
استاندار خراسان رضوی خراسان رضوی تاکید کرد؛

استفاده از تسهیالت 
ارزی دولت برای رونق 

تولید در استان

امام جمعه مشهد: 

مردم و مسئولین
 براقتصاد مقاومتی
 پایداری نکردند

شنبه   12   خرداد ماه 1397 0 17  رمضان  1439 
سال اول شماره 223 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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باستانی:

صدا و سیما باید محل اعتماد 
مردم به اخبارشود

برای کمک به اشتغال یک کارتن خواب بهبودیافته صورت گرفت؛

وقتی درهای بطری 
»ماه« می شوند

قهرمان در مشهد
با قرعه کشی لیگ هجدهم هفته اول مشهد میزبان پرسپولیس خواهد بود

 تاکید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بر جذب تسهیالت توسط استان ها:

تا پایان خرداد 
فرصت دارید

5

میز خبر
تعیین »قضات ویژه« در پرونده تعرض 

به دانش آموزان/متهم ارتباطی 
با افراد  شاخص کشور ندارد 

اصولگرایی و اصالح طلبی برای مردم 
 نخ نما شده است

امیدواریم روحیه اصولگرایی الریجانی 
 برگردد

واکنش عارف به موضوع کودک آزاری 
در ایران

 بهنام بانی در مرکز یهودیان کنسرت  
برگزار کرده؟

تحلیل روز

داستان امضاهایی که باد برد
بار دیگر طرح سوال از روحانی در مجلس اعالم وصول نشد

 نزدیک یک سال است که سوال از رئیس جمهور به یکی از دغدغه های برخی ا نمایندگان تبدیل شده؛ 
سواالتی که موضوعیت سیاسی ندارد و بیشتر در خصوص موسسات مالی و اعتباری و وضعیت اقتصادی 
کشور و بازار ارز است اما به خاطر جناح مطرح کننده سوال، این موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته 
است. رایزنی نمایندگان دولت با بهارستان نشین ها برای پس گرفتن امضاهای وکالی ملت و عدم جدیت 

هیئت رئیسه در به جریان افتادن این موضوع، علت اصلی ...

4

گزارش ویژه
در نشست خبری جمعیت امام علی)ع( با اصحاب رسانه در آستانه اجرای آیین کوچه گردان عاشق مطرح شد؛

از توزیع کیسه  های غذا تا فهم یک درد
روز چهارشنبه، 9 خرداد ماه سال جاری نشست خبری جمعیت امام علی)ع( به بهانه برگزاری 
نهمین سال اجرای آیین کوچه گردان عاشق، با حضور اصحاب رسانه در محل دفتر روزنامه »صبح 
امروز« برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمدرضا خدامی، مسئول رسانه  جمعیت امام علی)ع( 
ضمن تشکر از روزنامه »صبح امروز« برای قبول میزبانی این نشست خبری گفت: این نشست بهانه  

خوبی در آستانه طرح کوچه گردان عاشق است که...
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 علی روغنگران مرجان فرهمند

باستانی:

صدا و سیما باید محل اعتماد مردم به 
اخبارشود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
و  شده  سنجیده  سیما  و  صدا   به  مردم  اعتماد  باید 
سعی شود صدا و سیما محل اعتماد مردم به اخبار، 

تحلیل ها و راهبردهای نظام باشد.
معظم  مقام  انتقادات  به  اشاره  با  باستانی  سعید 
فعلی  مدیریت  در  سیما  و  صدا  عملکرد  از  رهبری 
اساسی  قانون  طبق  گفت:  سازمان،  این  قبلی  و 
عنوان  رسانه ملی انحصار در اختیار سازمان صدا و 
سیماست و نمی توان شبکه های خصوصی به وجود 
این  در  انحصار  ایجاد  موجب  مسئله  این  اما   آورد، 
افت  که  است  شده  آن  در  اتفاقاتی  بروز  و  سازمان 
شدید شمولیت و عمومیت آن را در پی داشته است.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی، 
به مدیران صدا و سیما، توصیه کرد:  در پیشنهادی 
جامعه  عمومی  رضایت  باید  سازمان  عمل  معیار 
جدی  نگاه  تغییر  باید  سازمان  این  مسؤوالن  باشد. 
مردم  حمایت  و  رجوع  میزان  از  باید  باشند.  داشته 
و  عمومی  مخاطبان  بر  سیما  و  صدا  تاثیرگذاری  و 
برنامه  نباید  مسئله  این  در  شود.  گرفته  آمار  خاص 
های خاصی مثل دورهمی یا خندوانه مالک ارزیابی 
تاکید  وی  باشد.  داشته  قرار  سازمان  این  عملکرد 
سنجیده  سیما  و  صدا   به  مردم  اعتماد  باید  کرد: 
شود. سعی کنند صدا و سیما محل اعتماد مردم به 
اخبار، تحلیل ها و راهبردهای نظام شود. سخنگوی 
کرد:  تاسف  ابراز  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
میزان اعتبار صدا و سیما نزد افکار عمومی به حدی 
پایین است که اگر 10 روز روی یک خبر درست کار 
کند، تاثیر در مردم به اندازه یک شایعه کم اهمیت که 
ندارد.  شود،  می  منتشر  خارجی  خبرگزاری  یک  در 

این وضعیت برای کشور آسیب پذیر است.
را  سیما  و  صدا  بر  نظارت  عالی  شورای  باستانی 
تاثیرگذار دانست  نظر مقام معظم رهبری  تامین  در 
در  خوبی  نظارتی  های  جنبه  ش��ورا  این  اف��زود:  و 
باید  است،لذا  باز  هم  دستش  و  دارد  زمینه  این 
شاخص هایی چون ضریب نفوذ صدا و سیما در داخل 
و خارج کشور و میزان اعتماد داخلی و خارجی به این 
آماری  بررسی  مورد  را  گذشته  دهه  دو  طی  سازمان 
این  بودن  بحران  مرز  در  که  صورتی  در  و  دهد  قرار 
شاخص ها، رویه ها و رفتارها  اثبات شد با اهرم های 
نظارتی خود جهت گیری از برخی  رویکردهای این 

سازمان و تغییر ماهوی آنها اقدام کند.

رئیس خانه معدن ایران در مشهد:

در  کشور  معادن  از  درصد   2 تنها 
اختیار بخش دولتی است

رئیس خانه معدن ایران گفت: دو درصد از معادن 
در بخش دولتی فعال و تمامی مجموعه ها در بخش 

خصوصی هستند.
نشست  در  شب  چهارشنبه  بهرامن  محمدرضا 
برگزار  مشهد  در  که  رسانه  اصحاب  حضور  با  خبری 

شد، افزود:
حدود  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  آمار  طبق 
 98 که  دارد  وجود  کشور  در  فعال  معدن  هزار  پنج 

درصد  آن ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
 وی اضافه کرد: حدود 20 درصد محصوالت عمده 
در  سنگان  و  گهر  چادرملو،گل  همچون  معادنی  از 

دست دولت و حاکمیت است.
بهرامن درباره ظرفیت های معدن در داخل استان 
داخل  ظرفیت های  باید  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
استراتژیک  برنامه های  ودر  شوند  شناسایی  استان 

بلند مدت تعریف گردد.
وی افزود: سرمایه گذار می توان از هرجنس داخلی 
سرمایه گذاری  به  شغلی  فرصت های  در  خارجی  یا 

بپردازد و ایجاد شغل نماید.
رئیس خانه معدن ایران اشاره ای به زیر ساختارها 
کنار  در  همیشه  تشکل  یک  به عنوان  گفت:  و  کرد 
دولت  به  کارشناسی  نگاه  و  امانتدار  و  دولت هستیم 
داریم، دولت باید به ما اعتماد کند و در کنار خودش 
نگهدارد، زمانی این هماهنگی انجام بگیرد می توان 

باری را از دوش جامعه برداریم.
این  در  دنیا  تمامی  در  تشکل ها  نقش  گفت:  وی   
زبان  با  و  دولت  کنار  در  بتواند  که  است  شده  تعریف 

دولت در همایش های خارجی حضور داشته باشد.
معدنی  ذخایر  نظر  از  ایران  اینکه  بیان  با  بهرامن   
جزو 10 کشور برتر دنیاست اظهار کرد: نتوانسته ایم 
که  حالی  در  کنیم  استفاده  خوبی  به  ظرفیت  این  از 
صادرکنندگان  جزو  تر  پایین  رتبه های  با  کشورهایی 

برتر دنیا قرار گرفته اند.
که  گسترده ای  و  غنی  معادن  وجود  با  افزود:  وی 
غفلت  هدف  بازار  شناسایی  از  دارد  وجود  کشور  در 
از  استفاده  با  را  محصوالت  نتواسته  ایم  و  ایم  کرده 
تکنولوژی مدرن و ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه 

کنیم.
سنگ  زمینه  در  افزود:  ایران  معدن  خانه  رئیس 
و  هستیم  دنیا  برتر  کشور  سه  جزو  نیز  ساختمان 
میلیون   500 از  را  محصول  این  صادرات  می توانیم 
افزایش  نیز  این  از  بیشتر  و  دالر  میلیارد   2 به  دالر 
دهیم به شرطی که زیرساخت ها را آماده نموده و از 

تکنولوژی روز استفاده کنیم.
بهرامن اظهارکرد: توجه به مسائل محیط زیستی 
مجتمع های  و  معادن  توسعه  و  ساخت  در  آب  و 
امور غفلت شود  این  از  اگر  صنعتی بسیار مهم است 
و سلیقه ای و سیاسی عمل کنیم نتیجه آن مواجه با 
است  محیطی  زیست  مشکالت  ایجاد  و  آب  بحران 
چنانکه دست کم چهار مجتمع فوالدی در مناطقی 

ایجاد شده اند که مشکل آب دارند.

نماینده تربت حیدریه در مجلس:

6میلیارد دالر ارز در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گرفته است

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
حدود  سال  اول  دوماهه  در  گفت:  اسالمی  شورای 
اختیار  در  تومانی   ۲۰۰ هزار   ۴ ارز  دالر  میلیارد   ۶
در  به موقع  اینکه  اما  است  گرفته  قرار  تولیدکنندگان 

اختیار صنایع قرار گرفته مشخص نیست.
سعید باستانی افزود: در صورتی که افزایش نرزخ 
محصوالت  صادرات  میزان  بر  باشد  شده  کنترل  ارز 
کشور تاثیر مثبت دارد؛ اما اگر افزایش نرخ ارز منجر 
به قیمت نهاده ها و مواد اولیه مصرفی شود تاثیر آن 

منفی است.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
مبنای  بر  که  صنایعی  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
بومی داخل شکل می گیرند و صادرات در آنها صورت 
می گیرد منفعت می برند مانند پیله و ابریشم و فرش 
از  برخی  در  ارز  قیمت  افزایش  گفت:  دست بافت، 
اقالم کاالیی که نهاده و مواد اولیه آنها صادراتی است 

اثرگذاری ندارد.
با  زاوه  و  والت  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
وارداتی  آنها  اولیه  مواد  که  صنایع  اینکه  به  اشاره 
است و در داخل کشور نیز مصرف می شوند به شدت 
داد:  ادام��ه  می شوند،  متضرر  ارز  نرخ  افزایش  از 
به صورت  ارز  نرخ  افزایش  بگوییم  صرفا  نمی توان 
مستقیم به نفع صنایع است یا خیر، در شرایطی که 
دولت ارز ارزان قیمت را به منظور تامین نهاده های 
افزایش  دهد  قرار  تولیدکنندگان  اختیار  در  وارداتی 

قیمت ها بی تاثیر می شوند.
اول سال حدود  اینکه در دوماهه  بیان  با  باستانی 
اختیار  در  تومانی   200 هزار   ۴ ارز  دالر  میلیارد   ۶
اینکه  کرد:  تصریح  است،  گرفته  قرار  تولیدکنندگان 
توزیع ارز ۴ هزار 200تومانی متناسب است و یا اینکه 
به موقع در اختیار صنایع قرار گرفته مشخص نیست.

امام جمعه مشهد:

مردم و مسئولین بر اقتصاد مقاومتی پایداری 
نکردند

پیش  سال  چند  رهبری  گفت:  مشهد  جمعه  ام��ام 
نسخه حل مشکالت اقتصادی کشور را ارائه دادند و آن 
اما در اجرای این نسخه هم مردم  اقتصاد مقاومتی بود 
اقتصاد  و هم مسئوالن مقداری کوتاه آمده و در اجرای 

مقاومتی پایداری نکردند.
آیت ا... سید احمد علم الهدی در خطبه های آیین 
حرم  در  مشهد  هفته  این  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی 
جنس  شود  می  گفته  چه  هر  افزود:  رضا)ع(  امام  مطهر 
خارجی مصرف نکنید و بازارتان بازار کاالهای غیرایرانی 
منقل  آم��ده  خبر  که  جایی  تا  شود  نمی  عمل  نباشد 
باید  شرمندگی  کمال  با  لذا  اند  کرده  وارد  هم  خارجی 
اعالم کنم که ملت ما از این امتحان سربلند بیرون نیامد. 
متدینین  ه��ای  خ��ان��واده  در  حتی  داد:  ادام��ه  وی 
مسئوالن  و  نیامد  پائین  خارجی  کاالی  مصرف  میزان 
هم با کاالی قاچاق قاطعانه برخورد نکردند و به دستور 
و  نشد  عمل  قاچاق  کاالی  زدن  آتش  بر  مبنی  رهبری 
کوتاه آمدند. امام جمعه مشهد گفت: مقاومت در عرصه 
اقتصاد و اقتصاد مقاومتی یعنی مردم هزینه زندگی خود 
را در خط اقتصاد داخلی مدیریت کنند و مسئوالن نظام 
هم در حل مشکالت مردم مجاهده نمایند و نگذارند که 
کار به اینجا برسد که مردم دست به اعتصاب و اعتراض 
بزنند.  وی افزود: آمریکا ۴0 سال است که با ما جنگیده 
که  است  حدی  در  شکستش  االن  و  خورده  شکست  و 
اطراف کشور ما را محاصره کرده و مثل سگ پارس می 
کند اما جرات نزدیک شدن ندارد لذا به انواع توطئه های 
مزوارنه همچون جاسوسی، تحریم و محاصره اقتصادی 

متوسل می شود.
بی  شرایط،  این  در  داد:  ادامه  الهدی  علم  ا...  آیت 
آید  پیش  است  ممکن  که  است  مصیبتی  اول  بصیریتی 
و مثال آدمی که قبال با رهبری بوده حاال با ایشان زاویه 
پیدا کند که در این صورت با یک عنصر التقاطی منافق 

هیچ تفاوتی ندارد.
همچنین  ه��ای  خطبه  از  دی��گ��ری  بخش  در  وی 
مسئولند.  که  باشد  کسانی  از  باید  آرمان  گفت:مطالبه 
آرمان  تحقق  در  مسئول  یک  عنوان  به  بنده  شد  بنا  اگر 
شما تخلف کنم، از من مطالبه کنید چرا از نظام مطالبه 
می کنید؟ چرا به سمت ستون خیمه نظام، مقام والیت 

می روید؟ 
صورت  اشخاصی  از  باید  آرم��ان  مطالبه  اف��زود:  وی 
رای  آنها  به  مردم  که  اند  کرده  ادعا  اند  آمده  که  بگیرد 
از آنها مطالبه کنید. از نظام نباید مطالبه  دهند. بروید 
افتاد و به آن حمله کرد. دشمن  نباید در  با نظام  کرد و 
در خط این است که همه خرابیها را پای نظام بیندازد. 
ولی  ام  کرده  و خالف  ام  نبوده  یعنی من وظیفه شناس 
به  به دنبال این است که وظیفه نشناسی من را  دشمن 
منصرف  نظام  حمایت  از  را  مردم  و  بنویسد  نظام  پای 
این  و  بخوریم  را  دشمن  گول  نباید  ما  کنند.  مایوس  و 

توطئه مزورانه دشمن است. 

شنبه 12  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره 223 Vol.1،No.223  Jun.02،2018  Vol.1،No.223  Jun.02،2018  223 شنبه 12  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره

 نزدیک یک سال است که سوال از رئیس جمهور 
تبدیل  نمایندگان  ا  برخی  دغدغه های  از  یکی  به 
و  ن��دارد  سیاسی  موضوعیت  که  سواالتی  ش��ده؛ 
و  اعتباری  و  مالی  موسسات  خصوص  در  بیشتر 
به  اما  است  ارز  ب��ازار  و  کشور  اقتصادی  وضعیت 
موضوع  ای��ن  س��وال،  مطرح کننده  جناح  خاطر 
رایزنی  است.  گرفته  خود  به  سیاسی  بوی  و  رنگ 
پس  برای  بهارستان نشین ها  با  دولت  نمایندگان 
امضاهای وکالی ملت و عدم جدیت هیئت  گرفتن 
علت  موضوع،  این  افتادن  جریان  به  در  رئیسه 
اصلی نگه داشتن طرح سوال از رئیس جمهور بود. 
هیئت رئیسه مجلس امیدوار بود تا با تعامل سه قوه 
مشکالت  و  سپرده گذاران  و  سرمایه گذاران  مشکل 
بازار ارز حل شود  ولی این مسایل حل نشد. جالب 
آن است که مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی 
اقتصادی  مشکالت  حل  برای  قوا  سران  جلسه  از 
مردم ابراز ناامیدی کرد و اعالم داشت که مسئوالن 
گردن  به  را  مشکالت  موضوع  از  فرار  برای  مربوطه 
یکدیگر می انداختند و نتیجه ای از این گونه جلسات 

حاصل نشد.
و  رئیس جمهور  از  سوال 

اب��زاره��ای  از  یکی  وزرا 
نمایندگان  ن��ظ��ارت��ی 
حسن  راس���ت���ای  در 
است.  قوانین  اج��رای 
این  از  اس��ت��ف��اده  ام��ا 

چهار  در  نظارتی  اب��زار 
قانونگذاری  عمر  ده��ه 

شورای  مجلس  در 
اسالمی 

نمونه  است.  نبوده  بی سابقه  ولی  بوده  کم سابقه 
از رئیس جمهور، در زمان احمدی نژاد  طرح سوال 
سال   32 از  بعد  که  بود  اسالمی  شورای  مجلس  در 
 1390 سال  اسفند   2۴ رئیس جمهور  قانونگذاری، 
نمایندگان  سوال   10 به  و  شد  حاضر  مجلس  در 
برخی  دوران ه���ا  تمامی  در  البته  داد.  پاسخ 
از  نباشد  صالح  و  خیر  به  شاید  می کنند  عنوان 
سوال  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  رئیس جمهور 
قانون   88 اصل  وقتی  که  است  حالی  در  این  شود. 
به  مجلس  داخلی  آیین نامه   212 ماده  و  اساسی 
سازوکار سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد دیگر 
دلیلی بر اینکه طرح سوال به مثابه تابو مطرح شود 
وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب 
یک چهارم را برای سوال از رئیس جمهور قرار داده 
است؛ نصابی که احتماال به آسانی به دست نیاید.
اکنون طبق گفته نمایندگان دلواپس، طرح سوال از 
در  پیش  ماه  دو  ارز  باید  بازار  درباره  رئیس جمهور 
تعداد  که  آنجا  از  ولی  صحن مجلس مطرح می شد 
نمایندگان امضاکننده برای طرح سوال باید بیش از 
با رایزنی  هایی که دولتمردان انجام  ۷۷ نفر باشد، 
از  برخی  سوال،  طرح  به  مانده  ساعت  دو  دادند، 
و  گرفتند  پس  را  خود  امضای  مجلس  نمایندگان 
تعداد از حد نصاب افتاد و به 5۶ نفر کاهش یافت. 
دولت  مخالف  نمایندگان  دوباره  تالش  با  اما 
به  گذشته  هفته  در  امضاها  ای��ن 
امیدوار  آنها  و  رسید  حدنصاب 
م��وض��وع توسط  ای��ن  ب��ودن��د، 
هیئت رئیسه در مجلس قرائت 
تمامی  از  می شود  شود.گفته 
های  امضاکننده  نمایندگان 
رئیس جمهور  از  سوال  طرح 
تا  ب��ود  ش��ده  گرفته  تعهد 
پای امضای خود بمانند. 
که  اس��ت  حالی  در  ای��ن 
اسامی  نمایندگان  ای��ن 
نیز  را  امضاکنندگان 
ب��ه خ��ب��رگ��زاری ه��ا 
تا  کردند،  اع��الم 
همکاران شان 
ن��ت��وان��ن��د 

امضاهای  هم  اگر  و  بگیرند  پس  را  خود  امضاهای 
خود را پس می گرفتند قرار بود اسامی شان به مردم 
کمیسیون  عضو  کوچکی نژاد،  جبار  شود.  اعالم 
با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  تحقیقات  و  آم��وزش 
آخرین  و  رئیس جمهور  از  س��وال  طرح  به  اش��اره 
از  سوال  بود:  گفته  مجلس  در  طرح  این  وضعیت 
رئیسه  هیئت  تحویل  امضا   95 با  رئیس جمهور 
اعم  اقتصادی  حوزه  در  هم  سواالت  محور  و  شده 
اثر  اشتغال،  ارز،  اعتباری،  و  مالی  موسسات  از 
برجام در اقتصاد و... است. وی گفته بود: با وجود 
اما  رئیس جمهور،  از  سوال  طرح  مراحل  پیگیری 
برخی از معاونان روحانی، برای از دستور کار خارج 
کردن این طرح تمام تالش خودشان را به کار بردند 
امضاهای  تا  می خواهند  همچنان  نمایندگان  از  و 

خود را پس بگیرند.
عضو  کریمی قدوسی  محمدجواد  همچنین 
از  سوال  طرح  خصوص  در  ملی  امنیت  کمیسیون 
فشاری  نمایندگان  به  اگر  بود:  گفته  رئیس جمهور 
وارد نشود و تهدید نشوند و امشب) دوشنبه( هیچ 
شنبه(    )سه  نگیرد.فردا  پس  را  خود  امضای  کس 
صحن  در  رئیس جمهور  از  س��وال  وص��ول  اع��الم 
علنی مجلس قرائت می شود. کریمی قدوسی تاکید 
کرد: دخالت دولت در طرح سوال از رئیس جمهور 
عضو  اس��ت.  مقننه  ق��وه  ک��ار  در  دخالت  واق��ع  در 
مجلس  خارجه  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
ابدا  رئیس جمهور  از  سوال  موضوع  کرد:  تصریح 
نیست.  هم  برجام  خصوص  در  حتی  و  سیاسی 
سوال از رئیس جمهور پنج محور دارد که همه آنها 
رئیس جمهور  از  سوال  طرح  در  است.  اقتصادی 
بانکی،   – پولی  موسسات  اقتصادی،  محورهای 
در  و  رکود  اشتغال،  اقتصادی،  بازار  کاال،  قاچاق 
مجموع شرایط نابسامان اقتصادی مطرح می شود.
قم  مردم  نماینده  ذوالنور،  مجتبی  حجت االسالم 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  و 
مجلس شورای اسالمی نیز از دیگر نمایندگان فعال 
وی  بود.  رئیس جمهور  از  سوال  طرح  خصوص  در 
اصل  طبق  دولت  داشت:  اظهار  خصوص  این  در 
داخلی  آیین نامه   212 ماده  و  اساسی  قانون   88
مجلس تخلف بین و آشکار انجام داده است، از 19 
باید طبق قانون  به امروز که  تا  اسفند سال گذشته 
با  مذاکره  برای  را  خود  نمایندگان  هفته  یک  ظرف 
رئیس جمهور  از  سوال  طرح  امضاکننده  نمایندگان 
را  کار  این  و  نکرده  تمکین  می فرستاد،  مجلس  به 

انجامنداده است.
برای  استان ها  در  دولتی  مسئوالن  بسیج 

فشار به نمایندگان مجلس
ذالنور با بیان اینکه رئیس جمهور یک ماه پس از 

اعالم وصول سوال مهلت دارد برای پاسخگویی در 
یابد،  حضور  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
به شدت در  تاکنون دولت  یکشنبه  از  کرد:   تصریح 
بتواند نمایندگان  تا  سراسر کشور بسیج شده است 
امضاکننده طرح سوال از رئیس جمهور را از امضای 

خود منصرف کند.
شام های رنگین هفته گذشته استانداری ها به 

نمایندگان مجلس برای انصراف از سوال
نمایندگان  مختلف،  استان های  از  گفت:  ذالنور 
با بنده تماس گرفتند و اعالم کردند که استانداران 
مراسم افطاری برگزار و مجمع نمایندگان را به این 
مراسم دعوت کردند، شام های رنگین به نمایندگان 
مجلس دادند و اصرار داشتند که امضایتان را پس 
نماینده  اسم  به  آم��اده  برگه های  حتی  بگیرید، 
رئیس  الریجانی  دکتر  آق��ای  به  خطاب  مجلس 
مجلس مقابل آنان گذاشتند مبنی بر اینکه »جناب 
بنده  مجلس،  محترم  رئیس  الریجانی  دکتر  آقای 
از رئیس جمهور پس  از طرح سوال  را  امضای خود 

گرفتم.«
معاون  که  هم  دوشنبه  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
دکتر  آق��ای  جناب  رئیس جمهور  آق��ای  پارلمانی 
پارلمانی  معاونان  ب��ا  مفصلی  جلسه   ام��ی��ری، 
کرده  برگزار  مختلف  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
را  مجلس  نمایندگان  که  کردند  بسیج  را  آن��ان  و 
وادار کنند تا امضایشان را پس بگیرند، فشار روی 
استان های  از  است،  سنگین  مجلس  نمایندگان 
مختلف با بنده تماس می گیرند، تاکنون سی و اندی 
نماینده با بنده تماس گرفته و از این فشار سنگین 
دولت برای انصراف نمایندگان از طرح سوال شان از 

رئیس جمهور گفتند.
داستان تکراری پس گرفتن امضاها

از  نمایندگان  س��وال  طرح  دیگر  بار  سرانجام  
رئیس جمهور، از دستور کار مجلس شورای اسالمی 
خارج شد. امضا کنندگان طرح سوال اینبار بیشتر 
از دفعه قبل مصر به پاسخگویی حسن روحانی در 
که  آخر  خانه  تا  را  سوالشان  طرح  و  بودند  مجلس 
باز  اما  آوردند.  بود،  قرائت در صحن علنی مجلس 
تطمیع  و  تهدید   (( و  ))البی((  قدیمی  قصه  همان 
در  با  را  رئیس جمهور  از  سوال  طرح  نمایندگان((  

بسته رو به رو کرد.
 50 از  بیش  و  شد  ذبح  جریانات  برخی  منافع 
از  را  خود  امضای  ساعات  آخرین  در  نماینده 
عصر  تا  که  سوال  طرح  تا  گرفتند  پس  طرح  این 
کمتر  با  داشت،  همراه  به  را  امضا   101 دوشنبه 
سوال  طرح  نصاب  حد  از  کمتر  که  امضا،   73 از 
خارج  مجلس  دستور  از  است،  رئیس جمهور  از 

شود.

آخر  تا  گفت:  کشور  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
به  ابالغی  تسهیالت  درص��د   70 ق��رارداد  حداقل  باید  خردادماه 
استان ها در موضوع توسعه اشتغال روستایی با بانک ها منعقد شده 

باشد.
اقتصاد  ستاد  جلسه  در  شنبه  پنج  روز  رضوی  ابوالفضل  سید 
رضوی  خراسان  استانداری  محل  در  که  رضوی  خراسان  مقاومتی 
طرح  این  تسهیالت  جذب  و  اجرا  اولیه  مهلت  افزود:  شد،  برگزار 
تیرماه است استان ها باید سریعتر نسبت به جذب صحیح این منابع 

اقدام کنند و تا تیرماه به نتیجه الزم برسد 
وی با بیان اینکه در این مورد سرعت عمل در عین دقت عمل باید 
و  مشکالت  بزرگترین  از  یکی  امروز  کرد:  اظهار  باشند،  هم  کنار  در 
سه  از  بیش  آمار ها  اساس  بر  که  است  بیکاری  کشور  چالش های 

میلیون نفر بیکار رسمی داریم.
دیپلم  تحصیالت  دارای  افراد  این  از  درصد   ۶3 کرد:  اظهار  وی   
با  جمعیت  این  برای  شغل  ایجاد  طبیعی  طور  به  و  هستند  باال  به 
بسیار  قبل  سال   10 بیکاران  برای  اشتغال  برنامه های  و  رویکردها 
متفاوت است و نمی توان برنامه های آن زمان را امروز برای رفع این 

مشکل پیاده نمود.
باید بازار را سامان داد

دانش  ما  بیکاران  درص��د   37 میان  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
با  را  آنها  اشتغال  می توان  افزود:  هستند،  دانشگاهی  آموختگان 
ایجاد شرکت های توسعه ای منطقه ای سامان داد مجموعه هایی که 
در آنها جوانان مختلف دارای سرمایه، تخصص و توان مدیریتی را 
کنار هم تجمیع می کند و در واقع بهترین اقدام در این حوزه است 

که می تواند توسعه اشتغال پایدار روستایی را در پی داشته باشد.
فاصله  ک��ردن  کوتاه  روی  بر  حتما  باید  دستگاه ها  اف��زود:  وی 
که  بویژه در خراسان رضوی  کنند  کار  به طور جدی  تا عرضه  تولید 
و  صنعتی  کشاورزی،  مختلف  بخش های  در  بسیاری  ظرفیت های 

معدنی وجود دارد. 
از  را  روستایی  خرید  بازارهای  می توان  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
با حذف دالل ها و واسطه ها  طریق استارت تاپ ها و فضای مجازی 
که گاه به هفت تا هشت واسطه می رسد، سامان داد و سود بیشتری 
عاید بخش تولیدی کرد و محصول نهایی را با قیمت مناسب تری به 
مصرف کننده رساند و برای افرادی که در این حوزه اشتغال می یابند 

نیز انگیزه باالتر و رونق بیشتری در فضای کسب و کار ایجاد نمود.
اشتغال روستایی برای اولین بار در دولت یازدهم برنامه ریزی شد
در  روستایی  پایدار  اشتغال  توسعه  طرح  اینکه  بیان  با  رضوی 
دولت ها  از  یک  هیچ  کنون  تا  افزود:  است،  گرفته  شکل  راستا  این 
الیحه ای برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری نداشته اند و برای 
نخستین بارچنین طرحی توسط دولت تدبیر و امید با قید دو فوریت 
به مجلس شورای اسالمی ارائه شد که مجلس به هر دلیلی آن را یک 
باالخره مصوب  اما  به شهریور 9۶ کشیده شد  کرد وموضوع  فوریتی 
گردید و دستورالعمل و آیین نامه مربوطه و روش اجرایی آن طراحی 

شد.
مناطق  در  خورد  کلید  ماه  بهمن  از  که  طرح  این  کرد:  عنوان  وی 
مختلف با استقبال خوبی مواجه شده است و تالش و هدف آن است 
درآمدزایی  و  پایدار  شغل  که  پروژه هایی  همه  از  طرح  این  قالب  در 
تسهیالت  کنندگان  دریافت  و  می کند  ایجاد  منطقه  برای  مناسبی 

توان پرداخت اقساط را دارند، حمایت شود.
قرار نیست وام گیرنده ها را بدهکار کنیم

که  نیست  گیرنده ها  وام  بدهکارزایی  بر  ما  بنای  کرد:   وی تصریح 
حالی  در  شوند.  جامعه  برای  جدیدی  مشکل  به  تبدیل  خود  فردا 
که امروز کم نداریم جمعیت ها و گروه هایی که در دوره ای تسهیالت 
دریافت کرده و به دلیل غیر اصولی و اقتصادی بودن طرح ها قادر به 

پرداخت تسهیالت نیستند. 
رضوی ادامه داد: بنا نیست مشکلی بر مشکالت کشور افزوده شود 
افزایش  به  منجر  که  است  مولد  و  پایدار  اشتغالی  ایجاد  هدف  بلکه 

ثروت ملی و ایجاد رفاه مردم منطقه شود.
وی عنوان کرد: 30 درصد از اعتبارات و تسهیالت استان ها در این 
طرح را برای رقابت بین استانی نگه داشته ایم و بقیه را به تناسب 

توزیع کرده و می کنیم.
سهم خراسان رضوی 6هزار و 100میلیارد ریال 

 وی با بیان اینکه به طور متوسط نیمی از سهم تعیین شده برای 

درصد   30 کرد:  اظهار  است،  شده  ابالغ  حاضر  حال  در  استان  هر 
باقیمانده پس از ارزیابی عملکرد استان ها به تناسب عملکرد مثبت 
توزیع  مطلوب  عملکرد  دارای  استان های  به  منابع  جذب  میزان  و 

می شود.
 وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها باید تا انتهای خردادماه 
درصد   70 از  بیش  میزان  به  بانک ها  با  شده  منعقد  قراردادهای 

تسهیالت ابالغی رسیده باشد.
و  هزار   ۶ تسهیالت  این  از  رضوی  خراسان  سهم  افزود:  رضوی 
که  صورتی  در  و  شده  ابالغ  آن  از  نیمی  که  است  ریال  میلیارد   100
جذب  خردادماه  تا  را  تسهیالت  این  از  قبولی  قابل  رقم  استان  این 
تسهیالت  درصد   30 از  رقمی  نیز  و  خود  سهم  مابقی  می تواند  کند 

باقیمانده را دریافت کند.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد طرح ثبت شده در سامانه »کارا« 
تاکنون  اما  است  رضوی  خراسان  به  مربوط  مورد  هزار   19 رقم  با 
است  انتظار  و  نیست  برخوردار  مناسب  شرایط  از  قراردادها  میزان 
این استان همانگونه که در طرح های مشارکتی پیشتاز بوده در حوزه 

هم پیشرو باشد. 
معافیت های مالیاتی و اختیارات استانی

طرح های  اجرای  به  مردم  ترغیب  و  تشویق  منظور  به  گفت:  وی   
شده  گرفته  نظر  در  خوبی  مالیاتی  معافیت های  روستایی  اقتصادی 
است چنانکه واحدهای مناطق روستایی 5 سال ومناطق محروم 10 

سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
تسهیالت،  این  پرداخت  در  تسریع  برای  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
به  مختلف  بخش های  بین  را  منابع  درصد   30 می تواند  استاندار 
پس  استانی  دستگاه  مدیر  نیز  رسته ها  تغییر  موضوع  در  کند.  جا 
حذف  برای  خود  ملی  دستگاه  تایید  و  استاندار  موافقت  دریافت  از 
استان  در  می توانند  و  نداریم  مخالفتی  نیز  ما  رسته  یک  افزودن  یا 
از  بیش  وام های  اعطای  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  عمل  مبنا  این  بر 
میزان  مبنای  بر  پلکانی  صورت  به  و  نبوده  یکجا  ریال  میلیارد  یک 
سقف  تا  تسهیالت  کرد:  اظهار  می یابد،  تخصیص  طرح  پیشرفت 
۶0میلیارد ریال در استان قابلیت پرداخت دارد از ۶0 میلیارد تا 150 

میلیارد ریال باید به مرکز ارجاع شود.
این  از  است  افزوده  ارزش  ایجاد  بر  ما  بنای  کرد:  تصریح  رضوی   
به  و  شود  پرهیز  کاربردی  غیر  و  سنتی  پروژه های  اجرای  از  باید  رو 
به تناسب  ایده های مناسب و تکمیل زنجیره تولید  سراغ طرح ها و 

ظرفیت های هر منطقه رفت. 
بسته  سه  طرح  این  موثرتر  و  بهتر  اجرای  برای  کرد:  تاکید  وی 
پیوست آموزشی، بازاریابی محصول و مشورتی هم تعیین شده که در 

واقع هر سه ضرورت تحقق اجرای این مناسب و موثر طرح هاست.
مدیرکل کار خراسان رضوی مطرح کرد:

خراسان رضوی رتبه اول ثبت نام در سامانه »کارا«
در ادامه این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی گفت: 19۴۶1 نفر در سامانه »کارا« ثبت نام کردند که باالترین 

 158۴8 امروز  تا  داشت،  رضوی  خراسان  استان  را  ثبت نام  میزان 
طرح توسط دستگاه اجرایی بررسی و تعیین تکلیف شده اند.

محمد سنجری افزود: جمعیت روستایی استان خراسان رضوی، 
27 درصد جمعیت روستایی کشور و نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس 

سال 9۶،  ۴۴.1 درصد و نرخ بیکاری استان 11.۴ درصد است.
وی اضافه کرد: استان خراسان رضوی جزو استان هایی بود که 2 
داشته  بیکاری  نرخ  کاهش  درصد   2 و  مشارکت  نرخ  افزایش  درصد 
است. باالترین نرخ کاهش بیکاری را استان خراسان رضوی داشت، 
و  کشور  مقاومتی  اقتصاد  مصوب  فراگیر  اشتغال  بسته های  از  یکی 
از توسعه  آخرین بسته ای که سال گذشته ابالغ شد، قانون حمایت 
اشتغال روستایی بود که در 31 /5 /9۶ مصوب شد و در ۴ /10 /9۶ 
دستورالعمل   9۶ سال  در  رسید،  تصویب  به  آن  ابالغی  آیین نامه 

آیین نامه اجرایی قانون توسط کارگروه ملی به استان ها ابالغ شد.
سال  ماه  دی  اواخر  در  »کارا«  راه ان��دازی  اینکه  بیان  با  سنجری 
اواسط  از  بانک  به  ارجاع طرح ها  امکان  9۶ شروع شد، عنوان کرد: 
اجرای  طرح،  از  اصلی  هدف  شد،  فراهم  دستگاه ها  برای  اسفند 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز ارتقای اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایرنشین بود،  منابع مالی 12 هزار میلیارد تومان و 50 
درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی و 50 درصد از محل منابع 
بانک کشاورزی، پست  بانک های عامل بود، موسسات عامل شامل 

بانک، بانک توسعه و صندوق کارآفرینی امید بود.
سهم 5.9درصدی خراسان رضوی از منابع

کرد:  بیان  رضوی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
سهم استان ها از منابع براساس سه شاخص جمعیت روستایی، نرخ 
بیکاری و درآمد سرانه استان تخصیص داده شد، سهم خراسان از 
منابع در سطح ملی 5.9 درصد معادل 213 میلیارد و 800 میلیون 
تومان بود که تا امروز سهم بانک کشاورزی 53 میلیارد و ۴00 میلیون 
تومان، پست بانک 3۶ میلیارد و 900 میلیون تومان، بانک توسعه 35 
میلیارد و ۶30 میلیون تومان و صندوق کارآفرینی امید 35میلیارد و 

۶30 میلیون تومان بوده که تاکنون به بانک ها ابالغ شده است.
میلیون   ۴۴0 و  میلیارد   53 کشاورزی  بانک  سهم  داد:  ادامه  وی 
و  دستورالعمل  اس��اس  بر  ما  اس��ت،  ک��رده  پیدا  افزایش  تومان 
جمعیت  شاخص های  یعنی  بود  شده  پیش بینی  که  شاخص هایی 
روستایی و عشایر و مناطق محروم و مرزی، اعتبارات را در استان 
مشاغل  به  می توانیم  تنها  را  اعتبارات  درصد   10 کردیم.  توزیع 
خانگی پرداخت کنیم. نرخ سود تسهیالت روستایی ۴ درصد، عشایر 

۶ درصد و سرمایه در گردش 10 درصد است.
از 15848 طرح 844مورد اجرایی شده است

که  کردند  ثبت نام  »کارا«  سامانه  در  نفر   19۴۶1 گفت:  سنجری 
امروز  تا  داشت.  رضوی  خراسان  استان  را  ثبت نام  میزان  باالترین 
تکلیف  تعیین  و  بررسی  اجرایی  دستگاه  توسط  ط��رح   158۴8
شده اند. در حال حاضر تعداد 8۴۴ طرح  در دستگاه های اجرایی در 
حال بررسی است. تعداد طرح های مطرح در کارگروه ها 1052 طرح 

بوده و توانستیم 1۶37 طرح را به بانک ارسال کنیم. به لحاظ تفکیک 
ثبت نام، باالترین ثبت نام در سامانه »کارا« متعلق به قوچان با 2۶۴1 

نفر است.
در  ب��ررس��ی  ح��ال  در  ط��رح  ت��ع��داد  باالترین  ک��رد:  اض��اف��ه  وی 
کارگروه ها  و در  با 115 طرح  به سبزوار  دستگاه های اجرایی مربوط 
مربوط به چناران با 18۶ طرح و بعد خواف با 109 طرح است. تعداد 
طرح هایی که در کارگروه ها در بانک های عامل در حال بررسی بوده، 
شده  پیش بینی  اشتغال  و  تومان  میلیارد   213 مبلغ  به  طرح   1378
5282 نفر است. 259 طرح به مبلغ 51 میلیارد تومان بررسی شد. در 
مجموع مبلغ طرح های ما 2۶5 میلیارد تومان است که 12۴ درصد از 

213 میلیارد تومان را به بانک های عامل معرفی کردیم.
اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
کرد: تا 15 اردیبهشت ماه سهم شهرستان ها را لحاظ کردیم، بعد از 
آن از سهم شهرستان ها عبور کردیم تا زمان را از دست ندهیم. تعداد 
طرح هایی که بانک های عامل بررسی کردند، 305 طرح به مبلغ 31 
میلیارد و 500 میلیون تومان تومان بود که در مرحله اخذ وثیقه ها 
پرداخت  عامل  بانک های  که  طرح هایی  تعداد  هستند.  متقاضی  از 
کردند نیز 80 طرح به مبلغ 9 میلیارد تومان با 2۶۶ نفر اشتغال است.

کیفیت را فدای سرعت نمی کنیم
میلیارد   213 براساس  ماه  سه  طی  ما  اینکه  به  اشاره  با  سنجری 
تومان سرمایه گذاری می کنیم، تصریح کرد: تا پایان فروردین تعطیل 
فروردین   20 از  اجرایی  دستگاه های  و  بانک ها  عملکرد  تمام  و  بود 
دستگاه ها  همه  و  می رود  پیش  مرحله  به  مرحله  طرح  شد.  شروع 
اما  می رسیم  نتیجه  به  قطعا  و  شده  شروع  کار  کردند.  عمل  خوب 
هیچگاه کیفیت طرح ها را فدای سرعت نمی کنیم. ما از 137۶ طرح،  
 ۶81 تعاون،  توسعه  بانک  به  تومان  میلیارد   5۴ مبلغ  به  طرح   207
به  بانک کشاورزی، 253 طرح  به  به مبلغ 10۴ میلیارد تومان  طرح 
مبلغ 200 میلیارد تومان به صندوق کارآفرینی امید و 23۴ طرح به 

مبلغ 39.5 تومان را به پست بانک ارجاع دادیم.
وی افزود:51 میلیارد تومان نیز طرح هایی بوده که تا دیروز ارجاع 
طرح ها  پرداختی  مبلغ  است.  نشده  روزرسانی  به  سامانه  اما  شده 
 800 و  میلیارد   1 مبلغ  به  طرح   10 توسعه  بانک  بانک ها،  توسط 
میلیون تومان، بانک کشاورزی 19 طرح به مبلغ 5.5 میلیارد تومان، 
صندوق کارآفرینی امید 33 طرح به مبلغ ۶50 میلیون تومان و پست 
بانک 18 طرح به مبلغ 1 میلیارد و ۴00 میلیون تومان بوده است. ما 
براساس دستورالعمل در اطالع رسانی، بررسی و شروع درست عمل 
کردیم. 19 هزار طرح را دستگاه اجرایی که 70 درصد آن متعلق به 

جهادکشاورزی است باید بررسی کند.
تا تیرماه اعتبارات را جذب می کنیم

این  با طرح  کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی  تعاون،  مدیرکل 
سوال که آیا برای انجام این طرح با این گستره، به دستگاه اجرایی 
انسانی  باید 1۴ هزار طرح را بررسی کند، اعتبار، منابع، نیروی  که 
اندازه ای ظرفیت دارد  به  استان  و تجهیزات داده شد، عنوان کرد: 
تاکنون200  می کنیم.  جذب  را  می دهید  که  اعتباراتی  تیرماه  تا  که 
میلیارد طرح بزرگ را به کارگروه ملی فرستادیم که اگر مصوب شود 
توزیع  برخی  دهیم.  انجام  را  کار  این  نخواستیم  اما  می کنیم  جذب 
شهرستانی نکرده و طرح های بزرگ انتخاب کردند و در صدر جدول 
هستند اما ما تکلیف قانونی خود را براساس شاخص ها انجام دادیم.
ایجاد  برای  ظرفیتی  گفت:  و  کرد  بیان  را  پیشنهاداتی  سنجری 
باید  وضعیت  این  اس��ت.  نشده  برنامه ریزی  روستایی  اشتغال 
تعهداتی  چه  می دهیم،  فردی  به  که  را  مبلغی  ما  که  شود  مشخص 
تا  اختیار داده شده  ایجاد اشتغال چیست.  برای  او  و تضمین  داده 
سقف 250 میلیون است که تقاضا داریم تا 1 میلیارد افزایش یابد، 
زیرا قانون توزیع شهرستانی را تکلیف کرده است. این اختیار را به 
خود  اختیار  در  منابع  از  بخشی  که  بدهید  استان  اشتغال  کارگروه 

کارگروه باشد تا بتواند برای طرح های بزرگ هزینه کند.
وی اضافه کرد: تاکید شده که اگر فردی قبال از تسهیالت استفاده 
کرده باشد، نمی تواند دوباره استفاده کند. اگر فردی کارآفرین بوده 
می تواند  نیز  امروز  کرده،  کار  درست  و  استفاده  تسهیالت  از  قبال  و 
کنیم.  پرداخت  را  تسهیالت  که  شود  داده  اختیار  این  باشد.  موفق 
امکان تغییر، جابه جایی و اصالح رسته ها را به استان ها بدهید. این 
اختیار را به کارگروه اشتغال استان بدهیم که با توجه به مکان و زمان 

تصمیم بگیرد.

خبرمجلس بان خبر

مجلس بان

داستان امضاهایی که باد برد
بار دیگر طرح سوال از روحانی در مجلس اعالم وصول نشد

 تاکید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بر جذب تسهیالت توسط استان ها:

تا پایان خرداد فرصت دارید
رضوی: برای تسریع در پرداخت این تسهیالت، استاندار می تواند 30 درصد منابع را بین بخش های مختلف جابجا کند

ارزی  تسهیالت  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
در  اشتغال  افزایش  و  تولید  رونق  راستای  در  باید 

استان استفاده شود.
جلسه  در  شنبه  پنج  روز  رشیدیان  رض��ا  علی 
به  اشاره  با  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
حوزه  این  در  جدید  سیاست های  و  دستورالعمل 
و  نقایص  دارای  روش،  این  طبیعی  طور  به  افزود: 
اشکاالتی است که انتظار می رود بخش های دولتی 
و خصوصی هر جا اشکال و ایرادی می بینند آن را به 

مرکز اعالم کنند.
وی افزود: در مرکز هم این انعطاف وجود دارد که 
متناسب با منافع و مصالح ملی و در چارچوب قوانین 
اصالح  م��وارد  آن  ذیربط،  دستگاه های  مقررات  و 

شود.
ارز  تامین  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
 800 و  هزار  سه  نرخ  با  راهبردی  محصوالت  برای 
چهار  نرخ  با  شرایط  واجد  محصوالت  سایر  و  تومان 
هزار و 200 تومان گفت: تمامی دستگاه های دولتی 
برای  استان  خصوصی  بخش  با  همکاری  به  موظف 

حفظ بازارهای صادراتی هستند.
از  حاصل  ارز  می بایست  ک��رد:  تاکید  رشیدیان 
در  ش��ده؛  اع��الم  قیمت های  با  واردات  و  ص��ادرات 
این  از  خارج  در  و  گیرد  قرار  صادرات  دوباره  چرخه 

موضوعات هزینه نشود.
و واردات استان طی دو ماه  به رشد صادرات  وی 
گونه ای  به  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  اخیر 
صادراتی  و  هدف  بازارهای  تا  شود  ری��زی  برنامه 

استان حفظ شود.
هدف،  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
حمایت از تولید کننده و سرمایه گذار داخلی است، 
افزود: حفظ تولید برای ما اصلی محوری است و در 
این راستا در کنار توسعه سرمایه گذاری ها تامین نیاز 
مواد اولیه و تجهیزرات ضروری تولید هم باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رشیدیان ادامه داد: بخشی از این نیازها که تولید 
داخل نداریم باید از خارج تامین شود و بدین منظور 
باید همه بانک ها و دستگاه ها همکاری الزم را داشته 

باشند که هیچ واحدی برای واردات کاال و مواد اولیه 
که در داخل نمونه آن نیست دچار مشکل نشود.

مستمر  ی  م��ب��ارزه  ع��ن��وان  ب��ه  تولید  از  وی 
کیفیت  ارتقا  و  ب��ازار  حفظ  ب��رای  تولیدکنندگان 
این  کاران  اندار  دست  افزود:  و  کرد  تعبیر  تولیدات 
حوزه باید به علم روز مسلط باشند و از این رو تقویت 
تولیدی  مراکز  تمامی  در  پژوهش  و  تحقیق  واحد 

استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
موثر  برای حضور  گفت:  استاندار خراسان رضوی 
و قدرتمند در بازارهای پررقابت داخلی و خارجی و 
هزینه های  کاهش  به  ناگزیر  موجود  بازارهای  حفظ 
نیاز  می بایست  و  هستیم  کیفیت  افزایش  و  تولید 
مصرف کنندگان را به خوبی بشناسیم. شاه بیت گذر 
از مشکالت تولید و اشتغال را تقویت همدلی تمامی 
بانک ها  همراهی  و  خصوصی  و  دولتی  بخش های 

است.
رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی:

تولیدکنندگان به دانش ایرانی اتکا کنند
در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: اگر تولیدکنندگان ما 
حمایت  سال  در  آنها  نهایی  کاالی  که  دارند  انتظار 
ایرانی توسط مردم خریداری شود و مردم  از کاالی 

بایستی به ماشین  به تولیدات داخلی اعتماد کنند، 
مراکز  به  و  اعتماد  ایرانی  صنعتی  تجهیزات  و  آالت 

فناوری و تولید دانش ایرانی اتکا داشته باشند.
این  بازدید  از  ما  هدف  افزود:  علیرضایی  راضیه 
تولیدی  واحدهای  که سایر  این است  تولیدی  واحد 
برای  داخلی  تولید  ماشین آالت  از  استفاده  به  را 

نوسازی، باز سازی و سرمایه گذاری تشویق کنیم.
وی عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان ما انتظار دارند 
که کاالی نهایی آنها در سال حمایت از کاالی ایرانی 
تولیدات  به  م��ردم  و  شود  خریداری  م��ردم  توسط 
و  آالت  ماشین  به  بایستی  کنند،  اعتماد  داخلی 

تجهیزات صنعتی ایرانی اعتماد کنند.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مزیت  چندین  دارای  امر  این  داد:  ادام��ه  رض��وی 
و  کشور  سازی  ماشین  حوزه  در  که  اشتغالی  است؛ 
بنیان  دانش  اشتغال  این  که  می شود  ایجاد  استان 
و  فنی  ظرفیت  از  همچنین  م��ی ش��ود.  محسوب 
مهندسی که در دانشگاه ها تولید می شود، می توانیم 

بهره برداری کنیم.
با  صرفا  دانش  چرخه  اینکه  بیان  با  علیرضایی 
این  از  کرد:  بیان  نمی دهد،  رخ  دانشگاه  در  تولید 
موجب  فناوری  و  تبدیل  فناوری  به  بایستی  رو، 

بهبود وضع تولید شود. یکی از مزیت های این واحد 
نظر  از  تولیدی  ماشین آالت  که  است  این  صنعتی 
گرید  از  اعم  شده  بهینه  دستگاه های  انرژی  مصرف 

مصرفی A و A+ محسوب می شوند.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
رضوی در خصوص تاثیر قیمت ارز و با اشاره به اینکه 
یافته،  افزایش  صادرات  و  واردات  سال  اول  ماه  سه 
عنوان کرد: تقاضاهای ما در خصوص ثبت سفارشات 
بتوانیم  اگر  است،  شده  انجام  ارزی  حواله های  و 
برسانیم،  فروش  به  المللی  بین  بازار  در  را  کاالیی 
کاالی تولیده شده تبدیل به ارز می شود و بازمی گردد 
گذشته  به  نسبت  بیشتری  فرصت های  نهایت  در  که 

در داخل کشور برای ما فراهم می کند.
قیمت ها  اف��زای��ش  شاهد  ام��ا  ک��رد:  تصریح  وی 
بزرگ  پرونده    50 حدود  بودیم.  موارد  از  برخی  در 
با  با ارز قبلی صورت گرفته و  تشکیل شده که خرید 
که  شدیم  این  متوجه  کاال  مدارک  کنترل  و  بررسی 
کاالهای مذکور با ارز مبادله ای خریداری شده است. 
از این رو بسیاری از این افزایش قیمت ها جایگاهی 

ندارند.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
شرکت هایی  به  مربوط  مشکل  این  اف��زود:  رضوی 

عنوان  به  واق��ع  در  هستند،  تهران  در  که  اس��ت 
قیمتی  افزایش  و  می کنند  اقدام  اصلی  واردکننده 
نهایت  در  و  می آوردند  خود  کاالهای  فاکتور  روی  را 
در  پرونده ها  به  رسیدگی  ب��رای  که  می شود  باعث 

استان زمان بیشتری صرف شود. 
زمینه  در  بیشتر  شرکتها  این  ک��رد:  اضافه  وی 
آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی فعالیت داشتند، 
این شرکتها با افزایش قیمت ارز، قیمت کاالی خود 
با  را افزایش دادند و این در حالیست که این کاالها 
الزم  پیگیری های  که  بود  شده  خریداری  قبلی  ارز 
تعزیرات  به  و  ایجاد  آن  پرونده های  و  گرفت  صورت 

ارسال شد.
حوزه  در  قیمت  افزایش  خصوص  در  علیرضایی 
قیمت  افزایش  ک��رد:  خاطرنشان  تولید  خدمات 
کاهش  را  ما  رقابت  فرصت  ش��ده،  ایجاد  تولید  بر 
می دهد. لذا تالش و تقاضای ما این است که با سطح 
تولیدات  عمر  طول  کند،  پیدا  ارتقا  تولید  کیفیت 
غیر  قیمت  افزایش  هرگونه  با  و  یابد  افزایش  داخل 

منطقی برخورد شود.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تولید  شده  تمام  قیمت  افزایش  کرد:  اظهار  رضوی 
به واسطه هزینه های وارده باعث کاهش رقابت ما در 
بازارهای بین المللی خواهد بود و افزایش هزینه غیر 

الزم و ضروری برای مصرف کننده است.
وی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت غیر مجاز 
طریق  از  و  ماست  عهده  بر  مساله  این  کرد:  تصریح 
همچنین  می کنیم.  پیگیری  و  بررسی   12۴ سامانه 
این  با  می دهیم،  تشکیل  که  پرونده هایی  طریق  از 
برخورد  حکومتی  تعزیرات  سازمان  کمک  با  مسایل 

می شود.
علیرضایی با اشاره به اینکه به طور طبیعی ساالنه 
و  کارمندان  دستمزد  افزایش  مانند  قیمت  افزایش 
دست  افزایش  این  کرد:  بیان  می دهد،  رخ  کارگران 
تورم  حد  در  کاال ها  ش��ده  تمام  قیمت  در  مزدها 
 ۴0 تا   30 یکباره  طور  به  اینکه  اما  بوده  تاثیرگذار 
غیرعادی  دهد،  رخ  درکاالیی  قیمت  افزایش  درصد 

است. 

استاندار خراسان رضوی خراسان رضوی تاکید کرد؛

استفاده از تسهیالت ارزی دولت برای رونق تولید در استان

100080888
سامانه پیام کوتاه روزنامه

 صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
  انتقادات شهروندان عزیز می باشد



 هدیه ریحانی
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کتابخوان خبر

و  مشهورترین  از  یکی  ابلهان  اتحادیه  کتاب  
جهان  در  داستانی  کتاب های  ترین  پرفروش 
نقد  به  کتاب  ای��ن  در  ت��ول  کندی  ج��ان  اس��ت. 
مخاطرات اجتماعی و رفتارهای فردی می پردازد 
و بر اساس نظر سنجی مجله تایم، این رمان یکی 
آمریکا در 25 سال اخیر  ادبی  برتر  از کتاب های 
به  خاکسار  پیمان  توسط  ابلهان  اتحادیه  است. 
فارسی برگردانده و به صاحب امتیازی نشر چشمه 
کتاب  پشت  توضیحات  در  است.  شده  منتشر 
ابلهان«  »اتحادیه  انتشار  داستان  است:  آمده 
نوشته ی جان کندی تول، داستان غریبی است. 
جان کندی کتاب را در سی سالگی نوشت و بعد 
نرفت  آن  چاپ  بار  زیر  ناشری  هیچ  که  این  از 
در  ابلهان  ی  اتحادیه  زد.  خودکشی  به  دست 
حقیقت ناشرانی بودند که با نپذیرفتن کتاب، ما 
را از مجموعه آثار یکی از بزرگترین نوابغ ادبیات 
محروم کردند. مادرش یازده سال در پی انتشار 
این اثر بود تا سرانجام دانشگاه لوئیزیانا کتاب را 
منتشر کرد. کتاب به محض انتشار غوغایی به پا 
کرد و همان سال -۱۹۸۱- جایزه ی پولیتزر را ربود. 
متخصص  ایگنیشس  کتاب،  اصلی  شخصیت 
ی  دریچه  از  را  دنیا  تمام  که  است  وسطا  قرون 
کتاب تسالی فلسفه ی بوئتیوس، فیلسوف قرون 
وسطایی، می بیند. تمام زندگی اش فلسفه بافی 
است و انزجار از جامعه ی آمریکا. ایگنیشس ناظر 
بیشعوری  و  حماقتها  تمام  بر  است  غیرمنفعلی 
های محیط پیرامونش. آمریکای او همان است 
که نویسندهی کتاب هم ماندن در آن را نپذیرفت 
این  در  ک��رد.  انتخاب  را  خودخواسته  مرگ  و 
زمانی  که  دختری  دارد؛  یاور  یک  تنها  او  مسیر 
هم دانشگاهی اش بوده و عقایدی به رادیکالی او 
دارد، این دختر در پی نجات ایگنیشش برمی آید 

و نامه ای این دو به هم خواندنی هستند.
از کتاب می خوانیم: » می شود گفت  در بندی 
خویشاوندی  احساس  سیاه  نژاد  با  همیشه  من 
من  شبیه  درست  موقعیت شان  چون  داشته ام 
غیرخودی  آمریکا  جامعه  در  ما  دوی  هر  است؛ 
خودخواسته  من  تبعید  که  هرچند  هستیم، 

است...«

از  یکی  عنوان  به  اقلیما  نیما  ساخته  »امیر« 
جشنواره  غرب«  »شرق  رقابتی  بخش  فیلم های 
بین المللی فیلم کارلووی واری در کشور جمهوری 

چک انتخاب شد.
ریپورتر،  هالیوود  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
جشنواره  پنجاه وسومین  فیلم های  فهرست 
به  »امیر«  فیلم  و  شد  اعالم  واری  کارلووی  فیلم 
کارگردانی نیما اقلیما به عنوان نماینده سینمای 
ایران یکی از ۱۲ فیلم بخش رقابتی »شرق غرب« 
و  خاورمیانه  اروپا،  شرق  از  جدید  فیلم های  ویژه 

اروپای مرکزی خواهد بود.
با  خود  سینمایی  تجربه  اولین  در  اقلیما  نیما 
فیلم  جشنواره  ششمین  و  سی  در  »امیر«  فیلم 
تهیه کنندگی  فیلم که  این  فجر حضور داشت. در 
آن را سید ضیاء هاشمی برعهده دارد، میالد کی 
مرام،  سحر دولتشاهی، هادی کاظمی، مصطفی 
گی،  قلعه  سه  روشنک  ولیان،  بهدخت  قدیری، 
آرتین  و  هاشمی  عامل  مهدی  منافی،  وحید 

گلچین به ایفای نقش پرداخته اند.
»یکی  اس��ت:  آم��ده  فیلم  داستان  خالصه  در 
با  هم  یکی  زندگی،  با  یکی  پول،  با  یکی  کار،  با 
سیگار. همه خودشونو می کشن. فقط راه هاشون 

فرق می کنه.«
رقابتی  بخش  در  حاضر  مهم  فیلم های  دیگر  از 
واری  ک��ارل��ووی  فیلم  جشنواره  غ��رب«  »ش��رق 
ژوک«  »داریا  ساخته  بلورین«  »قوی  به  می توان 
این  افتتاحیه  فیلم  عنوان  به  بالروسی  فیلمساز 
ساخته  سلیمان«  »کوه  خانوادگی  کمدی  و  بخش 

»الیزاوتا استیشووا« اشاره کرد.
اما در بخش رقابتی اصلی این رویداد سینمایی 
رقابت  بلورین  گوی  جایزه  دریافت  برای  فیلم   ۱۲
آنها ساخته »رادو ژوده«  از مهم ترین  می کنند که 
نمی دهم  »اهمیتی  عنوان  با  رومانیایی  سینماگر 
کنیم«،  سقوط  تاریخ  عمق  به  بربرها  چون  اگر 
»سباستین  از  م��رده ان��د«  ت��اب  شب  »ک��رم ه��ای 
ساخته  فلورینوپولی«  »رویای  کانادا،  از  پیلوته« 
من«  »جامپ  کاتز«،  »آن��ا  آرژانتینی  کارگردان 
روسیه  از  تردوفسکی«  »ای��وان  کارگردانی  به 
محصول  جونز«  »الن��دری  ساخته  »درش��ب«  و 

مشترک آمریکا و اتریش هستند.
فیلم  بین المللی  جشنواره  سومین  و  پنجاه 
 ۸( ۷ جوالی  تا  ۲۹ ژوئن  تاریخ  از  واری  کارلووی 
۱۶ تیر( در کشور جمهوری چک برگزار خواهد  تا 
به  افتخاری  بلورین  گوی  جایزه  اعطای  با  و  شد 
»بری لوینستون« کارگردان برنده اسکار آمریکایی 
فورمن«  »میلوش  یادبود  ویژه  برنامه  همچنین  و 
چک  سینمای  درگذشته  تازه  و  نامدار  کارگردان 

همراه خواهد بود.

و  ماه  آبان   2۴ تاریخ  در  گذشته،  سال  پاییز 
حجت  کتاب خوانی«،  و  کتاب  »روز  با  مصادف 
االسالم نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس شورای اسالمی از پروژه کتابخانه 
بازدید  رسانه  اصحاب  حضور  با  مشهد  مرکزی 
کرد. پروژه ای ملی که سال 7۴ آغاز شد و پس از 

23 سال همچنان ناتمام مانده است.
اکبری، مدیرکل سابق  بازدید، حسین  این  در 
کتابخانه  های عمومی خراسان رضوی گفت: در  
بود  ملی  پروژه ای  مرکزی،  کتابخانه  پروژه  ابتدا، 
تبدیل  استانی  پروژه  یک  به  حاضر  حال  در  اما 
این  تکمیل  برای  استان  اعتبارات  سقف  و  شده 
نیست.  کافی  آن  از  ب��رداری  بهره  و  ساختمان 
فرسایش  و  تخریب  جدید  دوره  آغاز  درباره  وی 
پیگیری  خواستار  و  کرد  نگرانی  ابراز  ساختمان 
های مستمر و جدی از سوی پژمانفر برای اتمام 

کار کتابخانه شد.
مرکزی  کتابخانه  پروژه  بازدید  این  در  پژمانفر   
گفت:  و  دانست  مشهد  جان  بر  کهنه  زخمی  را 
با  را  ای  کتابخانه  سرانه  ترین  پایین  مشهد، 
توجه با جمعیت 3 میلیون و دویست هزار نفری 

کشور  شهرهای  کالن  سایر  با  مقایسه  در   اش 
اصحاب  از  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده  دارد. 
و در  نکرده  را رها  این موضوع  تا  رسانه خواست 
اولویت مطالبات قرار دهند. وی افزود: تا پایان 
با  کشوری   و  استانی  جلساتی   ،9۶ ماه  بهمن 
مدیر  ارش��اد،  و  فرهنگ  وزیر  استاندار،  حضور 
نهادکتابخانه های عمومی استان، سازمان برنامه 
اعضای  و  شهرداری  مدیران  استان،  بودجه  و 
و  کار  گزارش  و  داد  خواهم  ترتیب  شهر  شورای 
را در حضور  پروژه  اتمام رسیدن  به  نهایی  زمان 

رسانه ها اعالم خواهم کرد.«
در این بازدید اعتبارات الزم برای اتمام پروژه 
پروژه  پیمانکار  و  شد  برآورد  تومان  میلیارد   1۴
برای تحویل کتابخانه در طول ۶ ماه اعالم آمادگی 
کرد به این شرط که مسئولین مربوطه اعتبارات 

الزم را تامین کنند.
از این بازدید ۶ ماه می گذرد و در پایان بهمن 
ماه گزارشی به اصحاب رسانه ارائه نشد. با وجود 
بسیار  پیگیری های  و  متعدد  جلسات  برگزاری 
پژمانفر، مسئولین در این مدت به وعده هایشان 
پ��روژه  و  نکردند  عمل  اعتبارات  تامین  ب��رای 
کتابخانه مرکزی مشهد رو به تعطیلی است. برای 
پیگیری وضعیت نهایی کتابخانه با پژمانفر گفت و 
گویی تازه داشتیم و دلیل ناتمام ماندن پروژه را 

جویا شدیم.

با  رابطه  در  ک��الت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
این  در  گفت:  پروژه  رساندن  نتیجه  به  پیگیری 
مدت جلسات متعددی با استاندار، وزیر فرهنگ 
علیرضا  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  ارش��اد،  و 
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  دبیرکل  مختارپور، 
نتیجه  به  اما متاسفانه پیگیری ها  کشور داشتیم 
نرسید و چند روز قبل پیمانکار پروژه با من تماس 
گرفت و گفت در این مدت بسیار کار کرده ام اما از 
آنجایی که پولی دریافت نمی کنم، علی رغم میل 
و  کرده  متوقف  را  پروژه  هستم  مجبور  باطنی ام 

بخوابانم.
وی افزود: ناتمام ماندن یک پروژه ملی پس از 
23 سال هیچ توجیهی ندارد و در واقع لکه سیاهی 
است در کارنامه مدیریت استان و لکه ننگی است 
بر دامن شهر. تکمیل پروژه نیاز به اعتبار چندانی 
ندارد، پیمانکار هم به دنبال پول نیست و حتی 
اگر اوراق مشارکت هم به او بدهند قبول می کند؛ 
اما همچنان سو مدیریت و خلف وعده ها در این 
تالش های  و  پیگیری ها  با  دارد.  وج��ود  رابطه 
مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، 
پروژه در  این  اکبر سبزیان قرار شد تکمیل  علی 
مصوبات سفر رئیس جمهور به مشهد قرار بگیرد 
و من مطلع نشدم که این موضوع در مصوبات سفر 

قرار گرفته است یا خیر.
مدیریت  سو  این  اینکه  با  رابطه  در  پژمانفر 

متوجه کدام نهاد ها و مسئولین است تصریح کرد: 
مشکل اصلی پروژه عدم پشتیبانی مالی و تامین 
اعتبارات است و در این رابطه استاندار، سازمان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  خراسان،  بودجه  و  برنامه 
باشد.  پاسخگو  باید  ارشاد  مالی  اداری  معاون  و 
چون ما در طی جلساتی این مسئولین را کنار هم 
از  که حمایت  گرفت  توافقاتی صورت  و  نشاندیم 
این پروژه را ادامه بدهند و به سرانجام برسانند. 
کار هم مدتی شتاب گرفت اما سرانجام بر اثر عدم 

پشتیبانی الزم، متوقف شد.
محمد مقدوری، معاون هماهنگی امور عمرانی 
قرار  با  رابطه  در  رض��وی  خراسان  استانداری 
گرفتن تکمیل این پروژه در دستور کار مصوبات 
سفر رئیس جمهور به مشهد گفت: در سفر اخیر 
مشکل  این  رضوی  خراسان  به  جمهور  رئیس 
جزو پیشنهادات ما بوده و درخواست داشتیم تا 
تامین شود.  این سفر  از محل  این پروژه  کسری 
امیدواریم با تصویب این طرح مشکل حل شود و 
نگرانی ها مرتفع شود. البته باید به این موضوع 
که  بوده  این  ما  قبلی  پیشنهاد  که  کرد  توجه  نیز 
و  حل  کشور  های  کتابخانه  نهاد  توسط  مشکل 
با  نیز  آنها  اما  شود  تامین  محل  این  از  بودجه 
مشکالت مالی مواجه بودند و نتوانستند اقدامی 

صورت بدهند.
پیمانکار  خزائی،  تقی  محمد  با  آن  از  پس 
با  رابطه  در  وی  داشتیم.  مصاحبه  ای  پ��روژه 
 91 سال  از  من  گفت:  کار  ماندن  ناتمام  دلیل 
پروژه را تحویل گرفتم و سالهاست که روی پروژه 
تامین  االن  از  اگر  می کنم.  کار  مرکزی  کتابخانه 
اعتبار صورت بگیرد و دوباره مشغول کار شویم 
مرکزی  کتابخانه  تا  می برد  زمان  ماه  پنج  حدود 
آماده شود اما هر بار مسئولین جلسه می گذارند 
و وعده می دهند که پول الزم برای تکمیل پروژه 
تعهدش  به  هیچکس  اما  می  کنند  پرداخت  را 

عمل نمی کند.
ساختمان  این  نوسازی  مسئول  ما  افزود:  وی 
هستیم و وظیفه تامین اعتبار آن با دستگاه های 
مرتبط است که هیچکدام به وعده هایشان عمل 
تعطیل  نیمه  حاضر  حال  در  پ��روژه  کنند.  نمی 
می  تعطیل  کامال  هم  آینده  روز  چند  تا  و  است 
داریم  نیاز  پروژه  پایان  برای  که  ای  شود. هزینه 
متاسفانه  است.  تومان  میلیارد  تا 1۴  حدود 12 
شروع  را  کار  ما  مسئولین  دادن  وعده   بار  هر  با 
پرداخت می شود  پولی  که  باور  این  با  و  می کنیم 
به مردم بدهکار می شویم. در حال حاضر من پنج 
طلبکار  مربوطه  دستگاه های  از  تومان  میلیارد 
ما  پاسخگوی  هم  نهادی  یا  مسئول  و  هستم 

نیست.

»امیر« به جشنواره کارلووی واری 
راه یافت

این ساختمان در حال ساخت است:

وصله ناجور
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  سرویس اجتماعی
جاری  سال  ماه  خ��رداد   9 چهارشنبه،  روز 
بهانه  به  علی)ع(  امام  جمعیت  خبری  نشست 
برگزاری نهمین سال اجرای آیین کوچه گردان 
عاشق، با حضور اصحاب رسانه در محل دفتر 

روزنامه »صبح امروز« برگزار شد.
خدامی،  محمدرضا  جلسه،  این  ابتدای  در 
ضمن  علی)ع(  امام  جمعیت  رسانه   مسئول 
قبول  ب��رای  ام��روز«  »صبح  روزنامه  از  تشکر 
میزبانی این نشست خبری گفت: این نشست 
بهانه  خوبی در آستانه طرح کوچه گردان عاشق 
است که کمی عمیق تر به معضالت اطراف شهر 
مشهد بپردازیم. اینکه سالی یک بار آن هم در 
این ایام دور هم جمع شویم و صرفا گزارشی از 
کارهای انجام شده طی سال ارائه دهیم و بعد 
همه چیز به همین جا ختم شود، دردی را دوا 

نمی کند و کاری را پیش نمی برد.
می خواهیم  امسال  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
توزیع  خبری  بازتاب  و  گزارش  ارائه  بر  عالوه 
کیسه های آذوقه در مناطق محروم و حاشیه ای 
مشهد، بخشی از معضالت مشکالت شناسایی 
رسانه  اصحاب  توسط  را  محالت  این  در  شده 
به  رسیدگی  آیین  بلکه  کنیم،  اطالع رسانی 
محرومان حضرت علی)ع( نه فقط در شب های 

قدر بلکه در تمام سال احیاء شود.
به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم

مسئول  و  جمعیت  عضو  قدمگاهی،  نرگس 
مشهد  در  عاشق  کوچه گردان  آیین  برگزاری 
تقویت  موجب  جلسات  این  امیدوارم  گفت:  
به  نسبت  و  باشد  رسانه ها  با  ما  موثر  ارتباط 
شهر  این  قبال  در  خود  اجتماعی  مسئولیت 
همچین  نباشیم.  تفاوت  بی  آن  مردمان  و 
امیدوارم شاهد تغییرات مثبت در حاشیه شهر 

مشهد باشیم. 
حاشیه  در  ما  فعالیت  اف��رود:  ادامه  در  وی 
که  دارد  اجرایی  و  پژوهشی  جنبه  دو  شهر؛ 
به  مناطق  این  در  فعاالن  حضور  واسطه  به  ما 
موجود  معضالت  به  نسبت  وسیعی  شناخت 
براساس همین شناخت  می رسیم. همچنین  
است که فعالیت هایمان را سازمان دهی و برای 

ادامه فعالیت نیز برنامه ریزی میکنیم. 
با صدای بلند از مجرای رسانه

یک  فقر،  مسئله  ک��رد:  تصریح  قدمگاهی 
عوامل  و  نیست  مستقل  و  بعدی  تک  موضوع 
فقر  که  می دهند  هم  دست  به  دست  متعددی 
به وجود بیاید. مشکالت اقتصادی و معیشتی، 
بی سوادی،  و  س��وادی  کم  اعتیاد،  بیکاری، 
مشکالت حقوقی و سایر موارد مثل زخم کهنه 
و  خانواده  شاکله  تمام  به  عفونت  و  می شوند 
از  یکی  مثال،  برای  می کند.  سرایت  جامعه 
در  موجود  قوانین  ضعف  ک��ودک آزاری،  دالیل 
این رابطه قوانین حمایتی و  کشور ماست. در 
افراد  با  رابطه  در  یا  ندارین  مناسبی  بازدارنده 
وی��ژه ای  تدبیر  هنوز  شناسایی  م��دارک  فاقد 
صدای  نحوی  به  باید  ما  است.  نشده  اتخاذ 
مظلومیت حاشیه نشینان را به گوش مسئولین 

و سایر اقشار جامعه برسانیم.
آب شرب و سرویس بهداشتی ندارند

از  برخی  در  ک��رد:  بیان  جمعیت  عضو  این 
مناطق شناسایی شده در حاشیه، مشکالت و 
معضالت موجود فراتر از نیازهای ثانویه انسان 
این  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  متاسفانه  است. 
مشهد  شهر  با  را  فاصله  نزدیک ترین  مناطق 
زندگی  زیرساخت های  از  هنوز  ام��ا  دارن��د، 
شهری در کوچه های این مناطق خبری نیست. 
برخی از این روستاها از داشتن لوله کشی و آب 
حتی  و  آسفالت  بهداشت،  مرکز  وجود  شرب، 
هستند.  محروم  بهداشت  سرویس  داشتن 
توجه  با  مناطق  این  از  برخی  متاسفانه،  بله 
وجود  از  مشهد،  کالنشهر  به  هم جواری  به 
محروم اند  زندگی  اولیه  امکانات  جزئی ترین 
مدونی  برنامه  دست اندرکار  نهادهای  سایر  و 
برای  ندارند.  نواحی  این  برای  مدتی  بلند  و 
خود  صدای  بتوانیم  باید  معضالت  این  حل 
سازی  شهر  امر  در  که  متولی  نهادهای  به  را 
بیماری ها  بحث  در  یا  و  برسانیم  فعال هستند 
بهداشت  بخش  فعاالن  به  را  خود  صدای  باید 
اما  کوتاه  قدمی  بتوان  بلکه  برسانیم  درمان  و 

موثری در حاشیه شهرمشهد برداشت.

فقدان مدارک هویتی در حاشیه شهر
هیچ گونه  نداشتن  به  اش��اره  با  قدمگاهی 
ملی  کارت  شناسنامه،  قبیل  از  هویتی  اوراق 
و... افزود: شاید کمی عجب به نظر برسد اما 
شناسایی  مدارک  فقدان  می گویم  اطمینان  با 
شهر  حاشیه  در  ساکن  ات��ب��اع  دام��ن  تنها 
این روستاها  از  برخی  ما در  نگرفته،  را  مشهد 
فاقد  همچنان  که  داریم  را  بلوچی  ایرانی های 
تشکل  یک  عنوان  به  ما  هستند.  مدارک  این 
مردمی، نمی توانیم به تنهایی این معضالت را 
ریشه-کن کنیم و این امر نیازمند این است که 
این  مورد  در  رسانی  اطالع  به  رسانه،  اصحاب 
معضالت بپردازند تا مطالبه گری نسبت به حل 

این گونه مسائل، به تدریج، شکل بگیرد. 
آیین  اجرای  به  اشاره  با  جمعیت  عضو  این 
قدیمی  طرح  این  گفت:  عاشق  کوچه  گردان 
و  است  علی)ع(  ام��ام  جمعیت  برنامه   ترین 
کشور  کل  در  آن  اج��رای  از  س��ال   19 ح��دود 
مرام  از  گیری  الگوی  با  طرح  این  می گذرد. 
غذا  کیسه های  که  علی)ع(  حضرت  پسندیده 
انجام  می رساندند،  نیازمندان  و  ایتام  به  را 
می شود. امسال نیز به رسم هر ساله این آیین 
عموم  از  جمعی  و  جمعیت  اعضای  حضور  با 
مواد  کیسه   ۴20 حدود  می شود.  اجرا  مردم 
کل  در  کیسه   8000 و  مشهد  شهر  در  غذایی 
حاشیه  در  قدر،  شب های  و  شده  تهیه  کشور، 
شهر و خانه هایی که از قبل شناسایی شده اند 

توزیع می شوند.
اجرای آیین کوچه گردان عاشق

صرفا  آیین  این  هدف  کرد:  بیان  قدمگاهی 
بلکه  نیست  غذایی  م��واد  کیسه های  پخش 
اطالع  مناطق،  این  در  فقر  ما شناسایی  هدف 
جهتی  در  م��ردم،  به  و  آگ��اه��ی دادن  رسانی 
عین  در  و  برخیزند  همدیگر  یاری  به  که  است 
این  شوند.  آگ��اه  محالت  وضعیت  از  ح��ال، 
داخل  و  مناطق  این  به  ما  ورود  راه  کیسه ها 
به  می توانیم  طریق  این  از  است.  خانواده ها 
را  خانواده ها  این  گریبان  که  معضالتی  سایر 
گذشته  سال  از  کنیم.  رسیدگی  است،  گرفته 
پیگیری های  جمله  از  بسیاری  موارد  کنون  تا 
ساکن  و  محروم  دانش آموزان  برای  تحصیلی 
برخی  اما  رسانده ایم  ثمر  به  را  مناطق  این  در 
از مشکالت مسائل زیر ساختی است که عموم 
مردم ساکن در این مناطق را درگیر کرده است. 
همین جا  از شما اصحاب رسانه و عموم مردم 
عاشق  کوچه گردان  همایش  در  می کنم  دعوت 
برگزار  رمضان  ماه   23 و   19 شب های  در  که 

می شود شرکت داشته باشید.
زیر پوست آسیب های اجتماعی 

صحبت  فقر  از  م��ا  ک��ه  زم��ان��ی  اف���زود:  وی 
نظر داشته  را هم در  تبعات آن  باید  می کنیم، 
اعتیاد،  مثل  سهمناکی ،  تبعات  که  باشیم؛ 
و  معتاد  بچه  معتاد،  زن  مخدر،  مواد  توزیع 
می شود  باعث  فقر  است.  معتاد  جنین  حتی 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  شود.  متولد  بزه  که 
شهر  حاشیه  به  روستاها  از  مهاجرت  فقر، 
است. بیکاری، خشکسالی افراد را از روستاها 
که  کسی  اما  می کشاند.  شهر  حاشیه  سمت  به 
کشاورزی  مشغول  خودش  روستای  در  شاید 
می گذارنده  را  روزگار  حقوقی  اندک  با  و  بوده 
نه تنها  و  کرده  مهاجرت  مناطق  این  به  حاال 
و  دست  خودش  برای  بهتری  شغل  نتوانسته 
با آسیب های کهنه حاشیه شهر دست  بلکه  پا 

و پنجه نرم می کند.
فقر  تبعات  به  اش��اره  با  جمعین  عضو  این 
مثل  معضلی  فقر،  دن��ب��ال  ب��ه  ک��رد:  ع��ن��وان 
وقتی  و  می آید  پیش  تحصیل،  از  محرومیت 
با  درگیری  برگردیم،  شهر  حاشیه  چرخه  به 
کار،  کودکان  وجود  جمله  از  مشکالت  سایر 
کودکان معتاد و... را به وضوح می بینیم. نبود 
اقتصادی   ساختارهای  و  اجتماعی  مناسبات 
امکانات  از  یک سری  که  طبقاتی  شکافت  و 
دارد  وجود  حاشیه  مناطق  از  بعضی  در  اولیه 
که همین مسائل دست به دست هم می دهند 
به  ادام��ه  در  می کنند.  تشدید  را  مشکالت 
معضالت  و  مشهد  شهر  حاشیه  روستاهای 

شناسایی شده در آن ها می پردازیم.
روستای همت آباد دیوار به دیوار مشهد

شهر  با  روستا  ای��ن  کمی  فاصله  وج��ود  با 

پل  و  نوغان  میدان  طریق  از  دارد،  مشهد 
پیدا  دسترسی  آن  ب��ه  می توانیم  رس��ال��ت 
خمینی  روستا  این  اصلی  خیابان های  کنم. 
گفت  می توان  تقریبا  که  هستند  طالقانی  و 
این خیابان ها  این روستا در  معضالت اساسی 
از  این منطقه حتی  به چشم می آید. ساکنین 
ابتدایی ترین امکانات زندگی از جمله آب شرب 

و لوله کشی برخوردار نیستند.
متعدد  کارگاه های  آب��اد  همت  منطقه  در 
می خورد.  چشم  به  زباله  تفکیک  و  بازیاقت 
شهر  مختلف  نقاط  از  که  زباله هایی  تمام 
منتقل  کارگاه  این  به  می شوند،  جمع آوری 
به  و  زن��ان  م��ردان،  که  گفت  باید  متاسفانه  و 
اشتغال  کارگاه ها  این  در  زیادی  بچه های  ویژه 
این  مستقیم  صورت  به  زنان  و  بچه ها  دارند.  
سنگین  فضای  می کنند.  تفکیک  را  زباله ها 
تعفن، آلودگی، بیماری و پرخطر این کارگاه ها 
شغلی  اولیه  امکانات  که  موضوع  این  اضافه  به 
چکمه  ماسک،  مخصوص،  دستکش  یعنی 
اف��راد  ای��ن  و  ن��دارد،  وج��ود  مناسب  لباس  و 

همچنان مشغول کارند.
توزیع  منطقه  این  معضالت  از  دیگر  یکی 
ا ست.  علنی  صورت  به  مخدر  مواد  مصرف  و 
هیچ وقت نمیتوانیم این دو معضل را کنار هم 
نبینیم و در این منطقه با مادر و کودک درگیر 

اعتیاد روبرو هستیم. 
شهرآباد گل آلود است

دسترسی به این روستا از جاده میامی میسر 
است و تقریبا در 2 کیلومتری شهر مشهد قرار 
شرب  آب  کشی  لوله  نیز  روستا  این  در  دارد. 
شرب  آب  تامین  و  تهیه  برای  و  ن��دارد  وجود 
شرب  آب  تانکرهای  طوالنی  درصف های  باید 
با  گاهی  تانکرها  این  متاسفانه  ایستاد.که 
چندروزه  بی آبی  سبب  که  می شوند  پر  تاخیر 
درحالی  این ها  می شود.  روستا  این  ساکنان 
است که این تانکرها اصال بهداشتی نیستند و 
در معرض مستقیم آفتاب بوده و حتی آب آن 
کوچه های  متاسفانه  ن��دارد.  مطلوبی  کیفیت 
که  دارد  وجود  منطقه  این  در  زی��ادی  خاکی 
گرد و غبار حاصل از آن به شدت در فصل گرما 
آزاردهنده  می شود. در فصل سرما نیز این گل 
و الی عبور و مرور برای مردم سخت و دشوار 
می کند و تنها یک خط اتوبوس در این منطقه 
وجود دارد که مردم را از شهر آباد به روستاهای 

دیگرمنتقل می کند. 
به  روستا  این  در  بهداشت  مرکز  یک  تنها 
چشم می خورد که آن هم فقط یک روز در هفته 
باز است و امکانات پزشکی و درمانی یک خط 
درمیان ارائه می شود. فقط یک مدرسه ابندایی 
خیلی کوچک و مدرسه مقطع راهنمایی دوره 
اول در این ناحیه وجود دارد و متاسفانه خیلی 
دخترانشان  که  نمی دهند  اجازه  خانواده ها  از 
ترک  پس  بیایند.  شهر  به  نحصیل  ادامه  برای 
ادامه  در  که  می آید  چشم  به  اجباری  تحصیل 
می شود.  هنگام  زود  ازدواج  تشدید  موجب 
و  ن��دارد  وج��ود  هنری   و  فرهنگی  مرکز  هیچ 
که  هستند  اقوامی  جمله  از  بلوچ  خانواده های 
حجم  شاهد  و  می کنند  زندگی  روستا  این  در 
قابل چشم گیری از کودکان فاقد هویت هستیم 
که به علت نبود این اوراق معضالت بعدی این 

اقوام بیشتر است. 
کارگاه های تفکیک زیاله در ساالر آباد

شده  واق��ع  سرخس  ج��اده  در  روستا  ای��ن 
لحاظ  از  دارد.  مشهد  با  کمی  فاصله  که  است 
از  معضالتی  دچار  اقتصادی  و  فرهنگی  فقر 
که  زنانی  و  دختران  از  زی��ادی  حجم  قبیل 
هستند  ضایعات  های  کارگاه  در  کار  به  مجبور 
روستای  کار  نیروهای  اکثر  یعنی  مواجهیم.   ،
هستند  آباد  ساالر  روستای  اهالی  همت آباد 
که این مسافت طوالنی را صبح زود با سرویس 
می روند و این تنها راه اهالی این روستا است. 
این منطقه از امکانات تفریحی و بازی و رفاهی 
برخوردار نیست و تنها رفت و آمد مردم و بچه 
است.  ضایعات  کارگاه های  همان  به  تنها  ها 
نیز  روستا  این  در  هویت  اوراق  فاقد  کودکان 

ساکن اند.
معلم ها به روستای گوندوک نمی آیند

طالقانی  خیابان  و  آب��اد  همت  روستای  از 
این  به  خاکی  جاده  یک  از  متری   700 گذر  با 

روستا دست رسی پیدا می کنیم که همین جاده 
می شود.  افراد  کمتر  وآمد  رفت  سبب  خاکی 
این جا هم از امکانات تحصیلی خوبی برخوردار 
کانکس  از  کالس ها  از  یکی  ب��رای  و  نیست 
این  در  حاضر  حال  در  اما  می شود  استفاده 
به  که  است  ساخت  حال  در  مدرسه ای  روستا 
در  حضور  از  معلمین  مناسب  جاده  نبود  علت 
و  معلم  کمبود  با  و  این مدارس سرباز می زنند 
آب  هستیم.  برو  رو  شاگردان  از  زیادی  حجم 
شرب در این منطقه هم نیز وجود ندارد و تنها 
راه دسترسی به آب شرب نیز همان تانکرهای  

اغلب خالی در سطح روستا هستند.
کوره های آجرپزی با یک سرویس بهداشتی

هستند  فعال  سال  از  ماه  شش  کوره ها  این 
و مردم روستا ها و حتی محالت حاشیه شهر 
در  و  رفته  مناطق  این  به  را  سال  از  ماه  شش 
اولیه  امکانات  با  کوچک  خیلی  اتاقک های 
بسیار  ها  کوره  در  کاری  ساعات  می گذرانند. 
باالست و این حجم کار سخت برای بچه ها به 
شدن سخت و زیان آور است. حتی خانم های 
بر  بنا  که  دارند  وجود  کوره ها   این  در  بارداری 

اجبار مشغول به کارند. 
دیگری  معضل  اولیه  امکانات  وج��ود  عدم 
است که در کوره ها با آن مواجه هستیم. در این 
کوره ها تنها یک سرویس حمام و توالت وجود  
دارد که برای آن حجم باالی جمعیت از لحاظ 
همچنین  نیست.  مناسبی  وضعیت  بهداشتی 
باید قید کنم که آب شرب نیز در کوره ها وجود 

ندارد. 
پاکدل در ادامه تصریح کرد: بحث کار کودکان 
در کارگاه های بازیافتی و کوره های آجرپزی از 
لحاظ حقوقی حائز اهمیت است  و اینکه شاید 
بسیاری از این کارگاه ها به صورت غیر قانونی از 
نیروی کار کودک استفاده می کنند. اگر به این 
صورت به حل این مسئله نگاه کنیم که بخاطر 
صورت  است  بهتر  قوانین  در  کودک  کار  منع 
جمع  را  کارگاه ها  این  و  کنیم  پاک  را  مسئله 
دردی  هیچ  که  گفت  می توان  جرات  به  کنیم، 
درمان نمی شود و تعطیلی این کارگاه ها، کافی 
نیست و باید فضایی فراهم شود که این افراد، 

به حقوق اولیه شان دسترسی داشته باشند.
خانه های ایرانی

وی در ادامه افزود: در بحث خانه های ایرانی 
خانه علم را برای کودکان فاقد اوراق هویتی و 
کودکان کار تاسیس کردیم، در این قسمت ما با 
سایر کودکانی که به هرجهت محروم از تحصیل 
می دهیم.  ارائه  را  الزم  آموزش های  هستند 
یکی از بحث هایی که همیشه در جمعیت وجود 
از  هریک  در  نشده  کشف  پتانسیل های  وجود 
افراد است که می توان در جهت توانمندی آنان 

موثر باشد. 
این  آی��ا  س��وال  ب��ه  پاسخ  ب��ا  ادام���ه  در  وی 
محالت تنها نواحی شناسایی شده در حاشیه 
شناسایی ها  این  خیر  گفت:  هستند،  شهر 
که  ص��ورت  این  به  است  محور  محله  عموما 
مراجعه  با  و  می شود  شناسایی  محالت  این 
در  آگاهی هایی  کسب  و  محله  معتمدین  به 
مناسبت  در  ما  می شود.  خانواده ها  خصوص 
این  برای ساکنین  را  برنامه هایی  های مختلف 
نواحی اجرا می کنیم که یکی از طرح ها همین 

آیین کوچه  گردان عاشق است. 
از این در به آن در می زنیم

از  تعداد  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
حل  و  شناسایی  برای  سازمان ها  و  ارگان ها 
گفت:  می کنند،  مراجعه  شما  به  مشکالت 
که  متعددی  مشکالت  به  توجه  با  معموال 
سراغ  به  ما  عمدتا  هستیم،  روب��ه رو  آن ها  با 
نهادهای مختلف می رویم. برای مثال در بحث 
به  متعدد  مراجعات  با  تحصیل  از  بازماندگان 
از یک بخش نامه  آموزش و پرورش و استفاده 
توانستیم برخی از این کودکان که اتفاقا ایرانی 
ثبت  م��دارس  در  آبی  برگه  گرفتن  با  بودند، 
رفتارهای  دلیل  به  متاسفانه  اما  کنیم.  نام 
ناشایست از سوی دانش آموزان و مدیر و ناظم 
این  مجدد  تحصیل  ترک  به  که  شدیم  مواجه 

دانش آموزان انجامید.
بیگاری یا اشتغال؟!

پوشش  تحت  افراد  این  سوال  پاسخ  در  وی 
به  ک��رد:  بیان  نیستند،  ای  بیمه  ن��وع  هیچ 
بیمه ای  فقدان مدارک هویتی هیچگونه  دلیل 
آنها  و  نشده  تعریف  محالت  این  ساکنان  برای 
نمی توانند از بیمه سالمت عمومی نیز استفاده 
مشکالت  یکی  هویتی  اوراق  مسئله  کنند. 
ریشه  ای در این محالت است که تبعات زیادی 
صراحت  به  حتی  دارد.  خود  دنبال  به  هم  را 
افراد  شامل  کاری  بیمه  هیچگونه  گفت  باید 
با  عمدتا  و  نمی شود  شهر  حاشیه  در  شاغل 
طاقت  و  سخت  کارهای  به  کم  خیلی  درآم��د 

فرسا شاغل هشتند. 
معیوب  چرخه  ک��رد:  اش��اره  پایان  در  وی 
انسانی  نیازهای  اولین  به  امکانات و دسترسی 
گره بزرگی در حاشیه شهر به وجود آورده است. 
فرهنگی،  یا  هنری  محل  سبزی،  فضای  هیچ 
حتی مدرسه ای مناسبی در این مناطق وجود 
ندارد. فضای ول و آلوده که زباله های شهری و 
سرنگ های آلوده معتادان در زمین ها به چشم 
پاهای  با  بچه های  آنطرف تر  کمی  و  می خورد 
برهنه مشغول بازی با نخاله ها در این مکان ها 
بزه منجر  بزه می شود،  به  فقر، منجر  هستند. 
این  برای  پازدهری  و هیچ  بیماری می شود  به 

چرخه معیوب تولید نمی شود. 

ایام  در  خون،  انتقال  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماه  خ��رداد   17 و   15 و   13 مورخ  قدر  شبهای 
مقدس  مشهد  خون  اهدای  های  پایگاه  جاری 
از ساعت 21:15 تا 2:00  بامداد روز بعد آماده 

پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهند بود.
کلیه پایگاه ها در 1۴ خرداد ماه غیر فعال و در 
1۶ خرداد ماه از ساعت 21:15 الی 1:15 بامداد 
فعال خواهند بود. ضمن آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا ) ع ( ، با اشاره به کاهش اخیر ذخایر انواع 
فراورده های خونی استان از همه مردم نیکوکار 
دعوت گردیده تا با مراجعه به پایگاه ها و اهدای 

خون به کمک بیماران نیازمند بشتابند.
بر  تاکید  با  استان  خون  انتقال  عمومی  روابط 
اینکه نیاز به خون همیشه هست، از داوطلبان 
اهدای  تا  نمود  درخواست  خون  اهدای  ایثارگر 
خون را منوط بر مناسبت ها و از جمله شبهای 
قدر ننموده و با مراجعه در همه ایام سال به این 

اقدام خداپسندانه اهتمام ورزند .
رضوی  خراسان  خون  انتقال  عمومی  رواب��ط   
گروه  به همه  نیاز  اینکه در حال حاضر  اعالم  با 
داری  روزه  که  نمود  تاکید  هست،  خونی  های 
داوطلبان  و  ن��دارد  منافات  خ��ون  اه��دای  با 
اهدای  برای  افطار  از  پس  ساعتی  می توانند 
مایعات  تا سحر  از آن  و پس  نموده  اقدام  خون 

بیشتری صرف نمایند.
پایگاه  شامل  مشهد  خون  اهدای  های  پایگاه    
تقی   ( شریعتی  میدان  در  واقع   ) ع   ( رضا  امام 
اباد ( ابتدای خیابان دانشگاه – پایگاه امید واقع 
یک  منهای  طبقه   3 شیرازی  خیابان  نیش  در 
سیار  اتوبوس   – امید  اقامتی  و  تجاری  مجتمع 
شهید  خیابان  المقدس  بیت  میدان  در  واقع 
اندرزگو به حرم مطهر – پایگاه شهید کریمی واقع 
– پایگاه  بلوار شریعتی 28 منطقه قاسم آباد  در 
و   2 استقالل  بین  استقالل  بلوار  در  واقع  میالد 
۴ و پایگاه مهر در منطقه ابوطالب نبش ابوطالب 
33 هستند . همچنین در گزارش روابط عمومی 
انتقال خون استان اعالم گردیده است که پایگاه 
تربت   ، قوچان  های  شهرستان  خون  اه��دای 
در  نیز  نیشابور  و  گناباد   ، سبزوار   ، حیدریه 
شبهای قدر ساعتی پس از افطار آماده پذیرش 

اوطلبان اهدای خون خواهند بود .

حجت  رمضان  مبارک  ماه  حلول  مناسبت  به 
االسالم پژمانفر نماینده مردم شریف مشهد در 
مجلس شورای اسالمی با حضور در انتقال خون 
سازمان  این  رئیسه  هیئت  و  مدیرکل  با  استان 

دیدار و گفتگو کرد.
آرزوی  ضمن  اسالمی  حمیدرضا  دیدار  این  در 
قبولی طاعات و عبادات همه مومنین روزه دار 
انتقال  فعالیت  خصوص  در  مبارک  ماه  این  در 
از انقالب مطالبی را عنوان  خون در قبل و بعد 

نمود. 
مدیر کل انتقال خون استان در ادامه با اشاره به 
آمار خون گیری در سطح استان، به ارائه گزارش 
های  چالش  و  مشکالت  و  خون  انتقال  فعالیت 

پیش روی این اداره کل پرداخت.
 در ادامه این دیدار حجت االسالم و المسلمین 
همه  ب��رای  سالمتی  آرزوی  ضمن  پژمانفر 
و  خدوم  کارکنان  به  قوت  خدا  عرض  و  بیماران 
زحمتکش انتقال خون به عملکرد موفق انتقال 

خون خراسان رضوی اشاره نمود.
 نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
خون  انتقال  از  قباًل  که  اطالعاتی  طبق  افزود: 
خراسان رضوی کسب نموده ام مشتاق بودم تا از 
نزدیك با روند اهدای خون و تهیه فرآورده های 
خونی و به طور کل فعالیت های انتقال خون و 

عملکرد آن آشنایی بیشتری داشته باشم.
مراکزی  از  یکی  خون  انتقال  داد:  ادام��ه  وی   
و  است  حیاتی  و  حساس  آن  فعالیت  که  است 
به  سالم  خون  تا  می کند  طی  ای  پیچیده  روند 
برسد. وی در  بیماران  به دست  رایگان  صورت 
پایان از تالش کارکنان انتقال خون در راستای 
و  نمود  تشکر  بیماران  برای  سالم  خون  تأمین 
کارکنان این مجموعه را مصداق آیه شریفه 32 
فکأنما  احیاها  "من  فرماید  می  که  مائده  سوره 

احیا الناس جمیعا" خواند.
از جمله آشنایی  اهداف مختلفی  با  بازدید  این 
استان  خون  انتقال  اداره ک��ل  فعالیت های  با 
صورت  خون  اهدای  مرحله  و  رضوی  خراسان 
گرفت چراکه اداره کل انتقال خون این استان به 
عنوان یکی از برترین و برجسته ترین ادارات در 

سطح کشور محسوب می شود.

مشاوره  ارشد  کارشناس  مشاوره  واحد   
خانواده؛کودک و نوجوان)رضوی(

حتما شما هم به افراد زیادی برخورد کرده اید 
که بدون عالقه  حتی تحقیق وارد رشته تحصیلی 
و حتی شغلی شده اند و هم اکنون از حضور در آن 
احساس رضایت نمی کنند. شاید شما هم یکی از 
این افراد باشید که از انتخاب خود در یک دوره 

خاص پشیمان هستید.
هستند  مشکل  این  دچ��ار  که  اف��رادی  از  اگر 
سوال شود که دلیل این انتخاب غلط اما اثرگذار 
عدم  آن ها  اتفاق  به  قریب  اکثر  بوده،  چه  آن ها 
آگاهی و عدم حضور یک راهنمای خوب را دلیل 
در  نوجوانان  و  جوانان  قطعا  می دانند.  امر  این 
نیاز  زندگی  اثرگذار  و  مهم  تصمیم گیری های 
دارند که فردی آن ها را راهنمایی کند تا بهترین 

تصمیم را بگیرند.
از  گرفتن  کمک  اف��راد  این  مشکالت  از  یکی 
مناسبی  راهنمایی  نمی توانند  که  است  افرادی 
از  صحیحی  درک  که  چرا  دهند  ارائ��ه  آن ها  به 
اینکه  کما  ندارند،  آن ه��ا  عالیق  و  استعدادها 
ناآگاهند.  نیز  خ��ود  استعدادهای  از  برخی 
کسانی  راهنماها  بهترین  شرایطی  چنین  در 
هستند که به صورت تخصصی روی این موضوع 
مطالعه کرده اند و تجربیات زیادی در شناسایی 

استعدادها دارند.
چنین  به  نیاز  مدارس  تمامی  می رسد  نظر  به 
افرادی دارند که استعدادهای افراد را در سنین 
مسیر  در  قدم  بتوانند  تا  دهد  نشان  آن ها  به  کم 
سراغ  به  راستا  همین  در  بگذارند.  صحیحی 
رفتیم  وارستگان  مدرسه  روانشناس  و  مشاور 
افراد، در  به  با وی در خصوص جزئیات کمک  و 
نشستیم  گفت وگو  به  استعدادهایشان  شناسایی 

که متن آن را می خوانید.
باید نگاهی جامع داشت

گفت:  خانواده  مشاور  ارش��د  کارشناس  یک 
تشخیص  ب���رای  ج��دی��دی  م��وض��وع  ام��س��ال 
چرا  کردیم.  طراحی  بچه ها  چندگانه  هوش های 
که هوش از فاکتورهای مختلف تشکیل شده که 
باید شناسایی شوند. اگر فقط زبان، گفتار، توجه 
و تمرکز را بررسی نکنیم و نگاه جامع تری داشته 

باشیم می توانیم از هر فرد یک نخبه بسازیم.
نوع  این  تشخیص  ب��رای  داد:  ادام��ه  رض��وی 
هوش نوعی از تست را برای همه بکار می گیریم 
که تمام این هوش ها در آن سنجیده شوند و پس 
بالینی آن ها را دسته بندی خواهیم  از مشاهده 
مورد  را  آن ه��ا  استعداد  و  عالقه  سپس  ک��رد. 
خانواده ها  با  مشورت  با  و  می دهیم  قرار  بررسی 
و  می دهیم  تشخیص  بدست  را  آن ها  هوش  نوع 
بر اساس آن کارگاه ها و تمرینات ویژه ای برای او 

تدوین می کنیم.
نقاشی  تست های  با  را  دبستانی ها  پیش 

بررسی می کنیم
گفت:  وارستگان  مدرسه  روانشناسی  مشاور 
نمی توان  که  نیز  دبستانی  پیش  بچه های  برای 
تست های  پی برد،  مشکالتشان  به  مصاحبه  با 
نقاشی بکار می گیریم و از دیدگاه آن ها به مسائل 
می بریم.  پی   دارند  که  مشکالتی  به  نقاشی  در 
والدین  مشکالت  این  نسبی  تشخیص  از  پس 
آن ها را دعوت کرده و مشکالت را با آن ها مورد 

بررسی قرار می دهیم.
رفتار بچه ها پخته تر شده است

این  پی گیری  البته  ک��رد:  تصریح  رض��وی 
مشکالت به خانواده ها وابسته است، در مواردی 
نتایج  به  داشتند  خوبی  همکاری  خانواده ها  که 
بسیار  بچه ها  رفتارهای  و  رسیدیم  خوبی  بسیار 
بچه ها  در  موارد  این  در  شد.  پخته تر  و  کامل تر 
قدرت  خشم،  کنترل  اجتماعی،  برخوردهای 
حالی  در  شدند  قدرتمند  بسیار   ... و  گفتن  نه 
این  به  هنوز  جامعه  بزرگساالن  از  بسیاری  که 
بچه ها  گاهی  حتی  نرسیده اند.  توانایی ها 
مواردی را به والدین خود تذکر داده اند و از آن ها 

خواسته اند بر اساس اصول رفتار کنند.
این  دیدن  با  والدین  خوشبختانه  افزود:  وی 
ما  ماهانه  کارگاه های  از  خوبی  استقبال  نتایج 
حضور  کارگاه ها  این  آن ها  در  همه  و  داشته اند 
سایر  در  که  است  حالی  در  این  می کنند.  پیدا 
نیز  استقبال  کارایی  عدم  به  توجه  با  م��دارس 

پایین بوده است.

خبرخبر

حجت االسالم و المسلمین پژمانفر: 

انتقال خون از مراکز حساس و حیاتی 
جامعه است

مشاور مدرسه وارستگان؛

 هر کودکی می تواند نخبه باشد

 اعالم پایگاه های فعال اهدای خون 
در شبهای قدر

در نشست خبری جمعیت امام علی)ع( با اصحاب رسانه در آستانه اجرای آیین کوچه گردان عاشق مطرح شد؛

از توزیع کیسه  های غذا تا فهم یک درد
کمتر امکانات زندگی یا بهتر است بگوییم نیازهای اولیه برای ادامه حیات در مناطق حاشیه شهر وجود ندارد، به ویژه آب شرب و حتی 

وجود سرویس های بهداشتی مناسب

https://telegram.me/
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              :: افقی
1-کلمه ای که به وسیله آن چیزی یا کسی را می خوانند- از اثرهای معروف خواجه عبدا... انصاری 
انگیز  نمایش غم  و قدرت-  زور  کتاب-  کردن  گذران 3- جلد  ناپایداری- خوش  انگشتری-  نگین   -2
۴- پسوندی که معنای آورده شده می دهد- نام نوعی خط که ابن مقله اختراع کرد- بهره 5- کسی که 
آتش را پرستش کند- انتشار بیش از حد اسکناس که سبب باال رفتن قیمت ها و گرانی شود- حرف 
نفی عرب ۶- لوله گوارشی- گاز بی رنگ و بی بو- مسابقه اسب دوانی 7- حرف توفیر- شهر کردنشین- 
پوشاننده 8- علی ای ... رحمت- از بنادر مهم استرالیا- فرود آمدن 9- میدانی برای ورزش- شهری 
جزیره ای در جمهوری آذربایجان- دشنام 10- دهنه جوی یا استخر- نقل کننده- خوشنویس 11- 
فضایی  سازمان  شجاع-  و  بیباک  صیاد-  کردنی  برپا   -12 اکسیژن  کاشف  تبریزی-  شاعر  دهان-  کام 
آمریکا 13- خواهش- از سایتهای معروف اینترنتی- سبزی کبابی 1۴- از جزایر بزرگ جهان- گهواره- 

بی ریش 15- کسی که مقاالت روزنامه را می نویسد- ظرفی که در آن چیزی نباشد

 :: عمودی
اصطالح  در  شدن  پنهان  امری-  پایانی  1-مراسم 
حوزه  دری��ای��ی-  تاکسی  پ��زی-  ن��ان  تابه   -2 نظامی 
کنون  تا  الهی-  نشانه  پاشیده-  هم  از   -3 فرمانروایی 
فرزند  )س(-  خدیجه  حضرت  غالم  بین-  نزدیک   -۴
 -۶ قد  هم  دوی��ار  قصد-  روی  از  سبیل-  فی   -5 پسر 
شالوده- آسیاب دستی- ستاره دنباله دار 7- ید- سرباز 
گماشته- آنچه در وسط باشد 8- آتش باستانی- جاهل 
عقب  و  پشت  شایستگی-   -9 بستن  شرط  خرد-  بی  و 
بیماری  کوچک-  تیر   -10 نوزاد  گریه  صدای  چیزی- 
زردی- گشاده 11- همراه آشغال- بیوک- چوب بریده 
جمعیت  پر  قاره  گروگان-  حافظ-  گر  حیله   -12 شده 
13- یکی از خبرگزاری های ایرانی- زیر فرنگ- اذیت 
ابزار  چارقد-  دس��ت-  به  چماق  نگهبان   -1۴ ک��ردن 

نجاری 15- معروف و بنام- کالسمان

حل جدول شماره 41 

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.
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  آدم آهنی 
دستهایم را شبیه تفنگ کرده ام و رو به پسرک دارم ادای شلیک کردن درمی آورم: " کیو، کیو، کیو" پسرک عاشق این بازیست، هر دفعه نقش زمین می شود و ادای مردن 
را در می آورد، اما اینبار هر چه شلیک می کنم خبری از مردن نیست، هیچ اتفاقی نمی افتد، عوضش هی سینه اش را جلوتر می دهد و قدم به قدم به من نزدیکتر می شود، 
می گوید: " مامان، من دیگه نمی میرم، آدم آهنی شدم "  بازی با باخت من و برد پسرک تمام می شود! می روم سراغ آشپزخانه، دارم مقدمات غذا را آماده می کنم که صدای 
زمین خوردن پسرک توی سرم می پیچد، داد و گریه  اش که قاطی می شود یعنی حسابی دردش آمده، خودم هم هول کرده ام، میدوم بلندش کنم، روی سرامیک ها ولو شده 

و توان بلند شدن ندارد، ترس برم می دارد که نکند دست و پایش شکسته باشد، بدنش را وارسی می کنم، جا به جا قرمز شده، می گویم: چی شد مامان، چرا جلوتو نگاه 
نمی کنی، " می گوید: " نگاه کردم، خواستم بپرم روی میز" منظورش میز ناهارخوریست، که حداقل ارتفاعش دو برابر قدو قواره پسرک است. کالفه و عصبانی  ام و نمیدانم 
چطور پسرک فکر کرده که می تواند بپرد روی میز ناهار خوری، مانده ام چطور توضیح دهم که  پسرک، پرنده نیست  و ... ! که می گوید: " من آدم آهنی ام، خودتم گفتی که 

من آدم آهنی ام، آدم آهنی اگر از میز بیفته که دردش نمیاد... " !

داستانک
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خبر

معاون شهردار مشهد مطرح کرد:

اتوبوس ها و مینی بوس ها رکورددار تخلفات زیست 
محیطی 

معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: اتوبوس ها و 
مینی بوسها بیشترین آمار تخلفات زیست محیطی در این کالنشهر را به 

خود اختصاص داده اند.
خلیل ا... کاظمی افزود: در 2 ماه گذشته با 185 مورد تخلف زیست 
برخورد شده  این شهر  و مینی بوس ها در  اتوبوس  به  محیطی مربوط 

است.
وی بیان کرد: بعد از اتوبوس و مینی بوس ها، وانت بارها با 1۶5 مورد 

تخلف در رده بعدی آالیندگی هستند.
کاظمی ادامه داد : 110 مورد از تخلف اتوبوس و مینی بوس ها مربوط 

به معاینه فنی و 75 مورد مربوط به دودزایی است.
کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهرداری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
همچنین 11 مورد از تخلفات وانت بارها مربوط به معاینه فنی و 5۴ مورد 

نیز مربوط به دودزایی است.
کاظمی افزود: کامیون ها نیز با 13۶ تخلف و تاکسی ها با 78 تخلف در 

رده های بعدی قرار دارند.

ترافیکی اطراف حرم در شب های  محدودیت های 
قدر اعالم شد

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: تمهیداتی ویژه ای ترافیکی 
در اطراف بارگاه منور رضوی در شب های قدر پیش بینی شده است.

سرهنگ علیرضا حاجی زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران افزود: 
علی)ع(تمهیدات  حضرت  شهادت  ایام  و  قدر  های  شب  با  همزمان 
ترافیکی  ویژه ای به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان در نظر گرفته 

شده است.
وی افزود: محدودیت توقف وسایل نقلیه در صورت نیاز از ساعت ۱۶ 
شب های احیاء  ماه مبارک رمضان تا پایان مراسم از میدان شهدا به طرف 
امام رضا)ع(  تا حرم مطهر و روگذر شیرازی ، خیابان  خیابان شیرازی 
حدفاصل تقاطع دانش، میدان بیت المقدس تا حرم مطهر و رینگ زیر 
گذر، خیابان طبرسی از تقاطع گمنام تا حرم مطهر، خیابان نواب صفوی 
میدان  از  اندرزگو،  شهید  خیابان  طول  مطهر  حرم  تا  پنجراه  میدان  از 
بیت المقدس تا تقاطع خیابان خسروی، خیابان شهید رجائی از تقاطع 
خیابان خسروی تا تقاطع شهدا، خیابان آیت اله بهجت از تقاطع شهدا تا 

مقابل بهجت ۲ در هر دو مسیر اعمال می شود.
وی ادامه داد: در مسیرهای یادشده فوق از ساعت ۲۰شب های احیاء 
تا پایان مراسم نیز ازتردد  تمام وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت 
ها به سمت حرم جلوگیری به عمل می آید. همچنین در صورت حضور 
عزاداران در معابر و عدم امکان عبور خودرو ، محدودیت ترافیکی کامل 

اعمال خواهد شد.
حاجی زاده تاکید کرد: شهروندان در شب های قدر سعی کنند بیشتر 
از وسائل نقلیه عمومی و اتوبوس استفاده کرده و از آوردن وسیله نقلیه 
شخصی خودداری کنند و در صورت آوردن وسیله نقلیه شخصی، خودرو 
را در خیابان های خارج از مسیر ایجاد محدودیت و در محل مناسب پارک 

کنند.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: به هنگام اتمام مراسم 
عزاداری، از عجله و شتاب خودداری کرده و با آرامش و حوصله محل را 
ترک و در اجرای صحیح محدودیت ها و ممنوعیت ها با پلیس راهنمایی و 

رانندگی همکاری الزم را داشته باشند.

اخبار کوتاه

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد:

به سردخانه های سیار و امکانات 
صحرایی نیازمندیم

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
مقدس گفت: نیازمند سردخانه های سیار و امکانات 

صحرایی برای روزهای بحرانی هستیم.
مهدوی  حسین  والمسلمین  االس���الم  حجت 
بازسازی  و  بیمه  کارگروه  جلسه  اولین  در  دامغانی 
ستاد بحران خراسان رضوی افزود: همواره باید برای 
بحران آماده باشیم و دستگاه های مختلف وظایف و 
جایگاه خود را بدانند تا بتوانند در صورت بروز حادثه 

عکس العملی سریع و به موقع از خود نشان دهند.
دبیر کارگروه بیمه و بازسازی ستاد بحران خراسان 
عالوه  مهم  کارگروه  این  جلسات  کرد:  اضافه  رضوی 
میشود  برگزار  منظم  و  مستمر  صورت  به  اینکه  بر 
باید خروجی اجرایی داشته و تاثیر آن در مانورهای 

مختلف حس شود.
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
و  بیمه  کارگروه  باالی  اهمیت  به  اش��اره  با  مقدس 
بازسازی تصریح کرد: این کارگروه ۶ کمیته دارد که از 
جمله مهمترین آنها میتوان به کمیته های بازسازی 
و آواربرداری، آتش نشانی، بازتوانی و تدفین اشاره 

کرد.
حجت االسالم مهدوی دامغانی با تشریح امکانات 
و  تاسیسات  در  ک��رد:  بیان  ها  ف��ردوس  س��ازم��ان 
بهشت  و  )ع(  رضا  بهشت  جدید  های  زیرساخت 
های  سالن  و  شده  بحران  وقوع  پیشبینی  رض��وان 
تغسیل جدید در صورت قطع امکاناتی همچون آب 
و برق میتوانند تا 10 روز به صورت خودگردان به کار 

خود ادامه دهند. 
سردخانه  نیازمند  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  وی 
های سیار و امکانات صحرایی برای روزهای بحرانی 
هستیم و باید تعداد آمبوالنس های حمل متوفی نیز 

افزایش یابد.
استانداری  وشوراهای  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
خراسان رضوی نیز در این جلسه مهم خواندن نقش 
از  یکی  ارگان  این  گفت:  بحران  زمان  در  شهرداری 
این زمینه  باکفایتترین دستگاه ها در  و  کارآمدترین 

است.
وحید قربانی افزود: دولت در زمینه آمادگی برای 
مانورهای مختلفی در  و  تاکید دارد  و  بحران جدیت 

این راستا برگزار می شود.
بازسازی  و  بیمه  کارگروه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
مدیران  به  باید  کارگروه  این  جایگاه  کرد:  تصریح 
در  تغییراتی  نیازمند  نیز  آن  ساختار  و  شود  گوشزد 

جهت بهبود عملکرد آن است.
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آرتوان  زیستی  محیط  مردمی،  پویش  معاون 
ها  المان  قبیل  این  ساختن  با  آرت��وان  گفت: 
به  کمک  یعنی  خ��ود،  مهم تر  ه��دف  میتواند 

نیازمندان را به تحقق برساند.
حاشیه  در  حسن  قلعه  امید  ایسنا،  گزارش  به 
از  یکی  گفت:  ق��رآن  نمایشگاه  سیزدهمین 
محققنمودن  راستای  در  آرت��وان  که  کارهایی 
اهدافش انجام میدهد، ساخت الِمان ها با توجه 

به مناسبت های فرهنگی است.
وی افزود: در این ماه همچنین درنظر داشتیم 
طراحی  را  المان  این  باشیم،  داشته  را  نمادی 
بر زیبایی، کاربرد دیگری هم که  کردیم و عالوه 
قرار  آن  روی  مردم  برای  را  شرعی  اوقات  دارد. 

دادیم تا از ساعتهای اذان مطلع باشند.
آرتوان  زیستی  محیط  مردمی-  پویش  معاون 
اظهار کرد: در این المان حدود 1۶00 عدد درب 
درب  های  رنگ  دیگر  بین  از  رنگ  سفید  بطری 
بطری تفکیک شده و با نظم خاصی در کنار هم 
قرار گرفته شده تا دوطرف این هالل ماه تکمیل 
و  متر در 80 سانت  المان یک  این  ارتفاع  شود. 

طول آن  2 متردر 80 سانت است.
کار  این  »اجرای  اینکه  به  اشاره  با  قلعه حسن 
توسط  اولیه  ایده  اما  شد  انجام  روز   10 حدودا 
داد:  ادامه  شد«،  پرورانده  و  گرفت  شکل  اعضا 
اعضا طراحی و کارگروه ساخت آرتوان این ایده 
پنجم  از  المان  این  اولیه  ایده  کردند.  عملی  را 
ماه  ابتدا  تا  و  گرفت  شکل  ماه  فروردین  ششم  و 

مبارک رمضان به اجرا رسید.
در  چون  کرد:  بیان  زیست  محیط  فعال  این 
برای  الزم  های  تخصص  تمام  آرت��وان  پویش 
ساخت چنین المانی را نداریم بخشی از کار را از 
متخصصین کمک گرفتیم که در آن بخش حدود 
10 نفر فعالیت داشتند و در بخش هنری و هالل 
را پیش  کار  این  نفر   ۶ بطریها  با درب  کار  و  ماه  

بردند. در کل 1۶ نفر دست به دست هم دادند تا 
ایده هالل ماه به سرانجام برسد.

بلند  هدف  »طبق  اینکه  بیان  با  حسن  قلعه 
که  است  گذاشته  برای خودش  آرتوان  که  مدتی 
آن هم اشتغال زایی برای افراد نیازمند خصوصا 
این  افزود: کاری که در  کارتن خواب ها است«، 
دهد  انجام  میخواهد  مردمی  پویش  این  سال 
بهبود  خواب  کارتن  یک  برای  وانت  یک  خرید 
عادی  زندگی  به  برگشتن  قصد  که  است  یافته 
بتواند  این وانت  با  با کارکردن  را دارد که ماهانه 
حقوقی برای خودش داشته باشد.و درب بطری 
آشیانهها  به  و  میکنند  جمع  م��ردم  که  هایی 
مختلف میرسانند را برای این پویش جمع آوری 

را  تفکیکش  و  ببرد  دپو  سمت  به  را  اینها  و  کند 
ما  که  است  ازاهدافی  یکی  این  و  کند  مدیریت 

برای سال 97 در نظر گرفته ایم.
آرتوان  زیستی  محیط  مردمی-  پویش  معاون 
که  رقمی  و  مبلغی  برایند  با  کرد:  نشان  خاطر 
تومان  میلیون   30 ح��دود  کردیم،  کار  این  از 
خرید  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  باید  درآمدزایی 
این وانت را به تحقق برسانیم. این هدف را قصد 
به  داریم  که  هنری  کارهای  و  ها  المان  با  داریم 
المانی  اصلی ساختن  و هدف  برسانیم  سرانجام 
راستای  در  هم  است  شهدا  میدان  عرصه  در  که 
بوده   97 سال  در  ما  اصلی  هدف  نمودن  محقق 

است.

و  مهم  هدف  دیگر  طرف  از  داد:  ادام��ه  وی 
به  توجه  با  و  است  فرهنگسازی  آرت��وان  دیگر 
بازدید زیادی که از این المان ها در طول شبانه 
و  میشود  انجام  فرهنگسازی  بحث  میشود،  روز 
همچنین  و  زباله  از  مجدد  استفاده  فرهنگ  این 
تقویت  شهروندان  در  را  مبدا  از  زباله  تفکیک 
میکند و در نیتجه باعث میشود این دورریختن 
چرخه  به  را  ها  زباله  این  و  شود  گذاشته  کنار 

بازیافت بازگردانند.
با بیان اینکه »در آرتوان کار ما به  قلعه حسن 
دو بخش تقسیم میشود«، ادامه داد: قسمت اول 
در  مردم  که  است  بطریها  درب  مستقیم  فروش 
جمع آوری آنها به ما کمک می کنند و به میزان 
برسد  که  یا دو تن  و  مانند یک تن  قابل توجهی 
آنها را به بازیافت های خصوصی می فروشیم و از 
حاصل آن به نیازمندان کمک می کنیم و ویلچر 
خریداری میشود. اما آرتوان از همان ابتدای کار 
برای خودش این مدل کار کردن را کوچک دید 
و گفت باید کارهای بزرگتری در این گروه انجام 
شود و این شد که در کنار تهیه ویلچر در قسمت 
انجام  را  بزرگتری  کارهای  گرفتیم  تصمیم  دوم  
شهرها  دردیگر  میدانید  که  همانطور  دهیم. 
میشود  برگرداننده  بازیافت  به  تنها  بطری  درب 
که  کاری  اما  میکنند  تهیه  ویلچر  آن  قبال  در  و 
آرتوان در حال رهبری آن است اندکی متفاوت 

تر و پایدارتر به نظر میرسد.
این فعال محیط زیست ضمن ابراز امیدواری 
از وضعیت کنونی در بحث جمع آوری درببطری 
در  زی��ادی  ه��ای  المان  کنون  تا  ک��رد:  تصریح 
آنها  و  اهداف ساخته شده است  راستای همین 
هم به اشتغال سازمان مردم نهاد سنا کمک شده 
نیازمندان  به  ویلچر  عدد   50 حدود  همچنین  و 
همین  بازیافت  و  آوری  جمع  با  خراسان  استان 

شی بی ارزش و کوچک اهدا شده است.
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کارش��ناس مسئول پروژه مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی گفت: پروژه 
مس��کن مهر در ش��هرهای با جمعیت زیر 25 هزار نفر اس��تان، نیازمند تکمیل امکانات روبنایی 

است.
مجتبی نوفرس��تی افزود: امکانات روبنایی ش��امل مسجد، مدرس��ه، فضای ورزشی، بوستان و 
... می ش��ود که تاکنون از بین ش��هرهای کوچک استان تنها یک مسجد در شهر شاندیز ساخته 
ش��ده است. وی بیان کرد: متولی تامین امکانات روبنایی دستگاه های مختلف اجرایی هستند 
که تاکنون برای تامین این امکانات اقدامات الزم را انجام نداده اند. کارش��ناس مس��ئول پروژه 
مسکن مهر بنیاد مسکن خراسان رضوی گفت: کل پروژه مسکن مهر در 58 شهر با جمعیت زیر 
25 هزار نفری اس��تان ش��امل 20 هزار و ۶0 واحد اس��ت که از این تعداد تاکنون ساخت 1۶ هزار 
و 350 واحد تکمیل و افتتاح ش��ده است. نوفرس��تی اظهار کرد: از کل واحدهای مسکن مهر در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان 5۶ واحد فاقد متقاضی است و متقاضیان هزار و 193 
واحد دیگر از دریافت مسکن مهر انصراف داده و به صورت خودمالکی واحد خود را ساخته اند.
وی اضاف��ه ک��رد: برای تعیین تکلیف واحدهای فاقد متقاضی مس��کن مهر در ش��هرهای زیر 25 
هزار نفر جمعیت با ش��وراهای ش��هر جلساتی برگزار شده تا بس��ترهای انگیزشی برای واگذاری 

این واحدها به متقاضیان فراهم شود.

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی از اعطای تسهیالت به متقاضیان اشتغال بومگردی و صنایع 
دستی در خراسان رضوی براساس ضوابط خبر داد.

حسن زمانی اضافه کرد: تاکنون 5۴۶ طرح مرتبط با اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی برای 
دریاف��ت یک میلیارد و 838 میلیون و 802 هزار ریال تس��هیالت با ظرفی��ت ایجاد 3 هزار و 5۶۴ نفر 
اشتغال ثبت نام کردهاند. وی افزود: از این تعداد 18۴ طرح برای دریافت ۴7۴ میلیون و 779 هزار 
ریال تسهیالت پذیرفته شده که طرحهای پذیرفته شده به میزان هزار و ۶2 نفر اشتغال ایجاد میکند.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: 
ه��م چنی��ن 121 طرح برای دریافت 898 میلیون و ۴31 هزار ریال با ظرفیت اش��تغال 1221 نفر در 

نوبت رسیدگی قرار دارد.
زمانی اظهار کرد: ثبتنام متقاضیان مشاغل خانگی، منوط به داشتن مجوز مشاغل خانگی است و 
متقاضیانی که مجوز فوق را دریافت نکردهاند، الزم است قبل از ثبت نام در سامانه کار جهت دریافت 

مجوز به سامانه مشاغل خانگی مراجعه کنند.
معاون س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراس��ان رضوی بیان کرد: در 
مجموع 18۴ طرح متقاضی تسهیالت از محل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری و طرح فراگیر با 

اولویت در رستههای بومگردی، طبیعت گردی و صنایع دستی پذیرش شده است.

یک کارشناس بنیاد مسکن خراسان رضوی مطرح کرد:
مسکن مهر؛ نیازمند تکمیل امکانات 

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد:
اعطای تسهیالت به طرح های اشتغال بومگردی

برای کمک به اشتغال یک کارتن خواب بهبودیافته صورت گرفت؛

وقتی درهای بطری »ماه« می شوند

شنبه 12  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره 223 Vol.1،No.223  Jun.02،2018  Vol.1،No.223  Jun.02،2018  223 شنبه 12  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره

قرعه کشی لیگ هجدهم انجام شد و 1۶ تیم حاضر 
در این لیگ حریفان خود را شناختند. در این مراسم 
که پنج شنبه دهم خرداد ماه در سالن همایش های 
خلیلی  محسن  و  شد  برگزار  میالد  برج  بین المللی 
و  قرمز  تیم های  سابق  گل های  آقای  برهانی  آرش  و 
آبی پایتخت این قرعه کشی را انجام می دادند. عدم 
حضور بسیاری از سرمربیان تیم های لیگ برتر یکی 

از نکات جالب توجه در این مراسم بود. 
اول  هفته  مشهد  پدیده  رقابت ها  این  براساس 
فصل  قهرمان  میزبان  هجدهم  لیگ  رقابت های 
پذیرایی  تهران  پرسپولیس  از  و  بود  خواهد  گذشته 
از سوی سعید فتاحی مسئول  که  بازی  خواهد کرد. 

برگزاری مسابقات به عنوان افتتاحیه نام برد. 
ورزشگاه  بازی  این  به  راجع  جالب  نکات  از  یکی 
میزبان این مسابقه خواهد بود. باید دید مانند فصول 
گذشته بازی در ورزشگاه ثامن مشهد انجام می شود 
یا با توجه به صحبت هایی که در انتهای سال گذشته 
مسئولین  این بار  شد  مسابقه  ب��رگ��زاری  پیرامون 
به  را  استقالل  و  پرسپولیس  مانند  مهم  بازی های 

ورزشگاه امام رضا)ع( خواهند آورد. 
در این بازی در یک سو پرسپولیس تهران قرار دارد 
احتمالی  محرومیت  به  توجه  با  تیم  این  وضعیت  که 
انتقاالت و همچنین جدایی چند  و  نقل  بازار  از  آنها 
در  قبل  فصول  مانند  آیا  دید  باید  تیم  این  از  ستاره 
سوی  اما  نه.  یا  می شوند  ظاهر  قهرمان  یک  قامت 
نماینده  تنها  امسال  و  دارد  قرار  مشهد  پدیده  دیگر 
باید  و  بود  خواهد  برتر  لیگ  رقابت های  در  استان 
به  را  بار فوتبال خراسان  به تنهایی  آیا می تواند  دید 
دوش بکشد یا آخر فصل جور دیگری رقم می خورد. 
حال این روزهای پدیده خوب نیست و رضا مهاجری 
و  است  شده  جدا  نیز  تیم  این  قبل  فصل  سرمربی 
بازار نقل  تا کنون در  این تیم هیچ تالشی  مسئولین 
انتقاالت نداشته اند، جایی که نماینده اصفهان که  و 
و  می گذارد  سر  پشت  را  خوب  چندان  نه  فصل  چند 
حتی فصل گذشته یکی از کاندیدای سقوط به دسته 
پایین تر بود اکنون سرمربی جدید خود را به سرعت 
انتخاب کرده و گوی رقابت را در بازار نقل و انتقاالت 
از سایر رقبا دزدیده است. جایی که تا کنون با جذب 
چهار بازیکن مشخص می کند فصل آینده برنامه های 
شروع  زی��ادی  ق��درت  با  را  رقابت ها  و  دارد  زی��ادی 
اصفهان  نمایندگان  که  فصولی  مانند  تا  کرد  خواهد 
مقام  همان  به  هم  باز  بودند  ایران  فوتبال  دار  سردم 

دست پیدا کنند. 
مقام  قائم  سرآسیایی  مجتبی  رابطه  همین  در 
کشی  قرعه  به  اشاره  با  گفت:  مشهد  پدیده  باشگاه 
برای  مناسبی  کشی  قرعه  گفت:  هجدهم  برتر  لیگ 
تیم ما بود هر چند، بازی آسان و ساده دیگر در لیگ 
برتر وجود ندارد، هر بازی حساسیت و شرایط خاص 

خودش را دارد.
موجود  مشکالت  تمام  با  امیدواریم  اف��زود:  وی 
دلگرمی  مایه ی  که  کنیم  مسابقات  آماده ی  را  تیمی 
بزرگ  مجموعه ی  مخصوصا  استان  مردم  افتخار  و 
پدیده و سهامداران و هواداران فهیم خراسانی باشد.
با  تیم  ای��ن  مصاف  اول��ی��ن  درب���اره  سرآسیایی 
که  بابت  این  از  گفت:  هجدهم  لیگ  در  پرسپولیس 
افتتاحیه لیگ در مشهد است خوشحالیم و مطمئن 
هستیم که اتفاقات خوبی برای ما رقم خواهد خورد.

وی افزود: به هر شکل پرسپولیس قهرمان دو دوره 
متوالی لیگ است و بازی مقابل این تیم در هفته اول 
رقابت ها عیار مارا معلوم خواهد کرد. امیدوارم بازی 
خوبی از کار درآید و با حمایت تماشاگران مشهدی و 

لطف امام رضا )ع( بتوانیم نتیجه بگیریم.
انتخاب  رون��د  درب��اره  پدیده  باشگاه  قائم مقام 
سرمربی جدید پدیده اظهار کرد: گزینه های مختلفی 
را در نظر داریم و قطعا در چند روز آینده سرمربی تیم 

را معرفی خواهیم کرد.
افزود:  نیز  تیم  این  برای  بازیکن  وی درباره جذب 
کردیم.  آغاز  بازیکنان  برخی  با  را  خود  رایزنی  ما 
بازیکنان  از  تعدادی  حفظ  نیز  مان  بحث  مهمترین 
برخی  با  نیز  خصوص  این  در  که  است  پیش  فصل 
جوانان  از  تلفیقی  با  انشا...  داشتیم.  توافق  نفرات 
آینده دار و بازیکنان با تجربه، متعصب و کاربلد راهی 

لیگ هجدهم خواهیم شد.
سرآسیایی اظهار کرد: مدیران مجموعه ی پدیده، 
ارکان مدیریتی  و دیگر  باشگاه  اعضای هیئت مدیره 
استان قطعا همه ی تالششان را خواهند کرد تا پرچم 

فوتبال خراسان در سطح کشور باال باشد.
و  مثبت  نگاه  ب��زرگ  کار  ب��رای  قطعا  اف��زود:  وی 
را  استانی  و  شهری  مدیران  همه ی  کارشناسانه ی 
باشد،  این حمایت ها  اگر  باشید  داریم. مطمئن  نیاز 
پدیده  و  کرد  خواهیم  مسابقات  روانه  را  خوبی  تیم 

متفاوتی در لیگ هجدهم خواهیم بود.
صورت  به  رقابت ها  از  فصل  این  بازی های  برنامه 

زیر است:
 هفته اول:

پدیده مشهد- پرسپولیس)افتتاحیه(
سایپا تهران- سپیدرود رشت

گسترش فوالد تبریز- استقالل خوزستان
نساجی مازندران- ذوب آهن اصفهان

نفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی تبریز
استقالل تهران- پیکان تهران

فوالد خوزستان- پارس جنوبی جم
سپاهان اصفهان- صنعت نفت آبادان

 هفته دوم:
سپیدرود- سپاهان

صنعت نفت آبادان- گسترش فوالد
ذوب آهن- استقالل تهران

استقالل خوزستان- پدیده
پیکان- سایپا

پارس جنوبی- نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی- نساجی مازندران

پرسپولیس- فوالد خوزستان
 هفته سوم:

گسترش فوالد- سپیدرود
سایپا- ذوب آهن

پدیده- صنعت نفت
نفت مسجدسلیمان- فوالد خوزستان

استقالل تهران- تراکتورسازی
استقالل خوزستان- پرسپولیس

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم
سپاهان- پیکان

 هفته چهارم:
سپیدرود- پدیده

پیکان- گسترش فوالد
ذوب آهن- سپاهان

تراکتورسازی- سایپا
پرسپولیس- نفت مسجدسلیمان

پارس جنوبی- استقالل تهران
صنعت نفت- استقالل خوزستان

فوالد- نساجی مازندران
 هفته پنجم:

استقالل خوزستان- سپیدرود
گسترش فوالد- ذوب آهن

پدیده- پیکان
سایپا- پارس جنوبی

نساجی- نفت مسجدسلیمان
سپاهان- تراکتورسازی

استقالل تهران- فوالد خوزستان
صنعت نفت آبادان- پرسپولیس

 هفته ششم:
سپیدرود- صنعت نفت

تراکتورسازی- گسترش فوالد
ذوب آهن- پدیده

فوالد- سایپا
نفت مسجدسلیمان- استقالل

پرسپولیس- نساجی
پارس جنوبی- سپاهان

پیکان- استقالل خوزستان
 هفته هفتم:

پرسپولیس- سپیدرود
گسترش فوالد- پارس جنوبی

استقالل خوزستان- ذوب آهن
پدیده- تراکتورسازی

سایپا- نفت مسجدسلیمان
نساجی- استقالل تهران

سپاهان- فوالد خوزستان
صنعت نفت آبادان- پیکان

 هفته هشتم:
پیکان- سپیدرود رشت

فوالد خوزستان- گسترش فوالد
ذوب آهن- صنعت نفت آبادن

پارس جنوبی- پدیده
نساجی- سایپا

نفت مسجدسلیمان- سپاهان
تراکتورسازی- استقالل خوزستان

استقالل- پرسپولیس
 هفته نهم:

سپیدرود- ذوب آهن
گسترش فوالد- نفت مسجدسلیمان

پدیده- فوالد خوزستان
سایپا- استقالل تهران

صنعت نفت- تراکتورسازی
پرسپولیس- پیکان

استقالل خوزستان- پارس جنوبی
سپاهان- نساجی

 هفته دهم:
تراکوترسازی- سپیدرود
نساجی- گسترش فوالد

ذوب آهن- پیکان
نفت مسجدسلیمان- پدیده

سایپا- پرسپولیس
استقالل تهران- سپاهان

پارس جنوبی- صنعت نفت
فوالد خوزستان- استقالل خوزستان

 هفته یازدهم:
پرسپولیس- ذوب آهن

سپاهان- سایپا
استقالل خوزستان- نفت مسجدسلیمان

پیکان- تراکتورسازی
گسترش فوالد- استقالل تهران

سپیدرود- پارس جنوبی
پدیده- نساجی

صنعت نفت- فوالد
هفته دوازدهم:

فوالد خوزستان- سپیدرود رشت
سایپا- گسترش فوالد تبریز

تراکتورسازی- ذوب آهن
استقالل تهران- پدیده

سپاهان- پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت

نساجی- استقالل خوزستان
پارس جنوبی- پیکان

هفته سیزدهم:
پدیده- سایپا

سپیدرود- نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس- تراکتورسازی

استقالل خوزستان- استقالل تهران
ذوب آهن- پارس جنوبی
گسترش فوالد- سپاهان

صنعت نفت- نساجی
پیکان- فوالد

هفته چهاردهم:
نساجی- سپیدرود

فوالد- ذوب آهن
سپاهان- پدیده

پارس جنوبی- تراکتورسازی
گسترش فوالد- پرسپولیس

استقالل تهران- صنعت نفت
سایپا- استقالل خوزستان

نفت مسجدسلیمان- پیکان
هفته پانزدهم:

پدیده- گسترش فوالد
صنعت نفت- سایپا

ذوب آهن- نفت مسجدسلیمان
سپیدرود- استقالل تهران
پرسپولیس- پارس جنوبی

استقالل خوزستان- سپاهان
پیکان- نساجی مازندران

تراکتورسازی- فوالد

کوتاه از ورزش استان

گفت:  عزیزی  خ��داداد 
هر چند نتایج عملکرد 
ایران در بازی های جام 
روسیه  فوتبال  جهانی 
قابل پیش بینی نیست، 
دیدار  حال  این  با  اما 
خیلی  ما  برای  نخست 
سرنوشت ساز است. وی پنجشنبه شب بعد از برگزاری 
دیدار دوستانه تیم فوتسال یاران خداداد با منتخب تربت 
حیدریه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ایران در گروه 
خود با 2 تیم قدرتمند اروپا )پرتغال و اسپانیا( و مراکش 
که یکی از تیم های خیلی خوب آفریقا هم  گروه است و در 
واقع ایران سه بازی سخت پیش رو دارد. بازیکن سابق 
تیم ملی ایران افزود: هر چند همه چیز در فوتبال ممکن 
است و چه بسا احتمال شانس صعود از مرحله نخست 
برای ایران وجود دارد، اما با این حال همه چیز به بازی 
نخست ما با مراکش منوط است و اگر نبریم یا مساوی 
کنیم، کارمان دشوار خواهد شد. رقابت های جام جهانی 
2018 روسیه، 1۴ ژوئن)2۴ خرداد( در لوژنیکی روسیه 
آغاز می شود و 15 جوالی دیدار فینال در همین ورزشگاه 

انجام می شود.
 

کف پوش  تعمیرات 
سبزوار  هندبال  سالن 
به همت اداره ورزش و 
جوانان این شهرستان 
آغ�����از ش����د. س��ال��ن 
که  س��ب��زوار  هندبال 
نفری  هزار   ۳ ظرفیت 
دارد در توحید شهر این شهرستان و در منطقه شمالی 

قرار گرفته است.
بازی های  آن  در  و  شده  ساخته    ۸۶ سال  سالن  این 
کشوری برگزار می شد، باتوجه به اینکه کف پوش این 
سالن نیاز به تعمییر داشت اداره ورزش وجوانان سبزوار 
با تامین اعتبار ۳۰ میلیون تومان بازسازی کف پوش این 
سالن را آغاز کرد. پیش بینی می شود ظرف یک هفته 

دیگر کار بازسازی این سالن پایان یابد.

برداری  بهره  از  زاوه  وجوانان  ورزش  اداره  رئیس 
ساختمان اداره ورزش وجوانان این شهرستان خبر 
داد. مجید رضایی با اعالم این خبراظهار کرد: یکی 
موضوع  گذشته  سال های  در  اداره  این  مشکالت  از 
سرانجام  که  ب��ود  اداره  ای��ن  ای  اج��اره  ساختمان 
استان  وجوانان  ورزش  کل  اداره  همت  با  توانست 

ساخته و به بهره برداری برسد.
ورزش  کل  مدیر  تالش های  از  قدردانی  ضمن  وی 
کل  اداره  فنی  واح��د  مدیریت  و  استان  وجوانان 
از  سال   ۱۰ گذشت  به  باتوجه  را  آن  ساخت  رون��د 
واف��زود:  کرد  ارزیابی  مثبت  زاوه  شدن  شهرستان 
توسعه زیرساخت های ورزشی زاوه درسالهای اخیر 
ورزش  اداره  رئیس  است.  داشته  رشدی  روبه  روند 
ساختمان  این  مساحت  کرد:  تصریح  زاوه  وجوانان 
۱۲۵ مترمربع است که کار احداث آن از سال 9۶ آغاز 
بهره برداری  آماده  یکسال  حدود  گذشت  از  پس  و 
وجوانان  ورزش  اداره  ساختمان  است  گفتنی  شد. 
زاوه  آزادگان مجموعه ورزشی شهدای  بلوار  زاوه در 

واقع شده است.

سالمت

    وحید داودی
بایستی  شدید  ورزش  از  پس  را  تمریناتی  چه 

انجام داد؟ 

از تمرینات ورزشی  در مورد سرد کردن بدن پس 
مروری کوتاه خواهیم داشت.

کردن  بهترین روش های خنک  از  یکی  پیاده روی 
بدن پس از انجام ورزش شدید است. به جای پیاده 

روی سریع، به آهستگی قدم بزنید.
اکثر افراد از اهمیت تمرینات گرم کردن بدن پیش 
از ورزش اطالع دارند. به چه علت بدن خود را پیش 
از ورزش گرم می کنید؟ تمرینات گرم کردن همانطور 
که از نام آن مشخص است، به گرم نمودن بدن کمک 
و  نداده  انجام  را  بدن  گرم سازی  عمل  اگر  می کنند. 
این  آنگاه  بروید،  محض  تمرین  سراغ  به  مستقیم 
احتمال وجود دارد که در نهایت به ماهیچه های خود 
به اهمیت  این رو، می توانیم  از  صدمه وارد  نمایید. 

فراوان آماده سازی بدن پی ببریم.
همان  به  نیز  بدن،  کردن  سرد  مناسب  تمرینات 
اندازه دارای اهمیت می باشند. انجام تمرینات سرد 
کردن از بسیاری جهات مفیدند، در وحله ی نخست، 
هنگامی که ورزش می کنید، سطح آدرنالین خون به 
پایین  جهت  دارد  ضرورت  لذا  می رود.  باال  سرعت 
انجام  را  فعالیت هایی  خون  آدرنالین  سطح  آوردن 
که ورزش می کنیم، میزان  زمانی  آنکه،  دهید. دوم 
فعالیت بدن خصوصًا در ناحیه ی قلب باال می رود. در 
به داخل و خارج  را  بیشتری  این شرایط قلب خون 
اما زمانی که فعالیت متوقف  عضالت پمپ می کند. 
می شود، این امکان وجود دارد که در عضالت »تجمع 
خون« همراه با تجمع اسید الکتیک که ماده ای زائد 
امر  این  که  دارد  امکان  دهد.  رخ  است،  خون  در 
موجب سرگیجه ناگهانی و غش شود، اما می توان با 

سرد کردن مناسب بدن، از آن اجتناب نمود.
چگونه پس از انجام حرکات ورزشی بدن خود را 

سرد نمایید
سرعت خود را کاهش دهید

اگر در حال انجام تمرینات قلبی عروقی هستید، 
کاهش  بدن،  کردن  خنک  شکل  ساده ترین  آنگاه 
حال  در  کنید  ف��رض  اس��ت.  تمریناتتان  سرعت 
سرعت  تدریج  به  هستید،  تردمیل  روی  بر  دویدن 
دستگاه را پایین بیاورید. در واقع می توانید این کار 
خواه  دهید،  انجام  عروقی  قلبی  تمرین  هر  برای  را 
دوچرخه سواری، پیاده روی، شنا و از آن جمله باشد. 
در سه تا پنج دقیقه ی انتهایی تمرین خود، بایستی 
به طور متوالی از شدت تمرین بکاهید، تا بدنتان به 
مرحله ی پیش از تمرین برای سه تا پنج دقیقه آخر 
ورزش  شدت  باید  متوالی  صورت  به  برسد.  تمرین 
بدنتان وارد مرحله ی  به طوری که  را کاهش دهید، 

پیش از تمرین شود.
ادامه دارد...

تمرینات ورزشی جهت سرد کردن 
بدن

عزیزی: صعود ایران در جام جهانی به 
بازی نخست بستگی دارد

هندبال  سالن  کف پوش  تعمیرات  آغاز 
سبزوار

بهره برداری از ساختمان اداری ورزش 
وجوانان زاوه

    حامد دائمی
hAmed.dAemi@gmAil.com
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   ایرانیان در صدر گردشگران خارجی 
       ترکیه جای گرفتند

وزارت فرهن��گ و گردش��گری ترکی��ه اع��ام ک��رد که در 
پنج ماه نخس��ت س��ال میادی جاری)11 دی 96 تا 11 
خردادماه 97( ایرانیان پرشمارترین گردشگران خارجی 

ورودی به ترکیه بودند.
ب��ه گزارش ایرنا، بنا به اعام ای��ن وزارتخانه، در پنج ماه 
نخست سال جاری میادی با دو برابر افزایش نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته، تعداد گردش��گران ورودی از 

ایران به ترکیه بیش از 858 هزار نفر بوده است.
بن��ا به گزارش این وزارتخانه، گردش��گران آلمانی با 666 
هزار نفر و گردشگران گرجستانی با بیش از 651 هزار نفر 

در رتبه های بعد از ایران قرار گرفتند.
ای��ن وزارتخانه با اش��اره به افزایش ح��دود 32 درصدی 
تعداد گردش��گران ورودی ترکیه در سال جاری میادی 
اعام کرد: در چهار ماه نخس��ت س��ال ج��اری میادی، 
هفت میلیون و 784 هزار گردشگر خارجی به ترکیه سفر 
کردن��د. به گزارش ایرنا، س��رانه هزینه هر فرد گردش��گر 
خارجی در ترکیه به طور متوس��ط حدود 680 دالر اعام 
شده ولی سرانه هزینه هر گردشگر ایرانی در ترکیه بنا به 
اعام وزارت فرهنگ و گردش��گری این کشور حدود یک 

هزار دالر برآورد شده است.
سال گذش��ته 2.5 میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه سفر 
ک��رده و بی��ش از 2.5 میلی��ارد دالر در این کش��ور هزینه 

کردند.
   تعیین »قضات ویژه« در پرونده تعرض 

       به دانش آموزان/متهم ارتباطی با افراد 
       شاخص کشور ندارد

رئی��س کل دادگس��تری اس��تان ته��ران از تعیین قضات 
وی��ژه در پرون��ده تع��رض ب��ه تع��دادی از دانش آم��وزان 
در مدرس��ه ای در منطق��ه م��رزداران ته��ران خب��ر داد. 
غامحس��ین اس��ماعیلی در گفت وگ��و با تس��نیم درباره 
پرون��ده اذی��ت و آزار تع��دادی از دانش آم��وزان توس��ط 
ناظم مدرس��ه ای غیرانتفاعی در منطقه مرزداران تهران 
اظه��ار ک��رد: بعد از صدور دس��تور رئی��س قوه قضاییه به 
دادگس��تری تهران ب��رای پیگی��ری جدی ای��ن پرونده، 
هماهنگی الزم در سطوح مختلف در دادگستری استان 
به عم��ل آمد. رئیس کل دادگس��تری اس��تان ته��ران از 
تعیی��ن قضات ویژه برای این پرونده در هریک از مراحل 
رس��یدگی خب��ر داد و گفت: این قضات ب��رای آن تعیین 
ش��دند تا ب��ا رعایت دق��ت، زوایای این پرونده را روش��ن 
کنن��د و متناس��ب ب��ا اقداماتی ک��ه متوجه متهم اس��ت، 

تصمیمات قضایی را اتخاذ کنند. 
اس��ماعیلی توضی��ح داد: آموزش ه��ا و تاکی��دات الزم به 
قض��ات دادس��را انجام ش��ده ت��ا ب��ا جامعیت موض��وع را 
بررس��ی کنند و اگر اتهامات مطرح شده به جهات قانونی 
در صاحیت دادس��را نیس��ت، پرونده را به دادگاه ارجاع 
دهند.  رئیس ش��ورای عالی قضایی دادگس��تری استان 

تهران از ش��کایت 15 نفر از اولی��ا در این پرونده خبر داد 
و گف��ت: تا کنون این تعداد از اولیاء ش��کایت کرده اند اما 
ام��کان دارد در هفت��ه آین��ده افراد دیگری ه��م به تعداد 
ش��کات اضاف��ه ش��وند؛ بنابراین اع��داد و ارقام��ی که در 

رسانه ها مطرح شده فعًا در پرونده مطرح نیست.
وی تاکی��د ک��رد: م��ا موظف هس��تیم صرف��ا در محدوده 
پرون��ده قضای��ی و آنچه ک��ه به ما ارج��اع و احاله ش��ده، 
اظهارنظ��ر کنیم.ب��ه گفته اس��ماعیلی پرون��ده فعًا یک 

متهم دارد که در بازداشت به سر می برد.
   ماکرون از ترامپ انتقاد کرد

رئیس جمه��وری فرانس��ه در تم��اس تلفن��ی ب��ا همتای 
آمریکای��ی خ��ود از تصمیم او برای برق��راری تعرفه های 
س��نگین بر واردات آلومینیوم و ف��والد از اتحادیه اروپا، 

کانادا و مکزیک به شدت انتقاد کرد.
بنا بر اع��ام کاخ الیزه، امانوئل ماک��رون در این گفت وگو 
با غیرقانون��ی خواندن اق��دام دولت آمری��کا در برقراری 
تعرفه ه��ای تجاری س��نگین از اقدام قاطع و متناس��ب 
اتحادیه اروپا خبر داد. ویبلر راس، وزیر بازرگانی آمریکا 
پنج شنبه با بی نتیجه خواندن مذاکرات تجاری آمریکا با 
ش��رکای تجاری غربی خود، از اعم��ال تعرفه تجاری ۲۵ 
درص��د بر واردات فوالد و ۱۰ درصد بر واردات آلومینیوم 
از اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا خبر داد. دونالد ترامپ 
می گوی��د تولیدکنن��دگان خارجی ف��والد و آلومینیوم به 
خاطر سهولت دسترسی به بازار آمریکا به تولیدکنندگان 
داخلی آس��یب زده ان��د و این رخداد را ب��ر خاف امنیت 

ملی ایاالت متحده می داند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هم در واکنشی تند به 
تصمیم دولت آمریکا برای اعمال افزایش تعرفه فوالد و 
آلومینیم گفته حساب دوستی و شراکت ۱۵۰ ساله مردم 
کان��ادا و آمری��کا جداس��ت و خلل ناپذیر ام��ا آنچه اکنون 
دول��ت ایاالت متح��ده انج��ام می ده��د، کام��ا غیرقابل 
قبول اس��ت. نخس��ت وزیر کانادا س��اعتی پ��س از علنی 
ش��دن تصمیم کاخ س��فید برای اعمال تعرفه های جدید 
علیه کش��ورهایی که به طور کاسیک متحد استراتژیک 
واش��نگتن محس��وب می ش��وند، به این تصمیم واکنش 
نش��ان داد و گفت: اجازه دهی��د صریح بگویم. میان ما و 
آمریکا ۲ میلیارد دالر مازاد تجاری وجود دارد که با هیچ 
محاس��به ای نمی توانیم آن را تهدی��د کانادا برای امنیت 

ملی آمریکا ارزیابی کنیم.
   اتمام حجت دادستانی با مدیران 

      شرکت های هواپیمایی
دادس��تان عمومی و انقاب ته��ران در رابطه با تاخیر در 
پروازه��ا با مدیران ش��رکت های هواپیمایی اتمام حجت 
کرد و گفت که از این پس دادس��تانی در این بخش ورود 
جدی تر خواهد داش��ت. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دادس��رای عموم��ی و انق��اب ته��ران، عب��اس جعفری 
دولت آبادی در جلس��ه ای با رئیس س��ازمان هواپیمایی 
کش��ور، مدیر کل شرکت فرودگاه های کشور، مدیر عامل 

ش��رکت های هواپیمایی و تعدادی از معاونان دادس��تان 
ته��ران درباره بررس��ی عل��ل تاخی��ر پروازها با اش��اره به 
فلس��فه تش��کیل جلس��ه و علت ورود دادس��تانی به این 
موض��وع اظه��ار ک��رد: ب��ه موجب م��اده ٢٢ قان��ون آیین 
دادرس��ی کیفری یکی از وظایف دادس��تان حفظ حقوق 
عمومی اس��ت و دادس��تان را مکلف کرده که برای حفظ 

حقوق عامه اقامه دعوی کند.
دادس��تان ته��ران یک��ی از مصادی��ق مه��م حق��وق عامه 
را وضع��ی دانس��ت ک��ه ام��روزه در برخی ف��رودگاه ها رخ 
می دهد و افزود: در اصل 156 قانون اساسی بر دو وظیفه 
پیشگیری از وقوع جرم واحیای حقوق عامه تصریح شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه یکی از مصادیق تضییع حقوق 
مردم س��رگردانی ناش��ی از تاخیرهای بی مورد ،  فروش 
بلی��ت هواپیما با قیمت های متفاوت، عدم پاس��خگویی 
و رفتار نامناسب با مس��افرین در برخی فرودگاه هاست، 
به مف��اد گزارش های معاونان دادس��تان تهران در مورد 
تأخی��ر پروازها و به برخی علل آن اس��تناد کرد. جعفری 
دول��ت آبادی افزود: طی دو هفته گذش��ته روزانه دو نفر 
از معاونین داس��تان تهران برای بررس��ی تأخیر پروازها 
در فرودگاه مهر آباد حضور یافته اند که گزارش های تهیه 

شده متضمن اطاعات مناسب و مفیدی است.
   بلیت تهران-کیش 700 هزار تومان شد!

در آستانه تعطیات چند روزه کشور نرخ بلیت پروازهای 
داخلی در حال افزایش است، پرواز تهران-کیش با رشد 
بی��ش از ۱۰۰ هزار تومانی نس��بت به هفته گذش��ته ۷۰۰ 
هزار تومان آنهم به صورت سیستمی توسط ایرالین ملی 
فروخته می شود. در آس��تانه تعطیات چند روزه کشور 
نرخ بلیت پروازهای داخلی در حال افزایش است، پرواز 
تهران-کیش با رش��د بیش از ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به 
هفته گذشته ۷۰۰ هزار تومان آنهم به صورت سیستمی 

توسط ایرالین ملی فروخته می شود.
ب��ه گزارش تس��نیم، در حال��ی انتقادات به ع��دم نظارت 
کاف��ی بر عملکرد ایرالین های داخلی همچنان از س��وی 
نمایندگان  مجلس ادامه دارد که در فاصله سه روز تا آغاز 
تعطیات چن��د روزه روند صعودی افزایش قیمت بلیت 
پروازها س��رعت گرفته اس��ت. هفته گذش��ته ن��رخ پرواز 
مس��یر تهران-کیش هواپیمایی ماهان برای چهارشنبه 
585 ه��زار توم��ان ب��ود که در ح��ال حاضر ب��رای روز 13 
خردادم��اه به 700 هزار تومان افزایش یافته اس��ت. این 
پرواز مربوط به هواپیمایی جمهوری اسامی ایران است 
که بلیت آن به صورت سیس��تمی فروخته می شود. نرخ 
بلیت پرواز هواپیمایی کیش برای مسیر پروازی تهران-

کی��ش 430 ه��زار تومان  اس��ت. پ��رواز کیش-تهران نیز 
برای 17 خردادماه امس��ال 560 ه��زار تومان و برای یک 
روز بع��د  520 هزار تومان اتس. ایرالینی که این پرواز را 

انجام می دهد ماهان است.
   ادعای نشستن دایی بر صندلی 

       کی روش بعد از جام جهانی

ارل��وس ک��ی روش از عل��ی دای��ی ب��ه عنوان جانش��ینش 
انتخ��اب کرد. کارلوس کی روش ب��رای دومین بار پیاپی 
موفق ش��د ای��ران را به ج��ام جهانی ببرد و رک��ورد چهار 
صع��ود به ج��ام جهان��ی را به نام خ��ود ثبت کن��د. بنا به 
گ��زارش برآنای��ن او ح��اال تصمی��م گرفت��ه بع��د از جام 
جهان��ی دیگر از مربیگری ایران اس��تعفا ده��د. قرار داد 
کی روش بعد جام جهانی به پایان می رس��د و تصمیمی 
ب��رای تمدید قرارداد ندارد. ک��ی روش حاال از علی دایی 
به عنوان جانش��ین خود نام برده اس��ت. او معتقد است 
دایی می تواند میراث او را نگه دارد و از آن حفاظت کند. 
منظور کی روش از میراثش س��اختمان پک اس��ت که به 

دردسر زیاد توانست آن را حفظ کند.
   بهنام بانی در مرکز یهودیان کنسرت 

      برگزار کرده؟
عصرایران: یکی از خبرگزاری های داخلی محل برگزاری 
کنسرت بهنام بانی در شهر ملبورن را متعلق به »شورای 
ملی زنان یهودی« دانس��ته و بر اس��اس مدارکی که ارائه 
کرده مدعی ش��ده که در این مرک��ز فعالیت های مذهبی 

متعلق به یهودیت و صهیونیسیم انجام می شود.
   اصولگرایی و اصالح طلبی برای مردم 

      نخ نما شده است
ی��ک فع��ال سیاس��ی اصولگ��را تاکی��د ک��رد: جمنای��ی 
وج��ود ندارد. اف��رادی تصمیماتی را اتخ��اذ می کنند اما 
اجتماع��ات پر هزینه ش��ان ص��وری و نتای��ج آن از پیش 
تعیین شده است و آزاد نیست که همه اصولگراها حضور 

داشته باشند.
حس��ن بی��ادی در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا، درب��اره اظهارات 
وزیرخارجه آمریکا درباره ایران گفت: براس��اس توافقی 
ک��ه در برج��ام انج��ام ش��ده ب��ود، طرفین نس��بت به هم 
تعهداتی داش��تند و چون آمری��کا بر خاف آن عمل کرد 
درنتیجه باید در جامعه جهانی و دادگاه های بین المللی 
محاکم��ه ش��وند و همچنین در س��ازمان ملل و ش��ورای 
امنی��ت م��ورد مؤاخ��ذه قرارگیرن��د ام��ا ای��ن ق��درت در 
دنیای کنونی سیاس��ت وجود ندارد که کش��ورهایی مثل 
آمری��کا را پای میز محاکم��ه آورد. بنابراین می طلبد که 
ما سیاس��تمان را به س��متی ببریم که همه دنیا را از این 
امر آگاه و مظلومیت مان را عزتمندانه کمافی الس��ابق به 

جهانیان اثبات نمائیم. 
وی گف��ت: م��ا بای��د مطالبات خ��ود را به ص��ورت جدی 
پیگیری کنیم و نکته مهم این اس��ت ک��ه وحدت رویه را 
در تصمیم سازی ها در داخل کشور مدنظر داشته باشیم. 
این امر با یک مدیریت یکپارچه امکان پذیر اس��ت و این 
طور نیست که گروهی تصمیم بگیرد تصمیمات را تایید 
کن��د و گروهی دیگ��ر آن را نقد و ب��ا آن مخالفت کند این 
امری نیس��ت که بتوان به صورت ش��خصی به آن دس��ت 
یافت بلکه نیاز به کار کارشناسی و تخصص و خردجمعی 

دارد.
   پرداخت شکر به جای پول به کشاورزان 

       اردبیلی پس از یک سال انتظار
کشاورزان اس��تان اردبیل، که به توصیه مسئوالن جهاد 
کش��اورزی استان در س��ال زراعی گذشته از کشت سیب 
زمین��ی ص��رف نظ��ر کردند و ب��ه ج��ای آن چغن��در قند 
کاش��تند، اکن��ون و پ��س از یک س��ال انتظ��ار، درآمدی 
از مح��ل ف��روش محصول خ��ود به دس��ت نی��اورده اند؛ 
رخدادی عجیب که گویا قرار اس��ت از سوی مسئوالن با 

مجموعه اقداماتی عجیب تر پاسخ داده شود!
پرداخت ش��کر به جای پول به کشاورزان اردبیلی پس از 
یک سال انتظارکشاورزان اس��تان اردبیل، که به توصیه 
مسئوالن جهاد کشاورزی استان در سال زراعی گذشته 
از کش��ت س��یب زمینی صرف نظ��ر کردند و ب��ه جای آن 
چغندر قند کاش��تند، اکنون و پس از یک س��ال انتظار، 
درآمدی از محل فروش محصول خود به دس��ت نیاورده 
اند؛ رخدادی عجیب که گویا قرار است از سوی مسئوالن 

با مجموعه اقداماتی عجیب تر پاسخ داده شود!
به گزارش »تابناک«؛ جمع بس��یاری از کش��اورزان دشت 
اردبیل که در س��ال زراعی گذشته و در راستای سیاست 
تغییر الگوی کش��ت کشاورزی، کش��ت محصول چغندر 
قن��د را ب��ه جای س��یب زمینی در دس��تور کار خ��ود قرار 
دادن��د، اکنون و بنا ب��ر گزارش های دریافتی، با مش��کل 
دریاف��ت درآمد حاصل از فروش محص��ول خود رو به رو 
هس��تند و خری��داران محصول آن ه��ا، توانایی پرداخت 

پولشان را ندارند.
   تاملی بر اظهارات عجیب یک عضو 

       کمیسیون صنایع درباره تولید هواپیما 
      در ایران؛

آقای قاضی پور! »ایران 140« را با هزینه شخصی بسازید 
و خودتان تستش کنید

تابن��اک: اینکه قاضی زاده ی��ک  نماینده مجلس بگوید: 
»ای��ران  ه��م می تواند هواپیما تولید کن��د و آنقدر خطا و 
آزمون کند، آنقدر بیفتد و سقوط کند تا بتواند هواپیمایی 
تولی��د کند که قابل صادرات هم باش��د. افتاد هم افتاد.« 
خیلی عجیب اس��ت. او در ادامه سخنان تاکید می کند: 
»می توانیم هواپیمای جنگی بس��ازیم که خلبان های آن 
موقع سقوط از هواپیما بپرند پایین.« انگار که هیچ نگاه 
کارشناس��انه ای در بیان چنین س��خنانی وج��ود ندارد. 
ش��اید اگر بدون ذکر نام این س��خنان را جلوی بس��یاری 
از م��ردم و عامه جامعه بگذاری��م آن را در بهترین حالت 
»طنز« و یا از س��ر ب��ی اطاعی بخوانند و ب��ه آن توجهی 
نکنن��د؛ اما زمانی که پیش��وند نماینده مجل��س و از قضا 
عضو کمیس��یون صنایع را به آن اضافه کنیم؛ اینجاست 

که باید تاسف خورد.
به آق��ای قاضی پور جدای از مبحث کارشناس��انه ای که 
بیان کرده اند؛ پیش��نهاد م��ی کنیم که یا چنین افاضاتی 
نفرمایند یا اگر اصرار بر سخنان خود دارند. با هزینه های 
شخصی خودشان سفارش ساخت چنین هواپیماهایی 
را بدهند و البته پیش از آنکه مردم به تست آن بپردازند؛ 

خود ایش��ان داوطلب سوارشدن بر چنین هواپیماهایی 
باش��د و اگر مش��کلی نبود، س��پس دیگران را تشویق به 

تولید و سوار شدن بر این نوع هواپیماها کنند. 
    روستاییان حکم بازنشستگی 

       می گیرند
کش��اورزان،  اجتماع��ی  بیم��ه  صن��دوق  عام��ل  مدی��ر 
بازنشس��تگی  حک��م  ص��دور  از  عش��ایر  و  روس��تاییان 

روستاییان برای اولین بار در کشور خبر داد.
محمدرض��ا واع��ظ مه��دوی، مدیرعامل صن��دوق بیمه 
اجتماعی کش��اورزان، روستاییان و عش��ایر در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه بیمه های 
تامی��ن اجتماعی یکی از مهم ترین راه های پیش��گیری 
از فقر اس��ت، تصریح کرد: زمانی که افراد بیمه باش��ند، 
در واقع از ضریب امنیتی باالیی برخوردار هستند وبیمه 
های تامی��ن اجتماعی، یکی از محوره��ای مهم تثبیت 

شده است.
   امیدواریم روحیه اصولگرایی الریجانی 

      برگردد
یک عضوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه اعام کاندیداتوری سه فراکسیون 
سیاس��ی مجل��س ب��رای ریاس��ت مجلس نش��ان دهنده 
انتقاد به عملکرد هیئت رئیس��ه مجلس بود گفت که این 
فراکسیون به رغم انتقادات جدی به رفتارهای الریجانی 
ب��رای ع��دم رای آوری ع��ارف ب��ه او رأی داد و امی��دوار 
است، روحیه اصولگرایی الریجانی در این دوره برگردد. 
محمدعلی پورمختار اظهار کرد: اینکه فراکس��یون های 
سیاس��ی مجلس برای ریاس��ت مجلس کاندی��دا معرفی 
کردند این پیام را داش��ت که هیئت رئیس��ه باید به شان 

و جایگاه مجلس و نمایندگان توجه کنند.
به گ��زارش اعتماد آنای��ن وی ادامه داد: ما ش��اهد این 
بودیم که استیضاح هایی که در مجلس مطرح شد تبدیل 
به افتضاح شد، یا سواالت و تحقیق و تفحص هایی که به 
هیئت رئیس��ه می رود گم و بایکوت می شود. نمایندگان 
ه��م اثر همی��ن رفتاره��ا را نش��ان دادند و گفتن��د که در 
واق��ع می خواهند یک مجلس قوی داش��ته باش��ند. این 
موضوع ربطی به دیدگاه سیاسی ندارد بلکه مجلس باید 

اقتدارش را در قبال دو قوه دیگر حفظ کند.
   واکنش عارف به موضوع کودک آزاری 

      در ایران
محمدرض��ا عارف در پیام اینس��تاگرامی خ��ود در رابطه 
با موضوع ک��ودک آزاری و حقوق ک��ودکان گفت: همه ما 
باید در اینباره احس��اس مس��ئولیت کنیم؛ آینده کش��ور 
به دس��ت کودکان و نوجوانان اس��ت. به گ��زارش فارس، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی، افزود: 
ب��ا ابراز تأس��ف عمی��ق از حادث��ه دردناک اخی��ر، پیگیر 
خواس��ت عموم مردم، فعاالن اجتماعی و هنرمندان در 
فراکس��یون امید برای تصویب سریع تر الیحه حمایت از 

کودکان و نوجوانان هستیم.
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    امام جمعه موقت تهران: اسطوره دمکراسی آمریکا در جهان شکست خورده است
امام جمعه موقت تهران گفت: عاوه بر ضعف جدی و ناتوانی آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا، اسطوره دمکراسی این کشور 

در جهان نیز شکست خورده و جای خود را به نفرت، تفرقه، نژادپرستی، زورگویی و فرقه گرایی داده است.
به گزارش ایرنا، حجت االس��ام »س��ید محمدحس��ن ابوترابی فرد« در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران در 
دانشگاه تهران افزود: ملت عزیز بارها تجربه کردند و امت اسامی امروز شاهد تجربه مکرر آن است و رهبر عالی قدر بر آن تاکید 
و توصیه ویژه دارند که دشمنی عمیق آمریکا با نظام اسامی، امت اسام و ملت عزیز ایران باید به خوبی فهمیده شود. ابوترابی 
فرد اظهار داشت: بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در منطقه و دنیای اسام مزدورانی به قدرت رسیدند و دنیای اسام تجزیه و 

در قلب جهان اسام و در قبله نخست مسلمین راه برای تولد نامشروع رژیم صهیونیستی هموار شد.
وی خاطر نش��ان کرد: مزدوران حلقه به گوش آمریکا؛ آل س��عود در حجاز و دیگر مزدوران منطقه ای در کشورهای اسامی چه 
جنایاتی را علیه امت اسام مرتکب شدند. در ایران نیز دودمان پهلوی سال ها بر این ملت مظلوم حکمرانی و منافع ما را تاراج 

کردند.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: تمام این جنایات و رویدادها به برندگان جنگ جهانی دوم باز می گردد، این جنایات از عمق 
کینه علیه امت اسامی و از منافع نامشروع نظام سلطه پرده برداری می کند. در دهه 50 بزرگترین قرارداد جنگ افزار بین شاه 
و آمریکا به ارزش 11 میلیارد دالر تنظیم شد، قراردادی در راستای خلق یک ژاندارم در منطقه و رشد اقتصادی آمریکا و تولید 

کنندگان تسلیحات نظامی. 
   روز قدس راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی را زیر سوال برد

رئیس ستاد انتفاضه و قدس گفت: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس از سوی امام راحل، توانست 
راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی را زیر سوال ببرد.

به گزارش مهر، سردار رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 
اظهارداشت: روز جهانی قدس امسال با سال های گذشته قطعا متفاوت خواهد بود.

وی گفت: س��رزمین فلسطین سی سال قبل از پیروزی انقاب اسامی با دسیسه های آمریکا و انگلیس توسط صهیونیست ها 
اشغال شد و مردم آن کشور را آواره کرد. امسال در هفتادمین سال اشغال آن سرزمین هستیم. 

شریف ادامه داد: حوادث اخیری که در منطقه و فلسطین اشغالی اتفاق افتاد تاثیراتی را در این موضوع خواهد داشت. 

امام موسی کاظم)ع( فرمودند:
دعایی كه بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد  

دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.

دعاها ونیایشها از بهترین راههای تکامل انسانی است زیرا كمال انسان 
در نزیک�ی ب�ه خداوندی اس�ت ك�ه علم  محض وهس�تی ص�رف وقدرت 
صرف اس�ت وراه تخلق به اخالق الهی وتقرب به آن كمال عبادتها و نیا 
یش هاس�ت دراین نیایش�ها هیچ فرقی بین زن ومرد نیس�ت ومهم ترین 
مناج�ات ودع�ا را ب�رای زنها ومردها یکس�ان تجوی�ز وتعلیم ك�رده اند 
بنابرای�ن دركمال حقیقی ك�ه در مناجاتها دعاها ثناه�ا عبادتها واطاعتها 

ظهور كرده است سهم زن ومرد یک سان است.
 زن درآیینه جالل وجمال ص153

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

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

رودکی


