاطرنشان  کنند، 
ذائقه  و  جهانی  اقتصاد  با  هماهنگی  کشاورزی 

کشورها است.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان:

برخی توریست ها نمی دانند در مشهد فرودگاه 
و هتل  چندستاره وجود دارد

نماینده درگز در مجلس:

الزمه صادرات محصوالت کشاورزی هماهنگی
 با اقتصاد جهان است
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فرمانده  کریمی،  قادر  سردار  خبری  نشست 
پیرامون  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  نیرو 
با  مرتبط  مسلحانه  قتل  عامالن  دستگیری 
اصحاب  با  اسالمی  جمهوری  میدان  حادثه 

رسانه برگزارشد.
در  خراسان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
ساعت   97/2/22 تاریخ  در  گفت:  نشست  این 
 110 پلیسی  فوریت های  مرکز  زنگ    12:15
شهرستان مشهد مقدس به صدا درآمد و گزارش 
مبنی بر تیراندازی در میدان جمهوری اسالمی 
لحظات  همان  در  دادند.   اطالع  را  تیراندازی 
قتل  به  نفر  دو  شد  مشخص  ماجرا  این  اولیه 
فوریت های  مرکز  در  پلیس  نیروی  رسیده اند. 
پلیسی 110 در محل حادثه حضور پیدا می کنند 
و با یک خودرو پژو که ظاهرا دو سرنشین داشته 
مواجه  رسیده اند  قتل  به  آنها  دوی  هر  که 
می شود. در همان زمان همکارانم برای بررسی 
هرچه بیشتر صحنه جرم کشف ادله  این حادثه 
حضور پیدا می کنند. از همان جا پرونده تحویل 
پلیس آگاهی می شود، بنابراین با توجه به اینکه 
نیاز بود در همانجا کسب اطالعاتی و تحقیقاتی 
با  آگاهی  پلیس  در  ما  همکاران  بگیرد،  صورت 
استفاده از شواهد و قراین موجود و با شهودی 
بالفاصله  داشتند  حضور  حادثه  محل  در  که 
ساعت  در  پرایدی  خودروی  می شوند،  متوجه 
و  است  کرده  متوقف  را  پژو  خودرو  این   12:15
بالفاصله بعد از پیاده شدن شروع به تیراندازی 
کردند و این دو نفر را به قتل رساندند. آنچه که 
مشخص بود ماشین پرایدی با دو نفر سرنشین 
متواری  صحنه  از  تیراندازی  از  بعد  بالفاصله  و 

شدند.
توجه  با  افزود:   ادامه  در  کریمی  قادر  سردار 
به  جمهوری  میدان  در  که  جمعیتی  ازدحام  به 
وجود آمده بود و کار را برای پلیس سخت کرده 
بر این شد که ضمن بررسی  بود. بالفاصله قرار 
مستندات صحنه و شواهد و قراینی که در آن جا 
وجود دارد، تحقیقات پلیس برای شناسایی آن 
دو مظنون آغاز شود و از صحنه جرم کار پلیس 
پلیس  به  آغاز شد. بالفاصله خودرو و جنازه ها 
شد،  انجام  که  بررسی هایی  در  و  منتقل  آگاهی 
می داد  نشان  که  کشف  خ��ودرو  در  را  مدارکی 
بخش  در  هم  متعددی  سوابق  دارای  افراد  این 
سرقت و هم در بخش قتل و هم در بخش نزاع و 

درگیری و شرارت بوده اند.
با وجود این سرنخ موضوع توسط همکاران ما 
در آگاهی مشخص می شود و بالفاصله اقدمات 
اطالعاتی و فنی خودشان را درجهت شناسایی 
را  قتل  این  و کسانی که در پشت صحنه  قاتلین 

مدیریت کرده اند، به کار می بندند.
جرم  صحنه  در  ک��رد:  خاطرنشان  کریمی 
از قاتالن وجود نداشت .  هیچ گونه رد و نشانی 
این  در  اطالعات  آوردن  بدست  برای  بنابراین 
زمینه پیشینه مقتوالن در پلیس آگاهی بررسی 
دارای  مقتوالن  که  داد  نشان  بررسی ها  شد. 
توجه  با  بودند.   ... و  شرارت  سرقت،  پیشینه 
به اطالعات شاهدان و سرنخ های به دست آمده 
مشخص شد که چند تن از این افراد در تهران 

ساکن شده اند.
خراسان رضوی  انتظامی  نیروی  فرمانده 
به  تهران  از  باند  این  ورود  از  پس  کرد:  تصریح 
گذشته  ساعت   ۴۸ در  را  آن ها  از  تن  دو  استان 
از  یکی  در  بودند  اتفاق  این  اصلی  اف��راد  که 
شهرستان های پیرامون مشهد حضور داشتند و 
مسلح بودند دستگیر شدند. در راستای اعتراف 
از افراد این  ۲۴ ساعت بعد سه تن دیگر  آن ها، 
راننده  و  اصلی  ضارب  که  شدند  بازداشت  باند 

جزو آن ها بود.
اعترافات  در  اصلی  ضارب  داد:  توضیح  وی 
از  یکی  در   ۸۴ س��ال  در  که  داد  توضیح  خ��ود 
از  مسلحانه  سرقت  استان  شهرستان های 
اتفاق  این  از  پس  است.  کرده  طالفروشی  یک 
سال  در  زندان  از  آزای  از  پس  و  شده  دستگیر 
به  مرتکب  جام  تربت  شهرستا ن   از  یکی  در   ۹۲
قتل شده است. بررسی ها در همان ابتدا نشان 
تروریستی  و  امنیتی  آمده  پیش  رویداد  که  داد 
و  س��رق��ت  و  اخ��الق��ی  م��وض��وع  بلکه  ن��ب��وده، 

کینه توزی بوده است.
خراسان رضوی  انتظامی  نیروی  فرمانده 
باعث  که  سرنخ هایی  از  یکی  ک��رد:  تشریح 
دستگیری این افراد شد، موضوع قتل قاسم آباد 
از  یکی  واقع  در  است.  بوده  گذشته  سال  در 
در  شده  کشته  فرد  برادر  شده  دستگیر  قاتالن 
این کار  به  انتقام دست  برای  قاسم آباد بوده که 

زده است.
گرفته  کار  به  سالح های  با  رابطه  در  کریمی 
کالشینکف  سالح  قبضه  سه  داد:  ادام��ه  شده 
در  که  خودرو  دستگاه  سه  همراه  به  شکاری  و 
صحنه جرم استفاده شده بود، کشف شد. باید 
به  دسترسی  ورودی  مبادی  که  داشت  توجه 
سالح گرم در کشور وجود دارد. استان خراسان 
شرایط  دارای  و  است  گسترده  وسعت  لحاظ  از 

سالح  غیرقانونی  ورورد  امکان  که  است  خاصی 
را به همراه دارد.

آغاز  جا  آن  از  هولناک  جنایت  این  ماجرای 
شد که سرنشینان یک دستگاه پراید سفیدرنگ 
در چهارراه امامیه مشهد در حال پیاده شدن از 
محل  همان  در  دیگری  پراید  که  بودند  خودرو 
صدای  ناگهان  هنگام،  همین  در  کرد.  توقف 
شلیک گلوله ای ساچمه ای از سالح وینچستر، 

آرامش منطقه را به هم ریخت.
ماجرای قتل قاسم آباد

جوانی که وینچستر را در دست می فشرد به 
شلیک  سفیدرنگ  پراید  ساله   34 راننده  سوی 
و  صورت  و  سر  روی  گلوله  زیادی  تعداد  و  کرد 
قفسه سینه راننده جوان نشست. دو سرنشین 
دیدن  با  و  شده  پیاده  خودرو  از  که  پراید  دیگر 
مهاجمان پا به فرار گذاشته بودند،بعد از ماجرا 

دوباره به صحنه حادثه بازگشتند.
ام��دادی،  مراکز  به  حادثه  ای��ن  گ��زارش  با   
وارد  اورژان��س  و  انتظامی  نیروهای  بالفاصله 
ناشناس  و در حالی که سه مهاجم  عمل شدند 
از محل گریخته بودند، پیکر راننده 34 ساله به 
انتقال  آباد  قاسم  منطقه  درمانی  مراکز  از  یکی 
اصابت  و  خونریزی  شدت  دلیل  به  او  اما  یافت 
از  را  خود  جان  ای،  ساچمه  متعدد  های  گلوله 

دست داد.
دقایقی بعد، ماجرای این جنایت هولناک که 
بود،  شده  انجام  غربی  گانگسترهای  شیوه  به 
توسط ماموران انتظامی به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد گزارش شد. عقربه های ساعت حدود 22 
شب را نشان می داد که قاضی »کاظم میرزایی« 
عوامل  و  جنایی  اداره  کارآگاهان  همراه  به 

بررسی صحنه جرم، عازم مرکز درمانی شدند.
که  بود  آن  از  حاکی  مقدماتی  های  بررسی   
اصابت  دلیل  به  که  دارد  نام  »ح-س«  مقتول 

گلوله به نواحی سر و صورت و قفسه سینه جان 
باخته است.

این گونه بود که تحقیقات شبانه مقام قضایی 
و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
شد.  کشیده  مشهد  امامیه  چهارراه  به  رضوی 
یکی از شاهدان حادثه از شلیک با سالح جنگی 
مهاجمان  پراید  وقتی  گفت:  و  داد  خبر  نیز 
متوقف شد، دو نفر از آن بیرون آمدند که یکی از 
آن ها سالح وینچستر داشت و با آن شلیک می 
کرد ولی فرد دیگری نیز که سالح کلت کمری را 
در دست می فشرد، از داخل فضای سبز بیرون 

آمد و بی هدف دو گلوله دیگر شلیک کرد.
دستور  میرزایی«  »قاضی  ح��ال  همین  در 
و  کرد  ص��ادر  را  آل��ود  خون  خ��ودروی  بازرسی 
این  ماجرای  از  سرنخی  یافتن  برای  کارآگاهان 
جنایت هولناک به جست و جو پرداختند تا این 
که شمشیر و چماقی بزرگ در کنار جسد راننده 
های  بررسی  ترتیب  بدین  شد.  پیدا  خ��ودرو 
که  چرا  یافت  ادامه  دیگری  شیوه  به  کارآگاهان 
احتمال آشنایی و خصومت قبلی بین مهاجمان 

و سرنشینان پراید سفید رنگ قوت گرفت.
و  قضایی  م��ق��ام  تحقیقات  ک��ه  ح��ال��ی  در 
بود،  شده  کشیده  بعد  روز  بامداد  به  کارآگاهان 
قاضی میرزایی دستور احضار دو تن از همراهان 
»ش-س«  ترتیب  بدین  و  کرد  صادر  را  مقتول 
سرنشینان  از  که  وی  دوست  و  مقتول(  )برادر 
مقر  به  توضیحات  ای  پاره  برای  بودند  پراید 

پلیس آگاهی خراسان رضوی هدایت شدند.
ب��رادرم  و  من  گفت:  ها  بازجویی  در  »ش«   
)مقتول( و یکی از دوستانمان سوار بر پراید به 
دوستانمان  از  یکی  تا  رفتیم  آباد  قاسم  منطقه 
دوستم  و  من  که  حالی  در  کنیم.  مالقات  را 
از  یکی  ناگهان  شدیم،  می  پیاده  خ��ودرو  از 
شناختم  آمد  می  ما  طرف  به  که  را  مهاجمان 
خودرو  داخل  ب��رادرم  کنید!  فرار  زدم  فریاد  و 
منطقه  همان  در  ای  کوچه  داخل  به  من  بود، 
متوقف  گلوله  صدای  شنیدن  با  ولی  گریختم 
در  غرق  پیکر  با  که  بازگشتم  محل  به  و  شدم 
درباره  جوان  این  شدم.  رو  روبه  برادرم  خون 
چگونگی ماجرای شلیک مهاجمان ناشناس نیز 
گفت: حدود سه روز قبل، آن ها به سوی من در 
با  بودند. آن روز من  بولوار آزادی شلیک کرده 
زنی قرار داشتم زیرا آن زن پیشنهاد کرده بود به 
همراه او به شمال بروم! ولی وقتی به محل قرار 

رفتم، افرادی به سوی من تیراندازی کردند!
لحظه  گفت:  نیز  پ��رای��د  دیگر  سرنشین   
به  و  شدم  پیاده  پراید  خودرو  از  من  درگیری، 
ناگهان  که  رفتم  محل  همان  در  نانوایی  سمت 
اظهارات  دنبال  به  کردند!  شلیک  مهاجمان 
زنی  سوی  به  تحقیقات  رون��د  ج��وان،  دو  این 
کشیده شد که ردپای او در این پرونده به چشم 

می خورد.
 بررسی های بیشتر در این باره مشخص کرد 
زن مورد ادعای »ش« قبل از وی با فرد دیگری 
دستور  مرد  آن  شود  می  گفته  که  ب��وده  آشنا 
»زهرچشم گیری« از »ش« را صادر کرده است. 
بنا بر این گزارش، سرنخ های پلیسی کارآگاهان 
مردی  به  میرزایی  قاضی  های  راهنمایی  با 
زندانی رسید که برخی ادعاها نشان می داد آن 
مرد زندانی، همان فرد ناشناس است که دستور 

»زهرچشم گرفتن« را صادر کرده است.

رضوی  خراسان  در  سالمت  بیمه  مدیرکل 
از  زی���ادی  بخش  اینکه  وج���ود  ب��ا  گ��ف��ت: 
بدهی های بیمه سالمت به طلبکاران پرداخت 
بیمه  پارسال  بدهی  میزان  اما همچنان  شده 
موسسات  کل  به  را  رضوی  خراسان  سالمت 
طرف قرارداد، هفت هزار و 760 میلیارد ریال 

است. 
روز  خبری  نشست  در  رم��زی  علیرضا  در 
اف��زود:  کل  اداره  این  محل  در  چهارشنبه 
اقدام  از  قبل  باید  سالمت  بیمه  متقاضیان 
اخذ  برای  بیمارستان  در  بستری  و  درمان  به 
از  کنند.  اق��دام  ای  بیمه  پوشش  و  دفترچه 
سالمت  بیمه  شد  مصوب  که   96 آب��ان  اول 
پذیرش  دولتی  بیمارستان های  در  فقط 
مراکز  به  می خواستند  که  افراد  برخی  شوند 
خصوصی مراجعه کنند نسبت به این بیمه ها 
بیمه  نقیصه در  این  اما  نشینی داشتند  عقب 
قابل  مرکزی  هر  در  و  شده  مرتفع  ایرانیان 

استفاده است. 
بیمه  خ��دم��ات  نحوه  داد:  ادام���ه  رم��زی 
متقاضی  افراد  که  است  شکل  بدین  ایرانیان 

بیمه سالمت حتما باید دفترچه بیمه ایرانیان 
در  هزینه ای  پرداخت  با  و  کرده  دریافت  را 
خانوار  پوشش  شرط  به  و  پیشخوان  دفاتر 

بتوانند بیمه نامه دریافت کنند. 
وی افزود: بیمه شدگانی که در صندوق های 
مختلف تحت پوشش ما بوده اند و دفترچه های 
آن ها اعتبار ندارد، با توجه به این که در آینده 
در  درم��ان  استحقاق  سنجش  طرح  نزدیک 
گرفت،  خواهد  صورت  بیمارستان ها  پذیرش 
ص��ورت  را  الزم  پی گیری های  اس��ت  بهتر 
مازندران،  استان  چهار  در  طرح  این  بدهند. 
البرز، کرمان و فارس به صورت آزمایشی اجرا 
استان های  به  طرح  این  احتماال  و  می شود  
پیدا  تعمیم  رضوی  خراسانر  جمله  از  دیگر 

می کند. 
رمزی در خصوص تعداد افراد تحت پوشش 
سالمت  بیمه  کل  اداره  گفت:  سالمت  بیمه 
بیمه  کل  درصد   59 حدود  رضوی  خراسان 
شدگان استان خراسان رضوی را زیر پوشش 
دارد. بقیه بیمه شدگان زیرپوشش سایر بیمه 
 606 میلیون  سه  حاضر  حال  هستند.در  ها 

خراسان  استان  شهرستان   28 در  نفر  هزار 
رضوی تحت پوشش بیمه سالمت هستند که 
شامل صندوق کارمندان دولت 404 هزار نفر، 
صندوق  نفر،  هزار   140 اقشار  سایر  صندوق 
 174 و  میلیون  یک  سالمت  و  ایرانیان  بیمه 
، روستایی یک میلیون و 721 هزار  نفر  هزار 
هزار   151 نفر  هزار  دو  زیر  شهرهای  در  نفر، 

نفر، صندوق عشایری 13 هزار نفر می شود. 
پرداختی های  م��ی��زان  خصوص  در  وی 
حال  در  کرد:  اظهار  ایرانیان  بیمه  دارندگان  
با  سرپایی  خدمات  دولتی  بخش  در  حاضر 
بستری  خدمات  و  هزینه  درصد   30 پرداخت 
هزینه ها  این  می گیرد.  صورت  درصد   10 با 
در بخش غیر دولتی نیز مابه التفاوتی دارد که 

توسط صاحب دفترچه باید پرداخت شود. 
هزار   140 و  میلیون  یک  داد:  ادامه  رمزی 
نفر در این استان تحت پوشش بیمه سالمت 
آبان  ابتدای  از  هستند.  رایگان  همگانی 
در  همگانی  سالمت  بیمه  پذیرش  پارسال 
آن  از  و  شد  متوقف  خصوصی  بیمارستانهای 
تاریخ کسانی که خواهان دریافت خدمات در 

دریافت  به  هستند  خصوصی  بیمارستانهای 
بیمه ایرانیان راهنمایی می شوند.  

رضوی  خراسان  در  سالمت  بیمه  مدیرکل   
افزود: بر اساس دستورالعمل سازمانی تامین 
صدور  تاریخ  زمان  از  ای  بیمه  پوشش  هزینه 
دفترچه مالک است. هم اکنون 13 هزار نفر در 
خراسان رضوی با پرداخت سرانه دو میلیون و 
640 هزار ریال برای یک سال با شرط پوشش 

خانوار زیر پوشش بیمه ایرانیان هستند.  
اخیر  کالهبرداری های  خصوص  در  وی   
بیمه   برای  آفتی  که  مسائلی  از  یکی  گفت: 
صورت  به  گاهی  که  است  این  شده   سالمت 
تلفنی تبلیغاتی تحت عنوان بیمه های وابسته 
به بیمه سالمت صورت می گیرد و مبالغی از 
می  دریافت  ای  بیمه  پوشش  این  برای  افراد 
شود. این در حالی است که بیمه سالمت هیچ 
برای  اصلی،  دفترچه  از  خارج  خدمات  نوع 
ندارد.   تکمیلی  بیمه  یا  و  دندانپزشکی  بیمه 
تبلیغات تلفنی هیچ مرکز ثابتی برای مراجعه 
می  کالهبرداری  طریق  این  از  و  ندارد  افراد 

شود

زندانها  کل  اداره  تربیتی  و  فرهنگی  اداره  رئیس 
رضوی  خراسان  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و 
از  نفر   300 آزادی  برای  ریال  میلیارد   40 گفت: 
استان  این  در  زندانی  غیرعمد  جرائم  محکومان 

نیاز است.
در  شب  شنبه  سه  لزگی  محسن  االسالم  حجت 
مراسم جشن گلریزان و کمک به آزادی زندانیان 
محکومان  این  افزود:  گناباد  در  غیرعمد  جرائم 
هستند  خیران  یاری  انتظار  چشم  آزادی  برای 
چنین  و  رمضان  مبارک  م��اه  فرصت  از  باید  و 

مراسمی بدین منظور حداکثر بهره را گرفت.
زندانهای  کل  اداره  و  دیه  ستاد  داد:  ادامه  وی 
در  تخفیف  ب��رای  شاکیان  با  رض��وی  خراسان 
و  کنند  می  مذاکره  زندانیان  مالی  محکومیتهای 
و  گرفته  تخفیف  طریق  این  از  مبالغی  ساله  همه 

زمینه آزادی آنها فراهم می شود. 
رئیس اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل زندان ها 
رضوی  خراسان  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و 
و  سیاستها  اجرای  با  گفت:  بیشتر  توضیح  بدون 
محکومان  تعداد  حبس،  جایگزین  های  برنامه 
 1386 س��ال  از  رض��وی  خراسان  زندانهای  در 
تاکنون همواره سیر نزولی داشته است. جمعیت 
زندانیان در خراسان رضوی طی این مدت بیش 
و سه دهم درصد  گناباد سه  و در  از شش درصد 

کمتر شده است. 
و  گناباد  زندانیان  از  حمایت  انجمن  رئیس 
خانواده  گفت:  مراسم  ای��ن  در  هم  بجستان 
با  خود  سرپرست  نبود  واسطه  به  زندانیان  های 
اجتماعی  و  اخالقی  مالی،  مختلفی  مشکالت 

دست به گریبان هستند.
حمیدرضا بنی اسدی ادامه داد: خیران گنابادی 
 988 پارسال  گلریزان  جشن  در  بجستانی  و 
میلیون ریال برای آزادی محکومان جرائم مالی 
غیرعمد قول مساعد دادند که 842 میلیون ریال 

آن محقق شد.
نفر   15 افزود:  گناباد  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شهرستان  این  زندان  غیرعمد  مالی  محکومان 
هستند  خیران  کمک  انتظار  چشم  آزادی  برای 
با  محکومان  این  از  نفر  1386هشت  سال  از  و 

کمکهای مردمی آزاد شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
بخاطر تداوم آلودگی هوا مدارس نواحی هفتگانه 
مشهد و تبادکان در تمامی مقاطع تحصیلی روز 
پنجشنبه دهم خرداد ماه جاری تعطیل هستند و 
تمامی امتحانات پیش بینی شده در مدارس نیز 

لغو می شوند.
اف��زود:  خدابنده  قاسمعلی  ای��رن��ا،  گ��زارش  به 
شده  بینی  پیش  امتحانات  تمامی  همچنین 
برای  تبادکان  و  مشهد  هفتگانه  نواحی  مدارس 
فردا پس از اتمام فرآیند امتحانات خرداد ماه 97 

با تایید شورای مدرسه برگزار خواهد شد.
مشهد در نهم خرداد برای سومین روز پیاپی درگیر 
آلودگی هوا است. کیفیت هوای این کالنشهر برای 
افزایش  با  دیروز  اخیر  سال  دو  طی  بار  نخستین 
غلظت ذرات معلق وارد وضعیت خطرناک آلودگی 
شد. دو کانون قره قوم در ترکمنستان و هرات در 
افغانستان عامل افزایش میزان گرد و غبار در هوای 

کالنشهر مشهد عنوان شده اند.

طول  در  گفت:  گناباد  بهزیستی  اداره  رئیس   
برنامه   23 تعداد  امسال  رمضان  مبارک  م��اه 
افطارگشایی توسط این اداره و مؤسسات خیریه 

تحت نظارت انجام خواهد شد.
حاشیه  در  آراسته،  علی  ایسنا،  گ��زارش  به 
ایتام، محرومین  از  نفر  افطارگشایی 450  برنامه 
و معلوالن تحت حمایت بهزیستی گناباد، با بیان 
برنامه   20 تعداد  این  از  کرد:  اظهار  مطلب  این 
بینی  پیش  و  بوده  پوشش  تحت  ایتام  مختص 
هدف  جامعه  از  نفر   1600 مجموع  در  گردد  می 

در طول ماه مبارک رمضان افطارگشایی گردند.
ت��ع��دادی  اینکه  ب��ه  ت��وج��ه  ب��ا  اف����زود:  وی 
که  بوده  ساکن  دور  روستاهای  در  ازمددجویان 
مشکل  عزیزان  این  برای  افطارگشایی  امکان 
این عزیزان  برای  تا  برنامه ریزی شده  باشد  می 
در طول ماه مبارک با همکاری مؤسسات خیریه 
شهرستان بیش از 700 سبد غذایی توزیع گردد 

که ارزش هر سبد در حدود 60هزارتومان است.
رئیس اداره بهزیستی گناباد اضافه کرد: در ایام 
وزارت  توسط  کاال  سبد  نیز  رمضان  مبارک  ماه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شارژ کارت یارانه و 
بر اساس بعد خانوار به مددجویان تحت پوشش 
از طریق فروشگاه های طرف قرارداد تحویل می 

گردد.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی گفت: شمار مراکز ماده 16 ترک اعتیاد یا 'کمپ 
ترک اجباری اعتیاد' در سطح این استان امسال به تعداد 

حدود سه برابر پارسال بیشتر شده اند.
به گزارش ایسنا، مسعود هنربخش افزود: افزایش 
شمار این مراکز به هیچوجه به معنای افزایش شمار 
معتادان متجاهر نیست بلکه این مراکز با هدف تسهیل 
در خدمات دهی و افزایش کیفیت خدمات و کمک به 

ترک اعتیاد معتادان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: 20 خرداد پارسال مسئولیت مراکز ماده 
16 یا کمپهای ترک اجباری اعتیاد به سازمان بهزیستی 
واگذار شد و در این خصوص ستاد مبارزه با مواد مخدر 

تنها نقش سیاستگذاری در این زمینه را دارد.
معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی شمار مراکز 
پارسال ترک اجباری اعتیاد را در مشهد چهار مورد ذکر 
و بیان کرد: در این مراکز به 1700 نفر سهمیه بهزیستی 
استان خدمات ارائه می شد. هم اکنون این شمار به 11 
مرکز طی کمتر از یک سال افزایش یافته و هر مرکز به یک 
گروه کامل درمان شامل پزشک، روانشناس، روانپزشک 
و مددکار مجهز است. یکی از این مراکز نیز ویژه زنان 

معتاد متجاهر است.
وی گفت: پارسال 62 هزار نفر به مراکز درمان و ترک 
اعتیاد بهزیستی در سطح خراسان رضوی مراجعه کرده 
اند. این افراد بین 17 تا 65 سال داشته و 10 درصد آن را 

زنان تشکیل می دهند.

طرح ساماندهی کودکان کار از حدود 13 سال قبل در 
مشهد اجرا شد، اما به دلیل عدم همکاری دستگاه های 
مختلف در این طرح، تا آخر شهریور ماه سال جاری 
دیگر کودکی با تن پوش و کارت و نشان بهزیستی در 

چهارراه های مشهد حضور نخواهد داشت.
کارشناس امور آسیب ها در بهزیستی مشهد گفت: 
طرح ساماندهی کودکان کار که قرار بود با همکاری 11 
دستگاه مختلف اجرا شود با عدم توجه و عدم مشارکت 
به تصمیم مسئوالن  بنا  به همین جهت  مواجه شد. 
تا آخر شهریور ماه سال جاری دیگر کودکی  حداکثر 
با تن پوش و کارت و نشان بهزیستی در چهارراه های 

مشهد حضور نخواهد داشت.
هادی رحیمی در پاسخ به این سوال که پس از این 
چه سرنوشتی در انتظار کودکان کار خواهد بود اظهار 
خودشان  انتخاب  و  اختیار  با  کودکان  این  می کند: 
می توانند در طرح حمایت از کودکان کار و خانواده که 
برای نخستین بار توسط بخش خصوصی انجام می شود 
شرکت کرده و از خدمات حمایتی و آموزشی بهزیستی 
جدید  طرح  موفقیت آمیز  اجرای  با  شوند.  بهره  مند 
نیاز، احتمال  بر  بنا  کار و خانواده  از کودکان  حمایت 
افزایش مراکز خصوصی فعال در این طرح وجود دارد.

وی انجام رایگان تست hiv، واکسیناسیون رایگان، 
آم��وزش  اشتغالی،  خ��ود  وام  مسکن،  ودیعه  وام 
گسترده  و  متعدد  خدمات  و  زندگی  مهارت های 
در  شده  پیش بینی  برنامه های  جمله  از  را  مددکاری 
طرح حمایت از کودکان کار و خانواده برشمرد و گفت: 
به  کار  کودکان  مشکالت  طرح  این  اجرای  با  امیدارم 
حداقل رسیده و شرایط برای ساختن آینده بهتر برای 

آنها رقم بخورد.
جدید،  تصمیم  با  کار  کودکان  وضعیت  آخرین  در 
و  ایرانی  کودک   13 شامل  پرونده،   26 به  پرونده   40
13 کودک افغانستانی کاهش یافت که با تعیین تکلیف 
کودکان ایرانی تعدادی از آنها بنا به خواسته خودشان 
از طرح خارج و بقیه وارد طرح حمایت از کودکان کار 
و خانواده شده و پرونده های آنها به بخش خصوصی 

واگذار شد.

خبرخبر

تداوم آلودگی هوا؛

مدارس مشهد دهم خرداد تعطیل 
هستند

رئیس اداره بهزیستی گناباد اعالم کرد؛

اجرای 23 برنامه افطارگشایی توسط 
بهزیستی و مؤسسات خیریه 

کارشناس امور آسیب ها در بهزیستی مشهد خبرداد؛

طرح ساماندهی کودکان کار از سر 
چهارراه

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل زندان ها و 
اقدامات تامینی استان؛

40 میلیارد ریال برای آزادی 
زندانیان خراسان رضوی نیاز است

شمار مراکز ترک اعتیاد در 
خراسان رضوی افزایش یافت

رمزشکنی دو جنایت گانگستری در خیابان های مشهد؛

پای یک زن در میان بود

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی خبرداد: 

بدهی 776 میلیارد تومانی بیمه سالمت به موسسات طرف قرارداد 

دزدان سگ دستگیر شدند
۲پسر  از دستگیری  انتظامی مشهد  فرمانده 
های  سگ  که  شان  ۲۲ساله  دوست  و  نوجوان 
هاشمیه  و  سجاد  بلوار  محدوده  در  را  تزیینی 

مشهد زورگیری می کردند خبر داد.
سرهنگ اکبر آقا بیگی، فرمانده انتظامی مشهد 
گفت: متهمان در آخرین سرقت، یک قالده سگ 
تزیینی را ازفردی در خیابان الله در محدوده بلوار 
سجا د زورگیری کرده و این سگ را با سگ دیگری 

در یک مرکز پرورش شتر مرغ عوض کردند.

وی افزود: با گزارش این سرقت ها به پلیس تیم 
دایره تجسس کالنتری طرق مشهد وارد عمل 
شده و با تحقیقات گسترده و پی گیری سرنخ های 
موجود ، عامالن سرقت را شناسایی و دستگیر 

کردند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

باند سرقت در درگز متالشی شد
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: اعضای 
باند سرقت با ارتکاب 31 فقره دزدی در شهر درگز 

واقع در شمال این استان شناسایی و دستگیر 
شدند.

گزارش  پی  در  اف��زود:  کریمی  ق��ادر  س��ردار 
از منازل شهروندان درگزی  سرقتهای سریالی 
بررسی  با  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  موضوع 
پلیسی فردی سابقه دار دستگیر و در بازجوییها 
به سرقت با همدستی چهار نفر دیگر اعتراف کرد.
وی ادامه داد: همدستان متهم نیز در عملیاتی 
مجزا دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیر 
زیادی اموال مسروقه شامل طال و جواهر، وجه 

نقد، ارز خارجی، سه دستگاه تلویزیون ال.ای.
دی، چهار دستگاه لب تاپ، چند دستگاه گوشی 
مسی  ظروف  و  عکاسی  دوربین  همراه،  تلفن 
سرقتی به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال کشف 

شد.
گفت:  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
متهمان تا کنون به 31 فقره سرقت از منازل شهر 
درگز و فروش اموال به افراد مالخر در شهرهای 
درگز، قوچان و مشهد اعتراف کرده اند. تحقیقات 

از متهمان ادامه دارد.

کتابخوان خبر

خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
برگزاری  نهایی  گزارش  اعالم  با  گفت:  رضوی 
کتابخانه های  خوان  کتاب  نشست های  سلسله 
 15  ، گذشته  سال  در  رضوی  خراسان  عمومی 
کتابخانه عمومی خراسان رضوی حایز ده رتبه 

برتر استان شدند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان و به نقل از 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  عمومی  روابط 
المسلمین  و  االسالم  حجت  رضوی،  خراسان 
مطلب،  این  بیان  ضمن  سبزیان،  اکبر  علی 
 1437 مجموع   در  گذشته  سال  ک��رد:  اظهار 
مدرسه ای  و  کتابخانه ای  خوان  کتاب  نشست 
در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار 
شد که از این تعداد 783 نشست کتابخانه ای و 
654 نشست نیز با همکاری مدارس و در جمع 

دانش آموزان برگزار شد.
از  بیش  نشست ها  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کتابخوانان  طرف  از  کتاب  عنوان  هزار  هشت 
و  معرفی  کتابخوانی  و  کتاب  به  عالقه مندان  و 
کتابخانه  کرد:  اضافه  شد،  گذاشته  اشتراک  به 
عمومی شهید مطهری فریمان با برگزاری 137 
جعفر  محمد  مال  عمومی  کتابخانه  نشست، 
کتابخانه  و  نشست   32 با  گناباد  بیلندی  طبیب 
نشست   29 با  مقدس  مشهد  قائمیه  عمومی 
حائز  مدرسه ای  و  کتابخانه ای  خ��وان  کتاب 

رتبه های اول تا سوم خراسان رضوی شدند.
خراسان  عمومی  ه��ای  کتابخانه  مدیرکل 
مفتح  شهید  کتابخانه  ک��رد:  تصریح  رض��وی 
مشهد مقدس، امام علی)ع( و امام خمینی)ره( 
خواجه  سبزواری،  ه��ادی  مال  حاج   ، کاشمر 
شهید  عمومی  کتابخانه  و  انصاری  عبدا... 
جمله  از  نیز  سبزوار  روداب  خمینی  مصطفی 
 ، کتابداران  تالش  با  که  بودند  کتابخانه هایی 
شده  برگزار  خوان  کتاب  نشست   20 از  بیش 

است.
کتابخانه های  ک��رد:  نشان  خاطر  سبزیان 
عمومی مرحوم عبدا...ی تربت حیدریه، دکتر 
گناباد،  شهری  ابدی  شهید  نیشابور،  شریعتی 
حسینی  یحیی  سید  شهید  خوشاب،  شهدای 
نیز  تایباد  مطهری  شهید  و  چناران  گلمکان 
دیگر کتابخانه هایی هستند که در سال گذشته 
به  توجه  و  مطلوب  برگزاری  جهت  در  تالش  با 
کتاب  نشست های  برگزاری  کیفیت  و  کمیت 
خوان در کتابخانه ها و مدارس خراسان رضوی 

حائز رتبه های برگزیده استان شدند.

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  کل  مدیر 
انتقال  از  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
موزه  به  ساله  میلیون   65 صدفی  های  فسیل 
میراث فرهنگی و محیط زیست شهرستان تربت 

حیدریه خبرداد.
میراث  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خبر  این  اعالم  با  فر  مکرمی  ابوالفضل  رضوی، 
همت  به  فرهنگی  میراث  هفته  با  افزود:همزمان 
و  باران  ترنم  و  کیانمهر  کوهنوردی  های  باشگاه 
در  زیست  محیط  و  فرهنگی  میراث  های  اداره 
یک بازدید و کاوش علمی  تعدادی فسیل جدید 
صدفی کشف و این فسیل های صدفی 65 میلیون 
ساله به موزه های میراث فرهنگی و محیط زیست 

شهرستان تربت حیدریه منتقل شد.
پیشکوه  گفت: فسیل های صدفی منطقه   وی 
تعرض  و  تخریب  معرض  در  چون  حیدریه  تربت 
قرار داشتند بنا به تصمیم انجمن میراث فرهنگی 
شهرستان  های  موزه  به  خود  محل  از  شهرستان 

منتقل شدند.
ها  فسیل  این  مشخصیات  فردرباره  مکرمی 
کفه  دو  صدفی  ه��ای  فسیل  ای��ن  ک��رد:  اظهار 
شناسی  زمین  گ��روه  تحلیل  و  تجزیه  بر  بنا  ای 
زمین  دوم  دوران  به  متعلق  مشهد  آزاد  دانشگاه 

شناسی)کرتاسه( است.
و  تریاس  از  بعد  کرتاسه  دوره  کرد:  تصریح  وی 
که  است  زیستی  میانه  دوره  سومین  ژوراسیک، 

65 میلیون سال پیش بوده است.

نمایش »زندگی مشترک ما و اونا« به نویسندگی 
کارگردانی حمید شجاعی در تماشاخانه شمایل 
هرشب به روی صحنه می رود و سری اول اجرای 
نمایش تا آغاز شب های قدر ادامه دارد. در این 
آرزو  شهبازنژاد،  جالل  صادقی،  سعید  نمایش، 
رضا  شجاعی،  حمید  نیا،  قلی  مهیا  شیخی، 
خاوری  ارنوش  و  علیزاده  ارسطو  غالمعلیزاده، 
و  ثامری  حسام  م��ی پ��ردازن��د.  نقش  ایفای  به 
و  هستند  کارگردان  دستیاران  تربتی  محمورضا 
شجاعی در این نمایش با محبوبه سلطانی)طراح 
لباس(، رویا حشمتی)گریم( و داریوش پوراکبر و 
کرده  همکاری  صحنه(  آجیلی)طراحان  یاسمن 

است.
دانش آموخته  و   1369 متولد  شجاعی  حمید 
ما  مشترک  »زندگی  است.  دندانپزشکی  رشته 
کارگردانی  و  نویسندگی  تجربه  دومین  اون��ا«  و 
تئاترهای  در  همکاری  سابقه   و  اوست  ی  حرفه ا 
نیز در کارنامه  جشنواره ای کوتاه و دانشگاهی را 

هنری خود دارد.
به این بهانه با وی گفت و گویی داشتم که شرح 

آن را در ادامه می خوانید.
اولیه  ایده  و  کار  نویسندگی  درباره  مختصری 

نگارش نمایشنامه بفرمایید.
ورود  با  پیش  سال  پنج  نمایشنامه،  اولیه  ایده 
موج بزرگ و جدیدی به نام شبکه های اجتماعی به 
فرهنگ و جامعه ما شکل گرفت که پس از آن جنبه 
های مختلف زندگی اجتماعی ما را تغییر داد. به 
مرور زمان در ذهن من ایده نگارش این نمایشنامه 
محور  حول  داستانی  گرفتم  تصیم  و  شد  تر  قوی 
تاثیر شبکه های زندگی در زندگی بنویسم. حدودا 
برد و در سال  نمایشنامه زمان  نگارش  یک سال 
به  را  نمایشنامه  سال 94  در  رسید.  پایان  به   93
رتبه  آنجا  و در  ارسال کردم  جشنواره دانشگاهی 
دوم در نمایشنامه نویسی را کسب کردم. از سال 
آبان ماه  از  کار اجرای متن آغاز شد؛  گذشته هم 
سال گذشته تمریناتمان را شروع کردیم که آماده 
شدن آن سه ماه زمان برد،  دو ماه هم در روند اخذ 
مجوز قرار گرفت و از اواخر اردیبهشت ماه اجرای 

نمایش را در تماشاخانه شمایل شروع کردیم.
درباره انتخاب بازیگرهای کار بفرمایید. معیار 

های شما در انتخاب بازیگر چیست؟
از  جمعی  ک��ار،  ای��ن  بازیگرهای  از  تعدادی 
بازیگران با تجربه و شناخته شده مشهد هستند و 
تعدادی دیگر بازیگرانی هستند که در جشنواره ها 

و تئاترهای دانشگاهی با هم آشنا شدیم و به نظرم 
استعداد و توانایی الزم برای دیده شدن در تئاتر 
شهری را داشتند. سعی کردم در تیم بازیگری، 

ترکیبی از افراد با تجربه و جوان را استفاده کنم.
شما  تئاتر  در  متفاوت  و  شاخص  ویژگی 
می دهید؟  اهمیت  اج��زا  ک��دام  ب��ه  چیست؟ 
به  یا  می دهید،  اهمیت  بیشتر  بازیگری  به 

نمایشنامه، به طراحی صحنه، لباس و...؟
و  نمایشنامه  ک��ار،  توجه  قابل  و  مهم  نکته 
فضای اجرای آن است که برای مخاطب این نوع 
نمایشنامه و این نوع پرداخت به نمایش با توجه 
به جدید بودن موضوع، جذابیت و تازگی دارد و 
و  گریم  تا  از طراحی صحنه  نمایش  اجزای  تمام 
بازی ها را بر اساس کانسپت شکل دادیم و طراحی 
بازی ها،  نوع  تئاترها  سایر  با  مقایسه  در  کردیم. 
گریم ها و لباس ها برای مخاطب تازه خواهد بود 
و سعی کردیم از خالقیت ها و نوآوری هایی که به 
چه  هر  تا  کنیم  استفاده  دارد  بستگی  کار  فضای 
بیشتر بتوانیم مخاطب را با خودمان همراه کنیم.

مشکالت  به  بستری  چه  در  نمایشنامه 
شبکه های اجتماعی می پردازد؟

تاثیری  و  اجتماعی  های  شبکه  به  نمایشنامه 
که بر روابط و پیچیدگی هایی که بر روابط حاکم 
زن  زندگی  تئاتر،  این  در  می پردازد.  می شود 

در  که  می شود  روای��ت  صحنه  روی  شوهری  و 
روزهای پایانی زندگی مشترکشان به سر می برند 
و مشکالتشان با ورود افرادی ناشناس و نامرتبط 
به زندگی بیشتر شده و در آستانه جدایی هستند. 
شدن  بازیچه  نمایشنامه  کانسپت  و  اصلی  محور 
روابط واقعی و زندگی ها در شبکه های اجتماعی 
است و نشان می دهد که زندگی این آدم ها دیگر 
تصور  اینکه  وجود  با  نیست  خودشان  اختیار  به 

می کنند کنشگر اصلی خودشان هستند.
تئاتر را چگونه  اقتصاد هنر در شاخه  اوضاع 

ارزیابی می کنید؟
مردم  استقبال  و  تمایل  گذشته  سال  دو  در 
فرهنگ  و  است  شده  بیشتر  تئاتر  تماشای  برای 
بهبود  به  که  گرفته  شکل  مشهد  در  دیدن  تئاتر 
هنوز  اما  است،  کرده  کمک  تئاتر  اقتصاد  اوضاع 
این  که  آنچه  به  رسیدن  تا  زی��ادی  فاصله  هم 
زحمتی  همینطور  و  می طلبد  شهری  فضای 
هنرمندان  ب��رای  تئاتر  یک  تولید  مسیر  در  که 
صحنه  روی  برای  که  هزینه هایی  و  دارد  وجود 
در  دارد؛  وج��ود  می پردازند  کارهایشان  ب��ردن 
این مسیر، هنرمندان تئاتر بر اثر بعضی فشارها 
با  نیز می پردازند و  و حواشی هزینه های روحی 
نرم می کنند. در  و پنجه  مشکالت زیادی دست 
مجموع وضعیت اقتصاد تئاتر را مطلوب ارزیابی 
و  است  بیمار  تئاتر  اقتصاد  من  نظر  به  نمی کنم. 
بستگی  زیادی  فاکتورهای  به  سامانی  به  نا  این 
خاصی  نظارتی  و  حمایتی  قانون های  دارد؛ 
تئاتر  اقتصادی  فعالیت های  چارچوب  ب��رای 
وجود ندارد، همچنین در زمینه فروش، گیشه و 
تبلیغات فعالیت قوی و موثری صورت نمی گیرد 
که خروجی مطلوب و دلخواهی به همراه داشته 
در  هنر  اقتصاد  فعلی  شرایط  من  نظر  به  باشد. 
مشهد، مناسب و شایسته پتانسیل و ظرفیت های 

هنرمندان شهر نیست.
و سخن آخر شما؟

در آخر، می خواهم از عدم حمایت هنرمندان 
انتقاد  تئاتر  وی��ژه  به  هنر  اول  ردی��ف  بزرگان  و 
به  نیاز  و  است  خالی  پشتشان  هنرمندان  کنم. 
از  فشار  تحت  و  خالی  دست  با  تا  دارند  حمایت 
ادامه فعالیت هنری نا امید نشوند. در همین فضا 
ناخوشایندی هم  و حواشی  نظرات غیرمنصفانه 
با عالقه  وجود دارد که باعث می شود افرادی که 
شوند  مایوس  مسیرشان  ادام��ه  از  می کنند  کار 
دوری  تئاتر  صحنه  از  کردن،  کار  مدتی  از  بعد  و 
تغییر کند و شاهد  نگاه  نوع  این  امیدوارم  کنند. 
حمایت بیشتری از هنرمندان و جامعه هنری به 

ویژه تئاتر باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی اعالم کرد:

انتقال فسیل های صدفی 65 میلیون 
ساله به موزه تربت حیدریه

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 

خبرداد:

10 کتابخانه برگزیده خراسان رضوی 
در برگزاری نشست های کتاب خوان

پایان یک زندگی مشترک
نمایش »زندگی مشترک ما و اونا« تا شب های قدر در تماشاخانه شمایل به روی صحنه می رود. 
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 سرویس درشهر 
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
یکی  تامین آب شرب مشهد  اینکه  بیان  با  اسالمی 
این  برنامه ریزی  در  کننده  تعیین  و  مهم  مسائل  از 
ارتباط  ای��ن  در  می آیدگفت:  شمار  به  کالنشهر 
خراسان  منطقه ای  آب  میان  منظمی  جلسات 
کارگروه   محوریت  با  مشهد  آبفای  شرکت  و  رضوی 

تخصصی دفتر بنده برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین نصراله پژمان فر افزود: 
آب  آماری  اختالفات  به  توجه  با  گام  نخستین  در 
تهیه  برای  کارگروهی  گردید  آبفا، مقرر  و  منطقه ای 
گزارش مشترک در زمینه  منابع و مصارف آب شرب 
مشهد تشکیل گردد که خوشبختانه این گزارش روز 
این  مناسبی  فرصت  در  انشاءا...  شد  ارائه  گذشته 
جامع  صورت  به  مشهد  شریف  مردم  به  را  گزارش 

ارائه خواهم داد.
جبران  برای  رود  کشف  حاشیه  در  چاه  حفر 

کسری تامین آب شرب مشهد
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی در ادامه یکی از مصوبات را بازنگری برنامه 
ریزی مشترک آب منطقه ای و آبفا برای تامین منابع 
آب شرب مشهد در کوتاه مدت و میان مدت اعالم 
و تشریح کرد: در جلسات گذشته با توجه به کاهش 
حفر  برای  ریزی  برنامه  دوستی«،  »سد  آبی  ذخیره 
به  بولوار شاهنامه صورت گرفت که  8 حلقه چاه در 
دلیل اینکه تملک زمین های این بولوار زمان بر بود، 
بخشیدن  سرعت  برای  شد  مصوب  جلسه  این  در 
آب  از  مشترک  ص��ورت  به  تیمی  موضوع،  این  به 
منطقه ای و آبفای مشهد باتوجه به اینکه زمین های 
حاشیه کشف رود در اختیار آب منطقه ای است، به 
منظور شناسایی محلی مناسب برای حفاری چاه در 

حاشیه کشف رود تشکیل شود.

از چاه های  برداری  بهره  و  کرد: تجهیز  بیان  وی 
نگرانی ها  از  مقداری  رود  کشف  حاشیه  در  محفوره 
برای تامین آب شرب مشهد را کاهش می دهد که به 
همت آب منطقه ای و آبفا به زودی اجرایی می شود.

افزایش کیفیت چاه های آب شرب
هم چنین  پژمان فر  والمسلمین  االسالم  حجت 
مشکالت  دلیل  به  که  آبی  چاه های  از  برداری  بهره 
بوده  خارج  مشهد  شرب  آب  منابع  مدار  از  کیفی 
تصریح  و  داد  خبر  خصوصی  بخش  کمک  با  است 
کرد: این اقدام هزینه ای برای دولت ندارد و بخش 
با  توافق  طبق  چاه ها  اصالح  و  تجهیز  با  خصوصی 
قیمت  با  را  شرب  آب  کیفیت  با  آب  و  مشهد  آبفای 

مناسب به آبفا فروش می رساند.
وی افزود: در توسعه تصفیه آب های جدیدالورود 

به مدار آب شرب مشهد باید تمام تالش های الزم با 
کمک بخش خصوصی صورت گیرد.

برداری  بهره  با  مشهد  شرب  آب  ظرفیت  افزایش 
کامل از آب های باالآمده و تصفیه خانه های جدید 

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
مشهد  ش��رب  آب  ظرفیت  اف��زای��ش  از  اس��الم��ی 
ایجاد  و  باالآمدگی ها  از  کامل  ب���رداری  بهره  با 
آبفای  کرد:  بیان  و  داد  تصفیه خانه های جدید خبر 
مشهد در این زمینه باید برنامه ای جامع تدوین کند 

که به جلسات آینده این برنامه ارائه خواهد گرفت.
آبکوه در مدار آب  قند  کارخانه  دو حلقه چاه 

شرب مشهد
یکی  افزود:  پژمان فر  والمسلمین  االسالم  حجت 
گرفتن  اختیار  در  گذشته،  روز  جلسه  مصوبات  از 

بوده که  آبکوه  دو حلقه چاه در منطقه کارخانه قند 
طبق مذاکرات آب منطقه ای و آستان قدس رضوی، 
برای  شهر  زائر  محل  در  یکی  جدید  چاه  حلقه  دو 
این  که  و  گردیده  جایگزین  رضوی  قدس  آستان 
تامین آب شرب  برای  نگرانی ها  از  تصمیم مقداری 

را برطرف می کند. 
جانشینی پساب در فضاهای سبز شهر مشهد
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
آب  بین  مشترک  کمیته ای  تشکیل  از  اسالمی 
یا  برای جانشینی آب تصفیه شده  آبفا  و  منطقه ای 
خام مورد مصرف در فضاهای سبز شهر مشهد خبر 
در  باید  قانونی  تکالیف  براساس  کرد:  تشریح  و  داد 
پایان سال هیچگونه مصرف آب شرب در فضاهای 

سبز شاهد نباشیم.
کیفیت  بررسی  ب��رای  کمیته ای  تشکیل 

پساب  های کشاورزی
به  بااشاره  پژمان فر  والمسلمین  االسالم  حجت 
بیان  »فارمد«  روستای  از  خود  گذشته  هفته  بازدید 
کرد: متاسفانه حقابه ای که از خروجی تصفیه خانه 
از  می شود،  داده  تحویل  روستا  این  کشاورزان  به 
کیفیت نامناسبی برخوردار است و در آینده مسائل 
خواهد  بوجود  را  کننده ای  نگران  محیطی  زیست 

آورد.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
»فارمد«  روستای  اهالی  به  اینکه  بیان  با  اسالمی 
قول  ش��ده  تصفیه  پساب  کیفیت  افزایش  ب��رای 
منطقه ای  آب  مدیران  جلسه  در  که  دادم  پیگیری 
و آبفا، حل این موضوع را مطالبه کردم اظهار کرد: 
شده  تصفیه  پساب  کیفیت  بررسی  برای  کمیته ای 
در  که  بوده  مشترک  جلسه  این  مصوبات  از  یکی 
خواهند  اعالم  را  خود  های  گزارش  نزدیک  آینده 

کرد.

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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

 مرجان فرهمند

خبر

در  مهر  واحد مسکن  و 593  یک هزار 
بینالود بی متقاضی مانده است

عمران  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس   
شهر جدید بینالود گفت: هزار و 593 واحد مسکن مهر 
مربوط به انبوه سازان در این شهر فاقد متقاضی است و 
در صورت وجود متقاضی، ساخت آن تکمیل می شود.

حمیدرضا یزدانی افزود: کل واحدهای پروژه مسکن 
مهر شهر جدید بینالود سه هزار و 722 واحد است که از 
این تعداد تاکنون هزار و 611 واحد افتتاح شده و 989 

واحد تحویل متقاضیان شده است.
وی پیشرفت کل پروژه مسکن مهر شهر جدید بینالود 
از کل واحدهای مسکن  را 77 درصد ذکر و بیان کرد: 
مهر 439 واحد مربوط به شرکت های تعاونی است که 
به دلیل تعطیلی تعاونی ها، ساخت این واحدها متوقف 

شده است.
وی گفت: هزار و 636 واحد مسکن مهر مربوط به انبوه 
سازان و سه جانبه و دارای متقاضی و هزار و 593 واحد 

مربوط به انبوه سازان و سه جانبه فاقد متقاضی است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بینالود گفت: در 
چند سال اخیر به دلیل افزایش خدمات روبنایی، شمار 
ساکنان مسکن مهر این شهر افزایش یافته و هم اینک 

500 خانوار در سایت این پروژه ساکن هستند.
وی با اشاره به خدمات زیربنایی سایت مسکن مهر 
این شهر اظهار کرد: از کل واحدهای مسکن مهر افتتاح 
شده، هزار و 570 واحد دارای انشعاب آب، هزار و 533 

واحد دارای برق و 800 واحد دارای انشعاب گاز است.
یک  تجاری،  مرکز   2 مسجد،  یک  کرد:  اظهار  وی 
با  مدرسه  سه  زیربنا،  متر   550 زیربنای  با  درمانگاه 
مساحت کلی چهار هزار و 395 مترمربع، 100 مترمربع 
فضای سبز، پایانه مسافری با سرویس دهی 14 اتوبوس 
بین شهری در روز از خدمات روبنایی است که تاکنون در 

سایت مسکن مهر بینالود ایجاد شده است.
یزدانی بیان کرد: 2 هزار و 150 مترمربع سالن ورزشی 
چندمنظوره، استخر، بوستان بزرگ با مساحت 28 هزار 
بینالود در  مترمربع در سایت مسکن مهر شهر جدید 

دست ساخت است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بینالود درباره 
قطار حومه ای نیز گفت: پروژه قطار حومه ای مشهد 
– بینالود نیز در حال نقشه برداری برای تدقیق مسیر و 
تهیه نقشه های تملک اراضی و شروع طراحی زیرسازی 

مسیر است.
کیلومتر   6 دارای  پ��روژه  کل  ک��رد:  اظهار  یزدانی 
ریلی  خط  به  ابومسلم  ایستگاه  از  که  است  ریلگذاری 
فعلی مشهد – تهران متصل می شود و قطار حومه ای 

مشهد – بینالود مسیر 66 کیلومتری را طی می کند.
مواصالتی  محور  حاشیه  در  بینالود   جدید  شهر 
در  و  ابریشم   جاده  تاریخی   مسیر  در  تهران   - مشهد 
شهر  این  دارد.  قرار  بینالود   کوه  رشته  جنوبی   دامنه 
3300 هکتار  وسعت دارد که شامل 1100 هکتار  بخش 

مسکونی  و 2200 هکتار بخش صنعتی  است.

560هکتار کشتزار در جوین زیر کشت 
کلزا رفت

جوین  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  مسئول 
گفت: سال زراعی جاری 560 هکتار از کشتزارهای این 

شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافت.
به  کلزا در جوین نسبت  افزود: کشت  علی حصاری 
خسارت  آن  علت  که  یافته  کاهش  هکتار   90 پارسال 
سرما به این محصول بود. امسال هزار و 400 تن کلزا 
در جوین برداشت می شود که نسبت به پارسال دو برابر 

بیشتر است.
زیر  کشاورزی  زمین  هکتار  پارسال 800  گفت:  وی 
کشت کلزا رفت اما به سبب سرما محصول 450 هکتار 
از این سطح از بین رفت و تنها از 35 هکتار 700 تن کلزا 

تولید شد.
او افزود: اصالح خاک، کنترل علفهای هرز و افزایش 
روغنی  دانه  مزایای  از  برخی  بعدی  کشت  در  عملکرد 
خوراکی  روغنهای  بهترین  از  نیز  کلزا  روغن  کلزاست. 
مصرفی  روغن  تامین  گیاه  این  کشت  از  هدف  و  است 
کشور است و کنجاله آن نیز برای تغذیه دام مصرف می 

شود.

کشت فلفل در جغتای 7 برابر شد

مدیر جهاد کشاورزی جغتای گفت: در سال زراعی 
زیر  شهرستان  این  کشتزارهای  از  هکتار   350 جاری 
کشت فلفل رفته است که نسبت به مدت مشابه پارسال 

هفت برابر افزایش دارد.
فلفل  بوته  هر  اینکه  به  اش��اره  با  دستورانی  مهدی 
سبز 6 مرتبه محصول می دهد، افزود: پیش بینی می 
شود امسال یک هزار و 300تن فلفل از مزارع جغتای 

برداشت شود.
وی اظهار داشت: اقلیم مناسب منطقه برای پرورش 
این محصول از دالیلی ست که کشاورزان را متمایل به 

کشت این محصول کرده است.
در  پیشرو  روستاهای  از  فراشیان  افزود:  دستورانی 
کاشت فلفل و گیاهان دارویی در جغتای است که ایجاد 
کارگاههای فلفل کوبی و بسته بندی این محصول در این 

منطقه ضرورت دارد.
مزایای  به  اش��اره  با  جغتای  کشاورزی  جهاد  مدیر 
وجود  غذا،  هضم  آوری،  اشتها  گفت:  فلفل  محصول 
از  به ویژه ویتامین ث  باال و  آنتی اکسیدان و کاروتین 

خواص فلفل است.

اخبار کوتاه

رئیس میراث فرهنگی مشهد:

غلو کردن در تبلیغات موجب نارضایتی  
مسافران می شود

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از  مسافران  نارضایتی های  برخی  گفت:  مشهد 
امر برمی گردد که آن ها  به این  آژانس  های مسافرتی 

در تبلیغات غلو می کنند.
مردم  شکایات  ماهیت  کرد:  اظهار  دیناری  احمد 
از آژانس های مسافرتی به این موضوع برمی گردد که 
کسب وکار آژانس ها نوعی خرده فروشی و واسطه گری 
است، در واقع آژانس ها خدمات حمل و نقل، اقامت 
و... ترکیب می کنند و با افزودن سود 5 تا 20 درصد 

به مشتریان عرضه می کنند.
ماهیت  ای��ن  به  باتوجه  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
شکایات  و  نارضایتی ها  وق��وع  بر  آن ه��ا  آژانس ها، 
کنترل صددرصد ندارند؛ در حقیقت داشتن حداقل 
پذیرش  قابل  و  معقول  مسافران  سوی  از  شکایت 
یک  ماه  سه  طی  در  اگر  مثال  عنوان  به  اما  است، 
وجود  بیانگر  امر  این  باشد  داشته  شکایت   6 آژانس 
مشکل در آن است و اعتبار آژانس زیر سوال می رود.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مشهد با بیان اینکه فروش سفر، فروش رویاهاست، 
لمس  می کنند  عرضه  آژانس ها  که  کاالیی  گفت: 
واقع  در  و  است  تجربه شدنی  بلکه  نیست،  کردنی 
خاطره سازی  و  تجربه  مسافرتی  خدمات  دفاتر  کار 
است و چنانچه خطایی از نیروی انسانی و مدیریتی 
بر  قطعا  دهد  رخ  مقصد  کالن  محیط  در  مشکلی  یا 

رضایت مسافران اثر می گذارد.
گفت:  مسافران  نارضایتی های  علت  درب��اره  وی 
بخشی از نارضایتی ها ناشی از خطای نیروی انسانی 
پاسخگویی  عدم  و  مشتری  به  کم توجهی  اس��ت، 
انسانی  نیروی  خطای  به  مسافران  راهنمایی  و 
برمی گردد. همچنین برخی نارضایتی ها به غلو کردن 
در تبلیغات برمی گردد مثال برای مشتریان خوشایند 
به دفتری  تبلیغ تخفیفات ویژه،  به دنبال  نیست که 
مراجعه کنند و بعد متوجه  شوند این تخفیفات ارائه 

نمی شود.
موارد  برخی  در  همچنین  داد:  ادام��ه  دیناری 
با مسافر  قراداد  را در هنگام عقد  آژانس ها خدماتی 
عنوان می کنند در حالی که در طی سفر این خدمات 
آن ها  نارضایتی  موجب  امر  این  و  نمی شود  ارائ��ه 
می شود. باید اشاره کرد که منشور حقوق گردشگر با 
مشتریان  و  است  موجود  آژانس ها  همه  در  ماده   15
و  کنند  مطالعه  را  آن  قراداد  عقد  هنگام  می توانند 

همچنین اعتبار پروانه آژانس را چک کنند.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هنگام  مسافران  که  توصیه هایی  به  اشاره  با  مشهد 
باشند، گفت:  به آن ها توجه داشته  باید  عقد قراداد 
به دقت مطالعه  را  قراداد متن آن  امضای  در هنگام 
کنند و بعد از آن مشتریان حتما رسیدی را دریافت 
و  شود  نوشته  نسخه  دو  در  قراداد  متن  باید  کنند، 

مشتریان یک نسخه را از آژانس تحویل بگیرند.
که  است  موظف  آژان��س  کارمند  داد:  ادام��ه  وی 
گذرنامه مسافر را از حیث اعتبار و سایر شرایط چک 
بیمه  را  مسافران  که  است  موظف  نیز  آژانس   و  کند 
تلگرام  در  سفر  توافقات  مواردی  در  همچنین  کند، 

انجام می شود که این امر کامال اشتباه است. 
درصد   85 که  ک��رد  اش��اره  باید  گفت:  دی��ن��اری 
را  خود  نارضایتی  مسافرتی  آژانس های  مشتریان 
عالمت  سکوت  م��وارد  اغلب  در  و  نمی کنند  اع��الم 

رضایت نیست.

شلوغ بازار گلشهر ساماندهی می شود

شهردار منطقه 5 مشهد بیان کرد: در پی نارضایتی 
این  گلشهر،  بازار  شلوغ  نابسامان  وضعیت  و  کسبه 
خواهد  ساماندهی  سال   20 گذشت  از  بعد  محدوده 

شد.
و  پیگیری ها  راستای  در  گفت:  فرهادیان  حسین 
کسبه  خصوصا  و  شهروندان  متعدد  درخواست های 
یکی از قدیمی ترین بازارهای محدوده گلشهر معروف 
مختلف  جلسات  در  موضوع  این  ب��ازار،  شلوغ  به 

کارشناسی مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.
و  آن  مناسب  رویکرد  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مساعدت شورای اسالمی در دوره پنجم و توجه ویژه 
نایب  همچنین  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
رئیس کمیته نظارتی شماره سه شورای اسالمی شهر 
مشهد، طرح ساماندهی شلوغ بازار به مشاور واگذار 
تا اقدامات الزم جهت اجرای طرح مناسب پیگیری 

گردد.
راستا  همین  در  اف���زود:  ادام���ه  در  ف��ره��ادی��ان 
از  که  پذیرفت  صورت  زی��ادی  میدانی  بازدیدهای 
مشهد  شهردار  میدانی  بازدید  به  می توان  جمله  آن 
فنی  معاون  معماری،  و  شهرسازی  معاون  مقدس، 
مشهد  شهری  و  فنی  مطالعات  دفتر  مدیر  وعمران، 
مدیریت  راسخ  عزم  از  نشان  مهم  این  که  کرد  اشاره 
برای  مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  و  شهری 

رفع این معضل بزرگ در حاشیه شهر را دارد.
اب��راز  ضمن  مقدس  مشهد   5 منطقه  ش��ه��ردار 
امیدواری از اجرایی شدن طرح در آینده ای نزدیک 
رونق  ایجاد  هدف  با  طرح  این  ک��رد:  خاطرنشان 
حاشیه  در  بازار  شلوغ  به  معروف  محلی  بازارهای 
شهر و همچنین سهولت برای مغازه دارن و مردم در 

دستور کار قرار گرفته است.
نیز  طرح  این  اهداف  سایر  به  پایان  در  فرهادیان 
سطحی،  آبهای  جمع آوری  ک��رد:  اظهار  و  اش��اره 
مسیر  کردن  پیاده رو  شهری،  فاضالب  شبکه  اجرای 
و جلوگیری از توقف خودروها دراین بازار، کفسازی 
این  اجرای  اهداف  دیگر  از  بازار،  بدنه  ساماندهی  و 

پروژه می باشد.
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گفت:  رض��وی  خراسان  مرکز  دادس��ت��ان  معاون 
مصوبات  از  تخطی کننده  اج��رای��ی  دستگاه های 
از  انفصال  به  مشهد  هوای  آلودگی  با  مقابله  کارگروه 

خدمت محکوم می شوند.
قاضی محمد بخشی  محبی افزود: تخطی از ابالغیه 
با  مقابله  زمینه  در  اضطراری  کارگروه  گذشته  روز 
نهادها  و  دستگاه ها  سوی  از  مشهد  هوای  آلودگی 

مطابق با ماده 576 مورد بررسی قرار می گیرد.
دستگاه های  تمامی  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
اجرایی به مصوبات کمیته اضطرار عمل کنند در غیر 
این صورت و تخطی از اجرای این مصوبات خاطیان 
معرفی و برخورد قضایی با آنها صورت گرفته و مطابق 

ماده 576 انفصال از خدمت خواهند شد.

زیست  محیط  با  اینکه  به  اشاره  با  بخشی محبی 
مصوبات  تا  داشته ایم  مکاتبه  رض��وی  خ��راس��ان 
و  خاطیان  و  ش��ده  اب��الغ  دستگاه ها  تمامی  ب��ه 
معرفی  قضایی  حوزه  به  بالفاصله  سرپیچی کنندگان 
شوند، گفت: دادستانی هم عالوه بر حفاظت محیط 
پرونده ها  این  در  مدعی العموم  عنوان  به  زیست 

گزارش را تکمیل می کند.
ساکنان  به  معادن  خسارت  جبران  مصوبه 

محلی ابالغ شد
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان 
به  معادن  خسارت  'جبران  مصوبه  گفت:  رض��وی 

ساکنان محلی' در این استان ابالغ شد.
ماده  پنجم  بند  افزود: طبق  محمد بخشی محبی 

43 قانون برنامه ششم توسعه اگر یک فعالیت معدنی 
حق  ساکنان  سازد  وارد  خسارتی  محلی  ساکنان  به 
حقوق  پیگیری  برای  قضایی  مراجع  طریق  از  دارند 

خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق این قانون یک درصد از مبلغ 
و  اهالی  خسارت  جبران  برای  باید  معدن  فروش 
ساکنان محل به خزانه وازیر شده و با مصوبه شورای 
ساکنان  خسارت  جبران  برای  استانی  هر  معادن 

هزینه شود.
م��ع��اون دادس��ت��ان م��رک��ز خ��راس��ان رض���وی در 
تاکنون در  قانون  این  از وقوع جرم گفت:  پیشگیری 
استان اجرا نشده است. در نخستین نشست شورای 
معادن خراسان رضوی این الیحه مصوب و مقرر شد 

به خسارت اهالی مجاور معادن از این محل رسیدگی 
شود.

به  معادن  خسارت  'جبران  مصوبه  اف��زود:  وی 
ساکنان محلی' از امروز نهم خرداد ابالغ شده و قابل 
اجراست لذا شهروندان ساکن در نزدیکی معادن می 
توانند در صورت بروز خسارتهای مختلف نظیر مالی، 
دستگاه  طریق  از  مشابه  موارد  و  درمانی  بهداشتی 

قضا شکایت خود را مطرح کنند.
این  طبق  همچنین  داد:  ادام��ه  محبی  بخشی 
به  م��ع��ادن  ط��رف  از  خسارتی  چنانچه  مصوبه 
تصمیم  شود  وارد  عمومی  تاسیسات  و  زیرساختها 
شورای  توسط  خسارت  جبران  خصوص  در  گیری 

معادن استان صورت خواهد پذیرفت.
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مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به تحقق 100درصدی اهداف و برنامه های دولت تدبیر و 
امید در حوزه گازرسانی گفت: در ادامه نهضت بزرگ گازرسانی در سال جاری نیز هر روز یک روستا و 2  

صنعت در خراسانی رضوی  گازرسانی خواهد شد.
س��ید حمی��د فانی با بیان ای��ن مطلب اظهار کرد: تالش های گس��ترده ای در حوزه گازرس��انی ش��هری و 

روستایی در دولت تدبیر و امید انجام شده که هم اکنون نیز با شتاب ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 1799 روس��تای اس��تان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته است، 
عن��وان ک��رد: در حالی که عملیات اجرایی گازرس��انی به 617 روس��تای دیگر نیز ب��ا جمعیتی معادل 81 
ه��زار و 721 خانوار در حال اجرا اس��ت. در ابتدای آغاز به کار دول��ت یازدهم ضریب نفوذ گاز طبیعی در 

روستاهای استان 56 درصد بود که این رقم تاکنون به 83 درصد ارتقا یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در سال 95 هر 2 روز یک روستای استان به شبکه سراسری 
گاز کش��ور متصل و این رقم با افزایش چهار برابری ظرفیت کاری در س��ال گذشته نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن به هر 12 ساعت یک روستا رسید.
فانی با اش��اره به نام گذاری سال جدید از س��وی مقام معظم رهبری مبنی بر سال "حمایت از کاالی 
ایرانی"  عنوان کرد: در راس��تای تس��هیل در امر توس��عه اقتصادی اس��تان طی س��ال جاری عالوه بر 
اتصال یک روس��تا به ش��بکه سراس��ری گاز کش��ور به ازای هر روز، 2 مورد صنعت نیز گازرس��انی می 

ش��ود.
وی افزود: کاهش بهای تمام شده کاال، کمک به حفظ محیط زیست و ایجاد رقابت برای تولید کنندگان 

داخلی در مقابل رقبای خارجی را از دستاوردهای گازرسانی به صنایع می توان دانست.
مدیرعامل ش��رکت گاز خراس��ان رضوی با اشاره به برنامه ریزی های گس��ترده شرکت گاز استان در مسیر 
گازرسانی به صنایع کوچک و بزرگ بیان کرد: شرکت گاز پیشرو و سرآمد ایجاد اشتغال و زمینه ساز رشد 
اقتصادی بنگاه های تولیدی استان است. از این جهت هم اکنون 12 هزار و 783 مشترک صنعتی عمده 

و جزء  در خراسان رضوی از سوخت گاز استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت از نصب برچسب الکترونیکی و جایگزینی آن با سیستم برداشت 
دستی پالک توسط پارکبانان الیت خبر داد.

محمد مهدی اسدی در خصوص رویکرد جدید پارک هوشمند تصریح کرد: کسب رضایتمندی شهروندان 
و ش��هروندمداری اولویت کاری شرکت ترافیک هوشمند الیت اس��ت از این رو به دنبال آن هستیم تا تبادل 

مالی شهروندان و پارکبانان را در اسرع وقت حذف کرده و کار را به صورت الکترونیکی و آنالین انجام دهیم.
وی با اشاره به شیوه های جایگزین بیان کرد: در این راستا طی 2 هفته آینده، طرحی در دست تهیه است تا 
به کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر و صحن علنی شورا ارائه شده که در صورت تصویب تبادالت 
مالی شهروندان و پارکبانان را حذف می کند. مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت با اشاره به پیش بینی 
اپلیکیش��ن موبایلی الیت، توضیح داد: به دنبال اختصاص مشوق هایی هس��تیم تا شهروندان با استفاده از 

اپلیکیشن موبایلی الیت یا من کارت الکترونیکی تراکنش های الزم را انجام دهند.
اسدی افزود: با بهره گیری از اپلیکیشن موبایلی الیت، شهروندان می توانند به صورت الکترونیکی و آنالین 
کس��ر و ش��ارژ پالک و غیره را انجام دهند و در کوتاه مدت براساس امتیازات کسب شده به باشگاه شهروندی 

متصل شده و از جوایز و مشوق های موجود استفاده کنند.
وی ادامه داد: با توجه به گالیه مندی ش��هروندان نس��بت به سیس��تم دس��تی پرداخت و کس��ر کرایه توسط 

پارکبانان، تالش می شود سیستم ثبت دستی حذف شده و کار با سیستم rFid پیگیری شود.
مدیرعامل ش��رکت ترافیک هوش��مند الیت خاطرنش��ان کرد: به این منظور برچسب الکترونیکی جایگزین 
مارک سبز رنگ الیت بر روی شیشه خودروها شده و به جای ثبت دستی پالک توسط پارکبانان، کار به صورت 

الکترونیکی انجام می شود تا شبهه احتمالی از بین رود.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت با اشاره به هزینه دار بودن نصب این برچسب الکترونیکی، گفت: 
الیت شرکت درآمد-هزینه  است و نصب این برچسب ها نیز برای شرکت هزینه بردار است. اما با توجه به نگاه 
مثبت ش��هردار مشهد مقدس به هوشمندس��ازی و اولویت قرار دادن رضایتمندی مردم، انتظار می رود این 

مهم با حداقل هزینه صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:
امسال هر روز یک روستا گازدار می شود

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت خبر داد:
برچسب الکترونیک جایگزین برداشت دستی پالک توسط پارکبانان 

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

آخرین تمهیدات برای افزایش ظرفیت تأمین آب شرب مشهد

هشدار معاون دادستان به تخطی کنندگان از مصوبه کارگروه مقابله با آلودگی هوای مشهد:

منتظر انفصال از خدمت باشید
زنان از دیرباز با مسائل و مشکالت اجتماعی زیادی 
به فقدان فرصت  از جمله می توان  که  بوده اند  مواجه 
ممنوعیت  یا  ورزش��ی  فعالیت  انجام  برای  امکان  و 
باورهای  دور،  چندان  نه  تاریخی  در  به آن  پرداختن 
در  رسانه ها  تبعیض  جامعه،  در  فرهنگی  نادرست 
تمایل  عدم  زن��ان،  ورزش  خبری  پوشش  خصوص 

حامیان مالی از ورزش زنان و غیره اشاره کرد.
البته در مقایسه با گذشته، ورزش زنان پیشرفت های 
خوبی داشته است، مانند افزایش تعداد زنان تصمیم 
مختلف،  ورزش�ی کشورهای  س�ازمان های  در  گیرنده 
افزایش بودجه های مربوط به ورزش زنان، برتری زنان 
در بعضی از رشته های ورزشی و افزایش قراردادها و 
هرچند  است.  شرکت ها  با  زنان  ورزشی  رویدادهای 
امروزه زنان مورد توجه مسئوالن اجتماعی و فرهنگی 
کشورها قرار گرفته اند و در سه دهه اخیر فرصت های 
آنان  پیشرفت  و  ورزش  به  پرداختن  برای  فراوانی 
و  زن��ان  ورزش  بین  فاصله  ام��ا  اس��ت،  ش��ده  فراهم 
مردان زیاد است و ورزش حرفه ای زنان با مشکالت و 
محدودیت های متعددی مواجه است که در این ارتباط 
می توان باورهای نادرست فرهنگی در خصوص ورزش 
از  ناشی  محدودیت های  و  جامعه  در  زنان  حرفه ای 
وظایف خانوادگی »همسرداری و مراقبت از فرزندان« 

را نام برد.
جمله  آن  از  فوتسال  و  فوتبال  ورزش��ی  رشته 
برای  فراوانی  محدودیت های  که  است  ورزش هایی 
زنان دارد لذا با توجه به قهرمانی تیم سایپا مشهد در 
کشوری گفت و گویی  سطح  در  دختر  نونهاالن  فوتبال 
با فاطمه میرزی مسئول کمیته بانوان هیئت فوتبال 
با  بیشتر  و  بهتر  تا  دادی��م  انجام  رض��وی  خراسان 

فعالیت های وزشی بانوان آشنا شویم.
فوتبال نونهاالن

فاطمه میرزی در ابتدا درباره تیم فوتبال نونهاالن به 
خبرنگار صبح امروزگفت: تاکنون 3 بار مجوز تمرینات 
بار  اولین  برای  و  گرفتیم  از سال 90  را  بانوان  فوتبال 
شروع این کار از آبان ماه سال گذشته بود که مسابقات 
کشوری در مرحله اول انجام شد و هشت تیم از هشت 
به  از هر منطقه دو تیم  و  منطقه کشور شرکت کردند 
نماینده  به عنوان  سایپا  تیم  و  کرد  صعود  بعد  مرحله 

شرق کشور به این مرحله راه یافت.
در  کرد:  عنوان  تیم  بازیکنان  تمرینات  درباره  وی 
مراحل بعدی دکتر جواد زارعی معاون فنی مدیریت 
تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد همکاری بسیار 
اختیار  در  را  چمن  زمین  به طوری که  داشتند  خوبی 
چمن  زمین  در  را  تمرینات  مابقی  دادن��د.  ق��رار  ما 
استادیوم تختی انجام می دادیم به این صورت که در 
تمرین  تیمی  هیچ  که  خاص  زمان هایی  و  ساعت ها 
نمی کرد، بازیکنان  تیم برای تمرین آماده  می شدند. 
نورپردازی  می کردیم  تمرین  که  زمینی  در  متاسفانه 
در  تیم  بازیکنان  شب  یک  حتی  و  نداشت  مناسبی 
به خاطر  به تمرین کردند و تنها  تاریکی مطلق شروع 
و  سختی ها  این  تمامی  ب��ود،  آن��ان  در  که  اشتیاقی 

مشکالت را تحمل می کردند. 
 21 ال��ی   19 ساعات  بین  بازیکنان  اف���زود:  وی 
یا صبح ها بین ساعات  و  بعدازظهر در فصل زمستان 
شهرستان های  از  بچه ها  و  می کردند  تمرین   9 الی   7

قوچان و نیشابور سر تمرینات حاضر می شدند.
مسئول کمیته بانوان هیئت فوتبال خراسان رضوی 
در ادامه اظهار داشت: مرحله نهایی مسابقات فوتبال 
برگزار  فارس  استان  ممسنی«  »نورآباد  شهرستان  در 
تیم  و  می کردند  بازی  تیم   8 مسابقات  آن  در  که  شد 
این  بین  در  داد.  انصراف  مرحله  این  در  رفسنجان 
تیم ها خراسان رضوی 5 برد و 1 مساوی به دست آورد 
و برای اولین بار در سطح کشور در گروه سنی نونهاالن 

به عنوان قهرمان کشور شناخته شد.
کرد:  بیان  تیم  به  بازیکنان  جذب  درب��اره  میرزی 

ولی  زدیم  بازیکن  جذب  برای  فراخوانی  استان  در 
متأسفانه به خاطر دوری راه، بچه ها نتوانستند شرکت 
کنند ولی با این حال 1 شرکت کننده از قوچان، 4 نفر 
از نیشابور و 11 نفر از مشهد در تیم مشغول به فعالیت 
هستند و رده سنی بازیکنان متولدین سالهای 82 تا 

84 است.
همکاری و تعامالت اداری

وی درباره همکاری و تعامل اداره آموزش و پرورش 
با باشگاه ها گفت: خوشبختانه اداره آموزش و پرورش 
فوتبال،  ش���روع  از  بعد  ول��ی  ک��ردن��د،  ه��م��ک��اری 
استعداد یابی و تمرینات زیر نظر مربی باشگاه ، اداره 
آموزش و پرورش بدون هماهنگی با باشگاه ها بازیکنان 
جبران ناپذیر  ضربه ای  تعامل  عدم  این  و  بردند  را 
بین  همیشه  دارم  دوس��ت  و  می زند  بازیکنان  به 

آموزش و پرورش تعامل و گفت وگو انجام گیرد. 
فوتبال  زمینه  در  کسانی که  تمام  از  ادام��ه  در  وی 
و  تشکر  داشتند  مالی  و  فکری  همکاری  نونهاالن 
قدردانی کرد و افزود: می توان از جمله باشگاه فوتبال 
زینلی نام برد و با توجه به محدودیت های شهر مشهد 
مدیر  نوری  حسن  آقای  کردند،  فراوانی  کمک های 
امورتربیت بدنی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
مشهد، دکتر جواد زارعی معاون فنی مدیریت تربیت 
بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، مهدی برادران رئیس 
نائب  توسلی  فرزانه  خراسان،  استان  فوتبال  هیئت 
خراسان  استان  فوتبال  هیئت  بانوان  کمیته  رئیس 
برای  که  شهر  شورای  نماینده  رمارم  شهناز  رضوی، 
صحبت هایی  شهرداری  با  و  دادند  پیشنهاد  اولین بار 

کردند.
میرزی در ادامه درباره تعداد جلسات تمرینات تیم 
برای شرکت در مسابقه اظهار کرد: متاسفانه به علت 
نمی رسد  ماه  به  تیم  تمرینات  چمن،  زمین  نداشتن 
و گاهی هفته ای 2 بار تمرین انجام می دادیم. وی در 
ورزشگاه  چمن  زمین  همکاری  عدم  به  این خصوص 
تیم  تمرینات  از  یکی  در  افزود:  و  کرد  اشاره  کارگران 
با توجه به مجوز و هماهنگی های الزم که با حراست 
انجام دادیم، متاسفانه در روز تمرین با وجود بازیکنان 
شهرستانی که آمده بودند، اجازه تمرین و حتی ورود 
به زمین چمن را نداند. متاسفانه هیئت فوتبال زمین 
چمن اختصاصی ندارد و تنها زمین چمن در اختیار 
اداره کل تربیت بدنی استان است و به بخش خصوصی 
واگذار گردید و همین امر باعث شد هربار برای تمرین 
و  حامی  بدون  کنیم،  پرداخت  هزینه  مقداری  باید 

پشتیبان مالی این کار بسیار سخت است.
چشم اندازی برای تیم

اولویت  گفت:  تیم  آینده  برنامه های  درباره  میرزی 
اول مجوز زمین چمن است و البته با توجه به نامه ای 
که از اداره کل برای ما ارسال شد، امسال می توانیم زیر 
17 سال هم تیم بگیریم که تا سال گذشته تا سنین 16 
سال مجوز داده بودند. همچنین طرح استعدادیابی با 

توجه به پتانسیل های موجود در استان انجام دهیم. 
وی در ادامه افزود: اولین استارت در تیم های بانوان 
پیشکسوت  بانوی  به عنوان  و  زدم  را  کشور  سطح  در 
فعالیت دارم. درگذشته والیبال بازی می کردم و کم کم 
به خاطر همسرم به سمت فوتبال آمدم و در سال 88 
فوتسال راه اندازی کردم و وضعیتی شبیه االن فوتبال 
داشت، از سال 87 به بعد سرپرست تیم های برتر بودم 
به  فراوانی  کمک   مسئولین  زمینه  این  در  امیدوارم  و 

تیم بکنند. 
بهترین زمان برای یادگیری

بای  بچه ها  یادگیری  زم��ان  خصوص  در  میرزی 
فوتبال  در  شرکت  تمایل  افراد  خیلی  گفت:  فوتبال 
این  شرایط  به  توجه  با  می کنم  پیشنهاد  ولی  دارند 
از  و پس  کنند  فوتسال شروع  از  ابتدا  ورزشی،  رشته 

آشنایی با آن وارد فوتبال بشوند.
وی گفت: زمانی که تیم فوتبال شروع کردیم خیلی 
آموزش و پرورش  در  ولی  شدند  شناخته  بازیکنان 
خیلی ها علیه من موضع می گرفتند و همیشه دوست 
هیئت  و  پ��رورش  و  آم��وزش  بین  تعاملی  که  داشتم 
و  هستند  دان��ش آم��وز  همه  این ها  باشد،  فوتبال 
پیشرفت این بازیکنان نونهال افتخار و پیشرفت همه 

ما است.
نونهالی  از سنین  بازیکنان  از  باشگاه من خیلی  در 
هستند.  پایه  و  کردند  ش��روع  س��ال   6 از  و  هستند 
عملکردی  هیچ  فوتسال  در  عنوان  به هیچ   4 ناحیه 
ما  مربی  نظر  زیر  که  بازیکنانی  امسال  ولی  ن��دارد، 
برای  هماهنگی  هیچ  ب��دون  را  بودند  دی��ده  تمرین 
عدم  دلیل  به  کار  این  و  بردند  آموزش و پرورش  تیم 

هماهنگی به بازیکنان ضربه زد.
نیاز به حامی مالی 

برای  مالی  حمایت  تنها  گفت:  پایان  در  میرزی 
کشور  سراسر  مشکل  این  و  می خواهم  بانوان  ورزش 
تماشاچی،  و  خبری  پوشش  عدم  به خاطر  که  است 
شرکت ها حاضر به حمایت مالی نیستند در صورتی که 
باید به  با پوشش کامل بازی می کنند.  تمامی بچه ها 
فکر آینده دخترانمان باشیم و در شرایط کنونی جامعه 
بهتر است دختران ما به سمت ورزش بیایند تا آن شور 

و هیجانات خودشان را در این  مکان ها پیاده کنند.
 آموزش رده های سنی

تیم  این گفت و گو فاطمه عباسی سرمربی  ادامه  در 
فوتبال نونهاالن خراسان رضوی گفت: در ابتدا بازیکن 
تیم فوتسال بودم و مدرک مربیگری درجه d مقدماتی 
سایپا  باشگاه  با  را  همکاریم  مدرک  همین  با  و  دارم 
شروع کردم و در کنار فوتسال به تمرینات فوتبال نیز 

می پرداختم و پایه گذار فوتبال بانوان سایپا هستم. 
وی در رابطه با مسابقات کشوری گفت: با توجه به 
هماهنگ  باهم   توانستند  بچه ها  کم،  بسیار  تمرینات 
هر  در  است.  چمن  زمین  تیم  اصلی  مشکل  و  شوند 
به  توجه  با  و  می گیرند  قرار  آنالیز  مورد  بچه ها  بازی 

گرفته  بازی  به  مختلف  پست های  در  توانائی هایشان 
ما،  اصلی  حریف  مسابقات  دوره  این  در  می شوند. 
تیم اصفهان بود که توانستیم نتیجه خوبی را به دست 

آوریم.
به طور  گفت:  بازیکنان  سنی  رده  درب��اره  عباسی 
معمول از سن 4 سالگی شرکت می کنند و به صورت 
شرایط   به  بسته  مسابقات  زمان  در  و  فعالند  گروهی 
وی  می دهیم.  تیم  آن ها  به  می گذارند  که  قوانینی 
تیم های  در  اف��زود:  مشهد  در  تیم ها  فعالیت  درب��اره 
و  دارد  فعالیت  مداوم  به صورت  سایپا  فقط  باشگاهی 
می گیرند  تست  استعدادیابی،  از  پس  زمینه  این  در 
داده  بازیکنان  به  گواهی  دوره  هر  پایان  در  سپس  و 

می شود.
تیم  بازیکنان  نونهاالن درباره  فوتبال  تیم  سرمربی 
»سارا  هستند.  ملی  تیم  عضو  بچه ها  بیشتر  گفت: 
در  که  است  ما  بازیکنان  از  یکی  نیشابور  از  دی��دار« 
شد،  شناخته  گل  خانم  به عنوان  گذشته  مسابقات 
»مهدیه محمدزاده« از قوچان نیز هافبک وسط بازی 
نوعی  به  که  است  تیم  کلیدی  مهره های  از  و  می کند 

رهبری تیم را به عهده دارد. 
وی در پایان گفت: تیم فوتبال نونهاالن با حمایت 
که  است  این خاطر  به  و دغدغه من  دارد  نیاز  زیادی 

بازیکنان تمرین زیادی ندارند.  
انتخابی آگاهانه در ورزش

در ادامه سه نفر از بازیکنان تیم فوتبال نونهاالن نیز 
حضور داشتند که صحبت های جالبی داشتند.

مریم حسینی متولد متولد 83  است و به قول خودش 
در ابتدا با دوستش 2 نفری تمرین می کردند و پس از 
بازی برای مدرسه، از طرف باشگاه استعدادیابی شد. 
وی درباره شروع و عالقه اش به رشته فوتبال گفت: در 
فوتسال از کالس سوم در مدرسه آغاز کردم. مدرسه 
تیمی نداشت که در آن بازی کنیم، اما بخاطر عالقه 
همچنین  و  ما  تمرینات  و  دوستانم  از  یکی  و  من 
اصراری که داشتیم باالخره یک تیم در مدرسه شکل 
که  بود  آنجا  از  و  کردیم  شرکت  مسابقات  در  و  گرفت 
به  با خانم میرزی شروع  استعدادیابی شدم و سپس 
برای  بعد هم  و  تیم های استانی صعود  به  و  کار کردم 
کشور انتخاب شدیم. در حال حاضر در پست مدافع 
به  االن  ولی  پرسپولیسی هستم  بازی می کنم.  وسط 
دارم  دوست  خیلی  دارم،  عالقه  خیلی  خودمان  تیم 
از  یکی  در  سپس  و  ملی  تیم  در  عضویت  با  آینده  در 

باشگاه های مطرح و صاحب سبک دنیا بازی کنم.
ورزش  و  درس  بین  هماهنگی  درب��اره  حسینی 
درس  و  کردم  چشم پوشی  تفریحاتم  تمامی  از  گفت: 
می خواندم تا زمان تمرین های ورزشی به درس هایم 

لطمه ای وارد نشود و معلمانم خیلی همکاری کردند.
است    83 متولد  زینلی  آناهیتا  تیم  بعدی  بازیکن 
که از سال 89  شروع کرده و درباره انتخاب این رشته 
و2  است  پدرم  اصلی ام  ومشوق  الگو  گفت:  ورزشی 
سال فستیوال ملی شرکت کردم، در تیم های منطقه 
متاسفانه ناحیه 4 خیلی فعال نیست و تیم های استان 
خیلی پیگیر نیستند ولی به مربی ورزش پیشنهاد تیم 
دادیم و در دبستان سرکالس ورزش به بچه ها آموزش 
می دادم. وی درباره کمبود امکانات در مسابقات اخیر 
گفت: شرایط خوابگاه  »نورآبادممسنی « به علت قرار 
گرفتن در حاشیه شهر و مجاورت زمین های کشاورزی 
به  مجبور  بچه ها  به طوری که  بود  نامناسب  بسیار 
نظافت بودند و حتی یک بار مار در کمد دوستانم دیده 

شد که منجر به ترس و نگرانی آن ها شد.
متولد  صفار  شیرین  فوتبال  تیم  بازیکن  آخرین 
از  بازی هایش گفت:  و درباره شروع  متولد 83  است 
چپ  دفاع  پستم  و  کردم  شروع  را  فوتسال   93 سال 
هست و 1 بار برای فستیوال انتخاب شدم. پس از آن 
با تالش فراوان و تمریناتی که انجام می دادم سه بار 
راکسب  مقام هایی  و  شدم  انتخاب  کشوری  تیم  برای 

کردم. 
وی درباره سقف رویاها و اهدفش گفت: می خواهم 
ادامه  را  این رشته ورزشی  تیم ملی  با عضو شدن در 

دهم و تمام مشکالت و سختی ها را تحمل می کنم.

کوتاه از ورزش استان

ملی  تیم  ک��م��ان��داران 
کمان  ب��ا  ت��ی��ران��دازی 
معلولین  و  جانبازان 
برای حضور در پنجمین 
آماده  تمرینات  مرحله 
س����ازی ب����ازی ه��ای 
پاراآسیایی جاکارتا، به 

اردو فراخوانده شدند.
راضیه شیرمحمدی و زهرا دلخوش دو بانوی کمان دار 
خراسان رضوی در این اردو که از ۱۰ تا ۲۰ خرداد ماه در 

تهران برگزار می شود حضور خواهند داشت.
تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین کشورمان 
برای شرکت در تورنمنت بین المللی جمهوری چک و 
آماده  جاکارتا  پاراآسیایی  های  بازی  دوره  سومین  نیز 

می شود.

به همت هیئت تکواندو 
اس���ت���ان خ���راس���ان 
رض������وی، اس��ات��ی��د 
فدراسیون  منتخب 
بخش  در  ت��ک��وان��دو 
بانوان برای تدریس در 
هماهنگی  دوره ه��ای 
ارزنده  اساتید  شدند.  اعزام  کشور  استان های  داوران 
منتخب فدراسیون تکواندو این استان در بخش بانوان، 
برای تدریس در دوره های هماهنگی داوران استان های 
کشور اعزام شدند. گفتنی است خانم ها، استاد حسنی 
استان  در  برکپور  استاد  سمنان ،  استان  در  قاضی 
گلستان،  استان  در  محدث  استاد  و  شمالی  خراسان 

دوره های هماهنگی داوران را برگزار کردند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: بازگشت تیم 
مشکی پوشان به لیگ برتر و تشکیل جبهه واحد برای 

حمایت از تیم فوتبال پدیده با قوت دنبال می شود.
به گزارش مهر، مهدی برادران یکشنبه شب در حاشیه 
و فوتسال خراسان  فوتبال  اهالی  افطار  برپایی ضیافت 
رضوی در تاالر تربیت مشهد اظهار کرد: هدف از برپایی 
این مراسم  تقویت انسجام و همدلی در بین اعضای جامعه 
فوتبال و فوتسال خراسان رضوی بوده و تالش می کنیم با 
اجرای چنین برنامه هایی بتوانیم از ظرفیت همه بخش ها 
در این عرصه نهایت استفاده را ببریم و تعامالت سازنده 

داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه جامعه فوتبال و فوتسال خراسان رضوی 
متحدانه برای نیل به اهداف واالی خود تالش می کند 
افزود: بازگشت تیم مشکی پوشان به لیگ برتر و تشکیل 
یک جبهه واحد برای حمایت از تیم فوتبال پدیده ازجمله 

اولویت های ویژه ما در فصل پیش رو است.
برادران خاطرنشان کرد: حمایت از فوتبال و فوتسال چه 
در بخش آقایان و چه در بخش بانوان نیز همواره در زمره 

برنامه های مهم این هیئت قرار داشته است.
وی گفت: این امور و بسیاری دیگر از برنامه های مدنظر تنها 
در شرایطی محقق می شود که بتوانیم از همه ظرفیت ها 
بهره الزم را ببریم و در این بین انسجام و اتحاد جامعه 

فوتبال و فوتسال حرف اول را می زند.
هیچ  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
تردیدی وجود ندارد که با توکل به خدا و تالش مضاعف 
اهالی فوتبال و فوتسال استان می توانیم جایگاه خراسان 
رضوی و مشهد در این رشته های محبوب ورزشی را به اوج 

بازگردانیم و روزهای روشنی پیش روی داشته باشیم.

سالمت

       وحید داودی
استفاده از فوم رولر در سرد کردن بدن

هیچ کس نمی خواهد پس از تمرینات ورزشی، 
رولرها  ف��وم  همان  ی��ا  فومی  غلتک های  از 
بدن  ماساژ  برای  شکل  استوانه ای  )دستگاه 
مطالعات  برخی  اما  کند  استفاده  ورزشکاران 
از  پس  رولر  فوم  از  استفاده  که  می دهد  نشان 
را  یافته  تاخیر  عضالنی  درد  می تواند  ورزش 
کاهش  سخت،  ورزش های  از  پس  روزهای  در 

دهد.
مربی  و  فیزیوتراپیست  یک  الیکس،  ل��ورن 
ورزش های قدرتی که در بیمارستان خصوصی 
یک  رولر  فوم  می گوید:  می کند،  کار  جراحی 
نوع آزادسازی مایوفاشیا )بافت همبند عمقی( 
احساس  تا  می کند  کمک  شما  به  که  اس��ت 
خون  گردش  رولر  فوم  کنید.  سبکی  و  راحتی 
را  عضالت  کشیدگی  و  بخشیده  بهبود  را 
به  که  است  این  مهم  البته  می دهد.  تسکین 
به  کار  روش  شود.  استفاده  آن  از  صحیح  طور 
فوم  تمرین،  طول  در  که  می باشد  صورت  این 
بر  داده،  قرار  نظر  مورد  عضالت  زیر  در  را  رولر 
آهسته  و  کرده  تمرکز  هدف  ماهیچه های  روی 
غلت داده شود. بهتر است از فوم رولر بر روی 
استخوان ها و مفاصل استفاده نکنید و وقتی به 
نقطه دردناکی می رسید در آنجا متوقف شده و 

فشار را افزایش دهید تا درد کاهش یابد.
آشامیدن آب برای سرد کردن بدن

آشامیدن آب
اگرچه بهترین زمان برای شروع تامین آبی که 
بدنتان از طریق عرق کردن از دست داده است، 
اما  است  بدن  کردن  سرد  زمان  دقیقه   ۱۵ در 
دقیقه   ۱۵ این  به  ورزش  از  پس  آب  آشامیدن 
شیمیایی  فرایندهای  تمام  نمی شود.  محدود 
بدن در محیط آب انجام می شود، بنابراین اگر 
در پایان ورزش بدنتان دچار کمبود آب شود، 
به  بازگشت  و  ریکاوری  برای  را  بیشتری  زمان 

حالت طبیعی نیاز دارد.
در نتیجه هنگامی که بدنتان را سرد می کنید، 
دست  از  آب  مجددا  آب  بطری  یک  خوردن  با 
رفته بدنتان را تامین کنید. مقدار آبی که شما 
و  می دهید  انجام  که  ورزشی  نوع  به  دارید  نیاز 
اینکه در محیط باز ورزش می کنید یا در محیط 

بسته، بستگی دارد.
 ۸ )هر  آب  اونس   ۸ خوردن  خوب،  قاعده  یک 
اونس یک لیوان است( در هر ۳۰ دقیقه ورزش 
است. بعد از آن ، خوردن آب را بر اساس میزان 
باید  ادرارتان  رنگ  دهید.  ادامه  خود  تشنگی 
در عرض چند ساعت بعد از ورزش زرد شفاف 

شود.
ادامه دارد...

بانوان کماندار خراسان رضوی در راه استفاده از فوم رولر
مسابقات جمهوری چک

به همت هیئت تکواندو استان خراسان رضوی برگزار شد
اعزام و تدریس اساتید تکواندو 

خراسان رضوی به دوره هماهنگی 
داوران استان های کشور

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی عنوان کرد
تشکیل جبهه واحد برای حمایت از تیم 

فوتبال پدیده
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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



   نام�ه برجامی ظریف به همتایان خ�ود در 
نق�اط  مختل�ف دنی�ا

محمد جواد ظریف پیش از این نیز عالوه بر رایزنی های 
دیپلماتیکی که با مقامات کشورهای مختلف بخصوص 
عض��و برجام در ارتباط با این توافق بین المللی و تبعات 
خروج آمریکا از آن انجام داده است، سه هفته قبل نیز 
بع��د از خ��روج آمری��کا از برجام نامه های��ی را به صورت 
جداگان��ه ب��ه دبی��رکل س��ازمان ملل متح��د و همچنین 
فدری��کا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه 
اروپ��ا در ای��ن ارتب��اط نوش��ته ب��ود.  تاکن��ون برخی از 
س��فرای ای��ران در دیگ��ر کش��ورها ط��ی دیدارهای��ی با 
مقامات ارش��د وزارت خارجه محل ماموریت شان نامه 

ظریف را به آنها تحویل داده اند./ ایسنا
   فرماندار کازرون برکنار ش�د

وزیر کش��ور ضمن برکناری فرماندار کازرون، داریوش 
دهق��ان را به عن��وان فرماندار جدی��د منصوب کرد. در 
حک��م رحمانی فضل��ی وزیرکش��ور داری��وش دهقانون 
منص��وب ش��د. فرمان��دار کازر دهق��ان پی��ش از ای��ن 
ب��وده اس��ت. شهرس��تان  ک��وار  فرمان��دار شهرس��تان 
کازرون در هفت��ه ه��ای اخیر ش��اهد تجم��ع هایی بود 
ک��ه ب��ه خش��ونت و درگی��ری منج��ر ش��د. ای��ن تجمع 
قائمی��ه  و  کازرون  ش��هرهای  در  اعتراض��ات  و  ه��ا 
)چنارش��اهیجان( بر س��ر مخالفت و حمای��ت از ایجاد 

شهرس��تان جدید در قائمیه بود.
    زنگن�ه: از ف�روش نف�ت خ�ام چی�زی 

        نمی گوییم تا مبادا ترامپ متوجه ش�ود!
وزی��ر نفت گفت: توت��ال فرایند خروجش از ایران را به 

ما اعالم کرده اس��ت.
ب��ه گزارش تس��نیم،  بیژن نام��دار زنگنه وزی��ر نفت در 
حاش��یه جلس��ه هیئت دولت در جم��ع خبرنگاران  در 
ارتباط با  اقدامات صورت گرفته در جهت فروش نفت 
خام اظهار داش��ت: ما حتما برنامه داریم اما اقداماتی 
ک��ه می خواهیم انجام دهی��م را  نمی گویم چون ترامپ 

می فهم��د و علی��ه  اش کار و توطئ��ه می کن��د.
وی گف��ت: حتما ما کارهایی در این راس��تا انجام داده  
و تالش هایی صورت دادیم تا این مش��کل فروش نفت 

خ��ام را برط��رف کنی��م.
     تشس�ت حامیان الریجانی 

         ب�ا حض�ور 171 نماین�ده
گف��ت:  مجل��س  مس��تقالن  فراکس��یون  س��خنگوی 
همزمان ب��ا انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس، نشس��ت 
هم اندیش��ی حامی��ان عل��ی الریجان��ی با حض��ور ۱۷۱ 

نماینده برگزار ش��د.
مس��تقالن  فراکس��یون  س��خنگوی  الهوت��ی  مه��رداد 
مجل��س در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار مه��ر، از نشس��ت هم 

اندیش��ی حامیان الریجانی در مجلس خبر داد.
فراکس��یون   ۳ از  الریجان��ی  حامی��ان  گف��ت:  وی 
نمایندگان والیی، امید و مستقلین که بالغ بر ۱۷۱ نفر 

هس��تند، در این نشس��ت حضور یافته اند.
الهوت��ی اظهارداش��ت: علی الریجان��ی رئیس مجلس 

ش��ورای اس��المی در این نشس��ت س��خنرانی کرد.
   مس�افران جام جهانی هم ارز مس�افرتی 

      می گیرن�د
بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای، ترتیب��ات ارزی تأمین 
و پرداخ��ت ارز مس��افرتی ب��رای مس��افرینی که مقصد 
آنها کش��ورهایی اس��ت که نیاز به اخذ ویزا ندارند را به 
بان��ک های عامل ابالغ کرد. به گ��زارش خبرنگار مهر، 
بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای، ترتیب��ات ارزی تأمین 
و پرداخ��ت ارز مس��افرتی ب��رای مس��افرینی که مقصد 
آنها کش��ورهایی اس��ت که نیاز به اخذ ویزا ندارند را به 
بانک های عامل ابالغ کرد؛ همچنین در این بخشنامه 
ارایه مجوز صادره از س��وی سفارت فدراسیون روسیه 
توس��ط مس��افر، تحت عن��وان FAN ID به ج��ای ویزای 
کش��ور م��ورد از نظ��ر این بانک ب��ه منظ��ور دریافت ارز 

مس��افرتی، بالمانع ش��ناخته ش��ده اس��ت.
ب��ر ای��ن اس��اس، در م��ورد مس��افرینی که مقص��د آنها 
کش��ورهایی اس��ت که نی��از به اخ��ذ ویزا ندارن��د، الزم 
اس��ت بان��ک عامل در هن��گام تحویل ارز به مس��افر در 
باج��ه فرودگاه، نس��بت به تطبیق کارت پ��رواز مربوطه 
با کش��ور مقصد اعالمی از س��وی مس��افر، اق��دام کند. 
ی��ادآور م��ی ش��ود مس��ئولیت هرگونه اع��الم اطالعات 

خالف واقع به عهده مس��افر خواهد بود.  
   وزیر آموزش و پرورش مامور رس�یدگی 

       جنایت مدرس�ه غرب تهران ش�د
س��خنگوی دولت گفت: از س��وی هیئت دولت به وزیر 
آموزش و پرورش ماموریت داده ش��د ت��ا با قاطعیت و 
س��رعت پیگیر جنایت در یکی از مدارس تهران باشد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، محم��د باقر نوبخت در پایان جلس��ه 
هیئ��ت دول��ت در جم��ع خبرن��گاران درب��اره جنای��ت 
مدرس��ه غرب تهران گفت: این موضوع باعث تاس��ف و 
نگرانی دولت بود به همین خاطر عالوه بر مس��ئولیتی 
ک��ه وزیر آموزش و پرورش در این زمینه دارند، به وی 
ای��ن ماموریت داده ش��د تا ب��ا قاطعیت و س��رعت این 
مسئله را دنبال کند. سخنگوی دولت افزود: پیگیری 
این اتفاق باید منطبق با قوانین و مجازات و آن هم در 

اولی��ن زم��ان انج��ام بگی��رد.
   مس�احت دریاچه ارومیه 4.3 برابر ش�د

رئی��س دفت��ر اس��تانی س��تاد احی��ای دریاچ��ه ارومیه 
در آذربایج��ان غرب��ی گف��ت : پ��س از تش��کیل س��تاد 
مس��احت نگین آبی آذربایجان یکهزار و 852 کیلومتر 
مرب��ع افزایش یافت��ه و به 2 ه��زار و 402 کیلومتر مربع 
رسیده است که این آمار نشانگر 4.3 برابر شدن سطح 

دریاچه اس��ت.
فره��اد س��رخوش با اع��الم اینکه ت��راز ام��روز دریاچه 
ارومیه نس��بت به کمترین تراز ثبت ش��ده برای آن 79 
س��انتی متر افزایش یافته است، به ایرنا افزود: ارتفاع 

آب دریاچ��ه ارومیه از آب های آزاد، امروز نهم خرداد 
به یکهزار و 270 متر و 85 س��انتی متر رس��یده اس��ت.

وی ب��ا اش��اره به اینکه س��تاد احی��ای دریاچ��ه ارومیه 
در س��ال 1394 آغ��از به کار ک��رد، ادامه داد: ش��هریور 
س��ال 1394 تراز دریاچه ارومیه ب��ه یکهزار و 270 متر 
و هش��ت س��انتی متر رس��یده بود که کمترین تراز ثبت 

ش��ده تا به امروز بوده اس��ت.
   ی�ک فروند هواپیم�ای ارت�ش در ته�ران 

       س�قوط کرد
یک فروند هواپیمای فوق سبک آموزشی بر اثر مشکل 

فنی در حوالی فرودگاه امام خمینی)ره( س��قوط کرد.
ب��ه گ��زارش هوانی��روز، ای��ن هواپیمای آموزش��ی فوق 
س��بک ک��ه در ح��ال پ��رواز ب��رای انج��ام ماموری��ت از 
اصفه��ان به تهران ب��ود در حوالی ف��رودگاه بین المللی 
حض��رت ام��ام)ره( دچ��ار نق��ص فنی ش��د و ب��ا تالش 
و  غی��ر مس��کونی هدای��ت ش��د  منطق��ه  ب��ه  خلب��ان، 

متأس��فانه س��قوط کرد.
در این حادثه س��رهنگ دوم خلبان نادر ُکرد و س��رگرد 

فنی مهدی ملک آرایی به ش��هادت رس��یدند.
ی��ک تی��م ارزی��اب در ح��ال بررس��ی دقی��ق و جزئیات 

بیش��تر علت حادثه اس��ت.
   افزای�ش 13 ت�ا 25 درص�دی حق�وق 

       بازنشس�تگان
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��ازمان برنامه وبودج��ه در قالب 
گزارش��ی جزئیات برنامه و اقدام��ات خود در خصوص 
متناسب سازی حقوق بازنشس��تگان را منتشر و اعالم 
کرد که ب��ا توجه به نرخ تورم باالی س��ال های ۱۳۸۹ تا 
۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشس��تگان متناس��ب با 
ن��رخ تورم در س��نوات اشاره ش��ده، از س��ال ۱۳۹۲ و با 
آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشس��تگان 
و متناسب س��ازی میزان افزایش حقوق بازنشس��تگان 
ب��ا توجه به ن��رخ ت��ورم به عن��وان یک��ی از اولویت های 
دول��ت تعریف ش��ده و در دس��تور کار ق��رار گرف��ت. در 
این راس��تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال 

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از نرخ تورم بوده اس��ت.
همچنی��ن رف��ع تبعیض حقوق بازنشس��تگان س��نوات 
مختل��ف ک��ه عمدت��ًا ناش��ی از اج��رای فوق العاده های 
موضوع م��اده )۶۸( قان��ون مدیریت خدمات کش��وری 
اس��ت  ب��وده  بع��د  ب��ه   ۱۳۸۸ از س��ال  ب��رای ش��اغالن 
به عن��وان یکی از مطالبات اصلی بازنشس��تگان به ویژه 
کار  دس��تور  در   ۱۳۸۸ س��ال  از  قب��ل  بازنشس��تگان 
س��ازمان برنامه وبودجه و سازمان اداری و استخدامی 
ق��رار گرف��ت و در جریان تدوی��ن الیحه اص��الح قانون 
مدیری��ت خدم��ات کش��وری پ��س از جلس��ات متع��دد 
نماین��دگان  و  صاحب نظ��ران  بازنشس��تگان،  ب��ا 
دس��تگاه های اجرای��ی ذی رب��ط تح��ت عن��وان م��اده 
)۱۰۹( اصالحی به تصویب دولت رس��ید. در این ماده 
دولت مکلف اس��ت ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری 

موج��ود بین حقوق بازنشس��تگان کش��وری و لش��کری 
س��نوات مختلف با ش��اغلین مش��ابه در هر دس��تگاه را 
متناسب س��ازی کن��د به نحوی که حقوق بازنشس��تگی 
از س��ال پنج��م به بع��د از ۸۵ درص��د آخری��ن حقوق و 
فوق العاده های کس��ور بازنشستگی ش��اغلین مشابه در 

همان دس��تگاه کمتر نباش��د.
بااین وج��ود و به منظور رف��ع نابرابری های موجود، در 
قوانی��ن بودجه س��ال ۱۳۹۶ )بند ه� تبصره ۱۲( و س��ال 
۱۳۹۷ )بن��د ج تبص��ره ۱۲( مج��وز الزم ب��رای کاه��ش 
نابراب��ری  از مجلس اخذ و در س��ال ۱۳۹۶ ب��ا اعتباری 
ب��ه می��زان ۳۴۰۰ میلی��ارد توم��ان مرحل��ه اول ط��رح 
همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان س��نوات مختلف 
با اولوی��ت افزایش حقوق بازنشس��تگان دارای حقوق 
پایین تر بر اساسآیین نامه اجرایی بند )ه( تبصره )۱۲( 
اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد 
در س��طوح مختلف افزایش یافت. این در حالی اس��ت 
که نرخ تورم اعالمی توس��ط مرکز آم��ار ایران در پایان 

س��ال ۱۳۹۶، حدود ۶.۸ درصد بوده اس��ت.
    هیئت رئیسه جدید مجلس در سال سوم 

س�وگند یادکرد
انتخاب ریاس��ت مجلس شورای اسالمی برای سومین 
س��ال فعالی��ت مجلس ده��م ب��ا ع��دم رأی آوری الزم 
هیچ ک��دام از کاندیداهای ریاس��ت، دو دوره ای ش��د و 
درنهای��ت عل��ی الریجانی حائ��ز اکثری��ت آرای وکالی 

ملت ش��د.
عل��ی الریجان��ی در س��ومین س��ال دوره ده��م مجلس 

با۱۴۷ رای به عنوان رئیس مجلس برگزیده ش��د.
ب��ه گ��زارش »تابن��اک« نماین��دگان در نشس��ت مجلس 
ش��ورای اس��المی، ب��ا 147 رای از 279 رای ماخ��وذه 
دکت��ر عل��ی الریجان��ی را به عن��وان رئی��س مجلس در 
س��ومین س��ال دوره ده��م مجل��س ش��ورای اس��المی 

انتخ��اب کردن��د.
در ای��ن انتخاب��ات، محمدرضا ع��ارف از مجموع 279 
رای اخذش��ده، 123 رای کس��ب ک��رد و آرای باطل��ه 
نی��ز 9 رای بود.انتخابات امروز ریاس��ت مجلس در دو 
دور برگزار ش��د. در دور نخس��ت، محمدرض��ا عارف با 
114 رای از عل��ی الریجان��ی ب��ا 101 رای و حمیدرضا 
حاج��ی بابای��ی 54 رای از 272 رای ماخ��وذه پیش��ی 
گرف��ت، ازاین رو انتخابات ریاس��ت مجلس به دور دوم 
کش��یده ش��د ولی نهایت��ًا حمیدرض��ا حاج��ی بابایی از 
انتخابات ریاس��ت مجلس کنار کش��ید. بر اساس ماده 
15 آیین نامه داخل��ی مجلس، انتخاب رئیس در نوبت 
اول با اکثری��ت مطلق نمایندگان صاحب رای اس��ت و 
درصورتی ک��ه در انتخاب رئیس در نوب��ت اول اکثریت 
مطل��ق حاصل نش��ود در انتخابات دوم اکثریت نس��بی 

کاف��ی خواه��د ب��ود. 
 در این جلس��ه پ��س از انتخاب مجدد عل��ی الریجانی 
به عن��وان رئیس مجل��س با 147 رأی، عل��ی مطهری، 

مس��عود پزش��کیان و هادی قوامی و عبدالرضا مصری 
نام��زد تص��دی نایب رئیس��ی مجلس دهم ش��دند.پس 
از رأی گی��ری، مس��عود پزش��کیان ب��ا 157 رأی و علی 
مطه��ری 143 رأی به عن��وان ن��واب اول و دوم هیئ��ت 
رئیس��ه جدید مجل��س دهم انتخاب ش��دند.عبدالرضا 
مص��ری 134 رأی و ه��ادی قوام��ی 81 رأی ب��ه خ��ود 

اختص��اص دادن��د.
    دس�تور رهب�ر انق�اب ب�ه رئی�س ق�وه 
قضاییه؛ح�دود اله�ی در رابط�ه ب�ا متهمان 

جنایت مدرس�ه  غرب تهران اجرا ش�ود
در پی جنایت اندوه بار دریکی از مدارس غرب تهران، 
انق��الب  معظ��م  رهب��ر  خامن��ه ای  آی��ت ا...  حض��رت 
اس��المی به ریاس��ت ق��وه قضایی��ه دس��تور دادند پس 
از محاکم��ه، در اس��رع وق��ت ح��دود اله��ی در رابطه با 

متهمان اجرا ش��ود.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفت��ر مق��ام معظ��م 
رهب��ری متن دس��تور رهب��ر معظم انقالب اس��المی به 

ش��رح زیر اس��ت:
آیت ا... آملی ریاست محترم قوه قضاییه با سالم خبر 
جنای��ت دریکی از م��دارس غرب ته��ران موجب اندوه 
و تأس��ف ش��د. مقتضی اس��ت پ��س از محاکمه س��ریعًا 

حدود الهی را در رابطه ب��ا محکومی��ن اج��را نمایی��د.
مدیریت کشور به س�نین پیری رسیده است

یادگار امام با انتقاد از پیر ش��دن س��ّن مدیریتی کشور 
گف��ت: تردی��دی نیس��ت ک��ه ای��ن پی��ری به پی��ری در 
تصمیم گیری منجر می ش��ود. ی��ادگار امام گفت: امام 
با جوانان انقالب را به ثمر رس��اند اداره کرد و به پیش 
برد، اما س��ّن مدیریتی در کشور ما پیر شده و تردیدی 
نیس��ت که این پیری به پیری در تصمی��م گیری منجر 
می ش��ود؛ وقت��ی نش��اط، ش��ادابی و ش��جاعت جوان 
وج��ود داش��ته باش��د و ب��ا خ��رد، تیزبین��ی و ذکاوت با 
تجرب��ه ها همراه ش��ود، آنگاه جامع��ه حرکت می کند.  
وی ادام��ه داد: جامع��ه روی دو ب��ال ت��وان جوان��ان و 
تجرب��ه پی��ران حرکت م��ی کند و اگ��ر از هرک��دام اینها 
غاف��ل ش��ود نم��ی تواند ب��ه خوب��ی حرکت کند.  س��ید 
حس��ن خمینی گفت: قدر این روزگار جوانی را بدانید 
و هم��ت کنی��د که جامعه با مش��کالتی ک��ه دارد از آنها 
عب��ور کن��د. همچنی��ن به ش��دت از زحمات دوس��تان 
هالل احمر در س��ال گذشته تشکر می کنم که در زلزله 
کرمان و کرمانش��اه اولین بخش��ی که حضور یافت آنان 

بودند./جم��اران
    خوش بین�ی وزی�ر ج�وان به رف�ع فیلتر 

توئیت�ر
وزیر ارتباطات بار دیگر نظر خود را در مورد رفع فیلتر 
توییت��ر بیان ک��رد. آذری جهرمی در پاس��خ به س��وال 
خبرنگار اعتم��اد در خصوص آخرین خبر از رفع فیلتر 
توئیت��ر گف��ت: تص��ور می کنم نظ��ر 6 وزیر دول��ت و دو 

نماین��ده منتخب مجلس که برخواس��ته از آرای مردم 
هس��تند، محترم ش��مرده خواهد شد. پیش از این، به 
پیش��نهاد وزیر ارتباط��ات ، 6 وزیر و 2 نماینده مجلس 
در نامه ای به دادس��تان کل کش��ور خواس��تار برگزاری 
جلس��ه کمیت��ه تعیین مصادی��ق در مورد توییتر ش��ده 

بودن��د.
   حمله شدید والیتی به برجام: ترکمنچای 

هم نس�خه فارس�ی داش�ت
عل��ی اکبر والیتی در نشس��ت »تجربه مان��دگار« گفت: 
ی��ک اش��کال دیگر برج��ام نداش��تن متن فارس��ی بود 
که احس��اس حقارت به انس��ان دس��ت م��ی داد. حتی 
عهدنام��ه ه��ای گلس��تان و ترکمانچای هم ب��ا آن متن 
ذلت بار نس��خه فارسی داشتند اما درباره برجام اینهم 
انجام نش��د. عضو هیئت عالی نظارت بر برجام تصریح 
ک��رد: رهبر انقالب درباره هم��ه اینها بارها تذکر دادند 
و گفتند از مقامات آمریکای��ی تضمین مکتوب بگیرید 
ام��ا متاس��فانه این کار توس��ط مس��ئوالن کش��ور انجام 
نش��د. ط��رف مقابل خیل��ی از کارها را ب��ا جنگ روانی 
پیش می ب��رد. اما یک متخصص جن��گ روانی در تیم 
ما نبود و نقص متخصصان در گروه برجام یک مش��کل 
دیگر بود. والیتی افزود: در سال 82 نیز عده ای مانند 
زم��ان امضای برجام عجله داش��تند س��ال 82 که همه 
صنعت هس��ته ای متوقف شد همزمان با حمله آمریکا 
ب��ه عراق بود ک��ه ع��ده ای در داخل با جن��گ روانی یا 
دف��اع روان��ی می گفتند حمل��ه آمریکا نزدیک اس��ت و 
تعجی��ل کردند. در ماجرای برج��ام هم با پمپاژ یأس و 
ناامی��دی در جامعه گفتند که برای رفع مش��کالت باید 

مذاک��ره کنی��م.
   بگومگ�وی جال�ب کواکبی�ان و الریجان�ی 

درمجل�س
مصطف��ی کواکبی��ان در نشس��ت علنی ام��روز مجلس 
ش��ورای اس��المی در اخط��اری ب��ه اس��تناد اص��ل 40 
قانون اساس��ی گفت: هیچ ک��س نمی تواند اعمال حق 
خوی��ش را وس��یله اضرار ب��ه غیر ی��ا تجاوز ب��ه منافع 
عموم��ی ق��رار دهد. به ش��ما آقای الریجانی ریاس��ت 
مجلس در س��ال س��وم را تبریک می گویم، امیدوارم 
پیام رأی مجلس را دریافت کرده باش��ید و سخنگوی 
مجلس باش��ید نه فقط رئی��س.  علی الریجانی رئیس 
مجل��س ش��ورای اس��المی نیز گفت: انش��اءا... ش��ما 
نی��ز از این ب��ه بعد اخط��ار را طب��ق قانون آیی��ن نامه 
در موض��وع دس��تورکار مجلس بدهی��د!  کواکبیان در 
ادامه صحبت خود را ادامه داد و یادآور ش��د: اصالح 
طلبان پیروزند چون رأی آنها به ریاس��ت آقای عارف 
از 105 ب��ه 123 رس��ید. ما ک��ه می دانس��تیم تا پایان 
نم��ی مانن��د اما آقای حاج��ی بابایی ب��رای انصراف از 
نامزدی کرس��ی ریاس��ت مجلس نباید پش��ت تریبون 
مجلس ب��رای نامزد دیگر تبلیغ م��ی کرد. در مجموع 

ما گذاش��تیم که ش��ما رئیس ش��وید.
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   رس�م جوانمردانه عارف در تبریک ریاس�ت الریجانی
رئیس فراکس��یون امید مجلس با حضور درجایگاه هیئت رئیس��ه انتخاب مجدد علی الریجانی به ریاست مجلس را تبریک 
گف��ت.  محمدرضا ع��ارف که رقیب اصلی علی الریجانی در انتخابات هیئت رئیس��ه بود، با حضور در جایگاه هیئت رئیس��ه 
کس��ب مجدد کرسی ریاس��ت مجلس را به علی الریجانی تبریک گفت.  وی همچنین انتخاب مجدد مطهری و پزشکیان به 
عنوان نواب رئیس مجلس را تبریک گفت و با آنها مصافحه کرد.     به گزارش خبرآنالین، در انتخابات هیئت رئیسه موقت 
مجلس دهم نیز هنگامی که عارف کرس��ی ریاس��ت را به الریجانی واگذار کرد، همینگونه جوانمردانه به هیئت رئیس��ه رفت 

و به رقیبش تبریک گفت./ایس��نا
   احمدی نژاد از قوه قضاییه به کمیس�یون اصل نود ش�کایت کرد

محمود احمدی نژاد با ارس��ال ش��کوائیه ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی و بررسی روند 
پرون��ده حمی��د بقایی ش��د.  محمود احمدی نژاد عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام به تش��ریح آن چ��ه »تخلفات عدیده 
دس��تگاه قضایی در ارتباط با پرونده حمید بقایی« خواند، با اس��تناد به اصول قانون اساس��ی، خواس��تار رس��یدگی به این 

موضوع ش��ده اس��ت.
   تکذی�ب دی�دار خاتم�ی ب�ا رهبرانق�اب

مدیرعام��ل بنی��اد باران خبر دیدار س��یدمحمد خاتمی با رهب��ری را تکذیب کرد اما در همین حال گف��ت اگر چنین اتفاقی 
بیفت��د، حتم��ًا او )رئی��س دولت اصالحات( از آن اس��تقبال می کند. جواد ام��ام گفت: دیداری بین آق��ای خاتمی و رهبری 
ص��ورت نگرفت��ه اس��ت، چندی پیش هم بعضی ش��ایعه کردند ک��ه آقای خاتمی درخواس��ت دیدار با رهبری کرده اس��ت که 

چنین خبری صحت ندارد و درخواس��تی صورت نگرفته اس��ت./اعتماد
   هواپیم�ا افت�اد ک�ه افت�اد!

ن��ادر قاضی پ��ور در توجیه حمایت از تولید هواپیمای ایران 140 گفت: تا هواپیمایی س��قوط نکند ک��ه علتش را نمی توانند 
بررس��ی و پیدا کنن��د. اآلن هواپیمای 140 همه چیزش خوب اس��ت، جز موتورش که باید تغییرات اساس��ی روی آن انجام 
شود. ایران هم می تواند هواپیما تولید کند و آنقدر خطا و آزمون کند، آنقدر بیفتد و سقوط کند تا بتواند هواپیمایی تولید 
کن��د ک��ه قابل صادرات هم باش��د. افتاد هم افت��اد. می توانیم هواپیمای جنگی بس��ازیم که خلبان های آن موقع س��قوط از 

هواپیم��ا بپرن��د پایین/هفته نام��ه حم��ل و نق��ل

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


