
باید بلند شد
 باید دوید

ملی پوش بسکتبال با ویلچر از زندگی خصوصی
 و دنیای حرفه ای ورزش می گوید 

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

به دنبال تحول بنیادی در 
بدنه اجرایی نیستم 

شنبه   19   خرداد ماه 1397 0 24  رمضان  1439 
سال اول شماره 225 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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امام جمعه مشهد:

اسرائیل، گروگان ایران در 
منطقه است

در نشست خبری کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد؛

نگاهی پر از انتظار با طعم 
تمنای محبت

وقتی قوچ های اوریال ایرانی دستمایه تفریح آمریکایی ها می شوند؛

بخاطر یک مشت 
تومان

قربانی شدن اقتصاد؛

به امید
 »معجزه« و »جادو « 

ادامه می دهیم

2

میز خبر

 ادعای نماینده مجلس ششم 
درباره مذاکرات روحانی با اروپا

ماجرای یک مجوز پنهانی دولت اوباما 
به ایران

پاسخ کنایه آمیز به نامه جنجالی نماینده 
خمینی شهر

ادعای »کمک کمیته امداد به افطار در 
غزه« شیطنت بود

دستگیری چند تیم تروریستی 
با مهمات

گفت و گوی ویژه

»صبح امروز« کارنامه »معاون پیشین استاندار خراسان رضوی« را بررسی می کند؛

از مبارزه با »دانه درشت ها« تا طرح »ازدواج آسان«
به عنوان معاون استاندار خراسان رضوی بارها و بارها خبرساز شد؛ روزی که با پایه میکروفن به او حمله 
شد اما در کمال متانت ایستاد، روزی که اعالم کرد می خواهد مجامع مشورتی برای بانوان و جوانان در تمام 
شهرهای استان راه اندازی کند و بعد آن را در 28 شهر و شهرستان اجرایی کرد. »سید جواد حسینی« در 

22 ماهی که...

6

گزارش ویژه
گزارشی کوتاه از وضعیت سرویس های بهداشتی سطح شهر مشهد;

هست اما ...
نیازمند  مسافر  زائر  نفر  25میلیون  ساالنه  و  جمعیت  نفر  200ه��زار  و  3میلیون  از  بیش  با  شهری  مشهد 
زیرساخت ها و امکانات زیادی برای خدمات رسانی به این حجم از جمعیت است. این زیرساخت ها تنها مربوط 
به خدماتی مانند اسکان و تغذیه و مواردی شبیه به این ها نیست؛ سرویس بهداشتی نیز یک زیرساخت است 

که موردنیاز عموم جامعه است.



    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com
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امام جمعه مشهد:

منطقه  در  ایران  گروگان  اسرائیل، 
است 

در  که  نفوذی  با  ای��ران  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
این  با  و  است  مسلط  منطقه  بر  کرده،  پیدا  منطقه 
گرفته  گروگان  را  اسرائیل  ایران  موشکی،  فناوری 

است.
آیت ا... علم الهدی  در خطبه دوم نماز جمعه این 
هفته، 18 خردادماه مشهد مقدس در حرم امام رضا 
حماسه آفرین  حضور  از  تشکر  ضمن  )علیه السالم(، 
قدس،  روز  راهپیمایی  در  مقدس  مشهد  غیور  مردم 
هر  در  این که  از  بعد  زمین  کره  روی  در  امروز  افزود: 
نقطه کشورهای اسالمی، حرکتی بر ضد استکبار در 
طول تاریخ انجام گرفت، شکست خورد اما این حرکت 
گرفت، 40 سال  انجام  استکبار  این کشور ضد  از دل 
امروز قوی تر از روز اول مانده است که علتش این است 
این حرکت از دل عشق اهل بیت برخواسته و عاشقان 
اهل بیت قیام کردند، مصداق قطعی وفاداری شما مرد 

و زن به اهل بیت پیغمبر است.
روزبه روز  را  اسرائیل  قدس،  روز  این که  بیان  با  وی 
از  خواهران،  و  برادران  افزود:  است،  کرده  ضعیف تر 
39 سال پیش که امام راحل فرمان دادند روز جمعه 
اسالم  دنیای  قدس،  روز  به عنوان  رمضان  ماه  آخر 
وضعیت  کند،  ابراز  اسرائیل  به  نسبت  را  خود  نفرت 
امروز اسرائیل با آن روز قابل مقایسه نیست، اسرائیل 
نرفته  فرو  نکبت  و  بدبختی  ذلت،  در  امروز  اندازه  به 
جریانی  گذاشت،  را  خود  اثر  حرکت  این  یعنی  بود، 
به وسیله  و  بود  اسالمی  جوامع  در  سرطانی  غده  که 
امروز  بود،  ایجادشده  سرسخت ترین دشمنان اسالم 
در منتهای ضعف می بینیم، ورز قدس اثر خودش را 

گذاشت.
تابوی شکست ناپذیر  این که  بر  تأکید  با  الهدی  علم 
امروز  کرد:  رفته است، تصریح  بین  از  اسرائیل  بودن 
اسالم  دنیای  در  اسرائیل  بودن  شکست ناپذیر  تابوی 
از بین رفت با حرکت روز قدس، در جنگ های 6 روزه 
ژوئن سال 68 و حرکت های بعدی برای مسلمانان دنیا 
جا افتاده بود که اسرائیل کانون قدرت شکست ناپذیر 
سال   39 از  بعد  خدا  لطف  به  است،  آسیب ناپذیر  و 
که مراسم روز قدس را برپا می کنیم، امروز همه دنیا 
نظام غاصب  این  تداوم حیات  از  اسرائیل  حتی خود 

ساختگی قطع شده است. 
شد:  یادآور  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
بشود،  محو  باید  اسرائیل  فرمودند  ما  بزرگوار  امام 
مقام معظم رهبری مژده نزدیک شدن محو اسرائیل 
دیگر  سال   25 تا  فرمودند  و  دادند  قبل  چندی  در  را 
برای آن روزتان  ندارید که بخواهید  اصاًل شما وجود 
باید محو شود، مقام معظم  امام فرمودند  فکر کنید؛ 
دیگر  سال   25 تا  می شود،  محو  دارد  گفتند  رهبری 
ما  ب��رای  فلسطین  مسئله  ن��دارد؛  وج��ود  اسرائیلی 
مسئله دینی است، نمی شود بگوییم یک ملت، کشور 
مربوط  ما  به  ما چه، همه چیزش  به  و مردم دیگرند، 
اول  قبله  به عنوان  مسجداالقصی  و  فلسطین  است؛ 
مسلمانان است و از طرف دیگر، زمین فلسطین برای 
مسلمانان یک سرزمین مقدس است، قرآن می گوید 
از مسجدالحرام  خدایی که پیغمبر را شبانه سیر داد 
مبارک  را  اطرافش  و  سرزمین  که  مسجداالقصی  تا 

کردیم.
وی به جایگاه فلسطین در جهان اسالم اشاره کرد 
برکت  را  اقصی  و گفت: قرآن می گوید اطراف مسجد 
دادیم، قرآن اعالم می کند سرزمین فلسطین سرزمین 
با برکت است و برای ما حرمت اسالمی دارد، سرزمین 
که یک وجب خاک  نبوده  این  بوده، بحث  الهی  انبیا 
باشد؛ یک عده اراذل واوباش در جریان های رسانه ای 
که  پول هایی  امداد  کمیته  که  کردند  پخش  خودشان 
به غزه  برای فقرا مصرف نمی کند،  از مردم می گیرد، 
اواًل  فلسطین می فرستد؛  ایتام  و  فلسطین  و  لبنان  و 
که چنین نیست، به فرض هم که باشد، ایتام شهدای 
مسلمانان  فرزندان  اسالم اند،  ایتام  غزه،  و  فلسطین 
هستند و نسبت به آنان مسؤولیت داریم، این سرزمین 
جدا  قطعه ای  و  است  ما  سرزمین  است،  مسلمانان 

نشدنی از اسالم است.
اول  خاک ریز  فلسطین  این که  بیان  با  علم الهدی 
است،  اول  خاک ریز  فلسطین  اف��زود:  است،  اسالم 
دشمن آمده از اینجا شروع کند دنیای اسالم را بگیرد، 
یک عده مرد و زن مسلمان فلسطینی در مقابل دشمن 
به عنوان صف مقدم ایستاده اند، جان، خانه و هستی 
خود را می دهند، این ها صف مقدم را در این خاک ریز 
تشکیل دادند که ما را هدف گرفته و می خواهد ما را 
است؛  اول  خاک ریز  حفظ  ما  وظیفه  کند،  براندازی 
حرف آمریکا و اروپا در رفع تحریم ها دو نکته است، 
می گوید با تحریم هسته ای مسئله ما حل نشده، ایران 
باید از منطقه و اطراف اسرائیل خارج بشود و صنعت 
با  ایران  چون  بگذارد  کنار  را  خود  موشکی  فناوری  و 
نفوذی که در منطقه پیدا کرده، بر منطقه مسلط است 
گروگان  را  اسرائیل  ایران  موشکی،  فناوری  این  با  و 

گرفته است.
ایران  قدرت  از  بخشی  حزب ا...  کرد:  تصریح  وی 
ایران در منطقه است، جانشین محترم سپاه  نفوذ  و 
بیش  فقط  که  فرمودند  سالمی  س��ردار  پ��اس��داران، 
پهنای  دارد،  لبنان  ح��زب ا...  موشک  هزار   100 از 
اگر  کنید،  تقسیم  موشک  هزار   100 بر  را  اسرائیل 
اسرائیل  نقطه به نقطه  زن  نقطه  به صورت  کند،  اراده 
ما  قدرت  از  بخشی  تنها  این  می دهد،  قرار  هدف  را 
قرار  ما  علیه  حرکتی  کوچک ترین  آمریکا  هست؛ 
وجب  یک  حتی  اسرائیل  از  ما  موشکی  توان  دهد، 
است،  ما  گروگان  در  امروز  اسرائیل  نمی گذارد،  باقی 
اسرائیل یعنی قلب و جان آمریکا، همه آمریکا منحصر 
شده در البی صهیونیستی خود آمریکا و اسرائیل اصل 
اصیل این البی است، قلب آمریکا امروز توسط قدرت 
را  این  می گویند  لذا  گرفته شده  گروگان  ما  موشکی 

بگذارید کنار.
معادله  این  خواهران،  برادران،  افزود:  علم الهدی 
و محاسبه ای است که بچه های دبستانی این مملکت 
را  موشکی  فناوری  اگر  کنند،  حساب  می توانند  هم 
کنار گذاشتیم، می گویند موشک ها را از بین ببرید، از 
بین بردیم و اسرائیل از گروگان ما بیرون آمد، آمریکا 
نصف روز به ما مهلت می دهد؟ اینجا را با خاک یکسان 
جور  اندیشه ای  و  فکر  عقل،  ک��دام  با  این  می کند، 
و  اقتصادی  مشکالت  رفع  برای  مملکتی  که  می شود 
برداشتن تحریم ها، چنین مشکل بزرگ امنیتی برای 

خود ایجاد کند؟

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد مطرح کرد:

پررنگ شدن سهم ازبک ها در تجارت
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با 
اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران 
در ازبکستان هم زمان با حضور رئیس جمهور در این کشور گفت: 
تحوالت سیاسی صورت گرفته در کشور ازبکستان موجب تغییر 

رویکرد این کشور در توسعه روابط اقتصادی با ایران شده است.
علیرضا  رض��وی،  خراسان  صنعت  خانه  سایت  گ��زارش  به 
فعالین  تخصصی  نشست  در  چهارشنبه  روز  هوشنگ نژاد  
بازار  به  ورود  راه ه��ای  بررسی  منظور  به  که  استان  اقتصادی 
ازبکستان برگزار شد، افزود: امسال موفق شدیم مجوز برگزاری 
سه نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران را در ازبکستان، 
تاجیکستان و کازان روسیه بگیریم. دو نمایشگاه تخصصی هم در 
زمینه صنایع غذایی در هفته سبز برلین در آلمان و کشور ویتنام 

برگزار می شود.
عمان  های  بازار  بررسی  حال  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
برگزاری  زمینه  در  برنامه ها  سایر  هستیم.  گرجستان  و  
نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران در کشورهای هدف نیز در 

دست بررسی است.
رایزن اقتصادی ایران در ازبکستان:

ازبک ها اشتباه محاسباتی خود را اصالح می کنند
در ادامه این جلسه، رایزن اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
جدید  جمهور  گفت:  رئیس  جلسه  این  در  نیز  ازبکستان  در 
خود  روابط  در  کشور  این  سابق  دولت  است  معتقد  ازبکستان 
برای  را  فرصت هایی  و  شده  محاسباتی  اشتباه  دچار  ایران  با 
همکاری های اقتصادی از دست داده  است. از این رو تیم جدید 
درصدد جبران این اشتباهات و افزایش همکاری های اقتصادی 

در راستای منافع دو کشور است. 
با  ایران  اینکه حجم تجارت رسمی  به  با اشاره  جواد کنعانی 
با این حال، تجارت  ازبکستان 200 میلیون دالر است، افزود: 
واقعی بیشتر از این ارقام است. در این زمینه آمار غیررسمی از 
تجارت بیش از 420 میلیون دالر در سال گذشته حکایت می کند. 
این رقم در زمینه های پتروشیمی، پروژه های آب، برق و گاز، و 

خدمات فنی مهندسی به سرعت در حال رشد است. 
رفع  در  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  تالش  به  اشاره  با  وی 
مشکالت گمرکی، تعرفه ای و ترانزیتی بین دو کشور گفت: از دوره 
کریم اف، سیاست انقباضی در تجارت اعمال و تعرفه های تجاری 

ازبکستان برای کاالهای ایرانی دو برابر سایر کشورها بود. 
ازبکستان منجر  بازار  در  ایران  به کاهش حضور  این موضوع 
چنان که  است،  شده  حاصل  دراین باره  توافقاتی  که  بود  شده 
قرار شد 100 کاال از توانمندی های صادراتی ایران به ازبکستان 

معرفی، و ضریب یک برای این کاالها اعمال شود. 
رایزن اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان با اشاره 
ازبکستان  جدید  دولت  سوی  از  گمرکی  تعرفه های  اصالح  به 
گفت: برای دو هزار و 200 قلم کاالی وارداتی که تولیدات خود 
ازبکستان نیست حداقل تعرفه را اعمال کرده اند. بنابراین شرایط 
لحاظ  به  است.  گذشته  از  مساعدتر  بسیار  تعرفه ای  لحاظ  به 
مقررات گمرکی نیز یکی از موانع، فک پلمب محموله های ایرانی 
 به مقصد سایر کشورها از سوی گمرک ازبکستان بود که مشکالتی 
برای تجار ایرانی ایجاد کرده بود و اکنون با مذاکرات انجام شده 

برطرف شده است. 
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راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور 
گسترده مردم روزه دار در مشهد برگزار شد.

استاندار خراسان رضوی: قدس ، روز آزادیخواهان جهان
صحنه  در  همیشه  و  آگاه  مردم   : گفت  رضوی  خراسان  استاندار 
استکبار  دشمنی  و  تعارض  که  دانند  می  خوبی  به  اسالمی  ایران 
جهانی و صهیونیست ها با ملت های آزاده و استقالل طلب دنیا یک 

تعارض و دشمنی آشتی ناپذیر است.
علی رضا رشیدیان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در جریان 
راهپیمایی روز جهانی قدس به خبرنگاران افزود : ملت ما نشان داده 
و  بوده  جهان  در  مستضعفان  حامی  و  طلب  ،عزت  آزادیخواه  ملتی 

هست.
وی با بیان اینکه  ما همه پیرو دین مبین اسالم و امیر مومنان )ع( 
هستیم که وقتی به یک زن جسارت شد به سردارانش فرمود "اگر از 
مقابل  در  ما  چگونه  "حال  گیرم  نمی  خرده  شما  بر  بمیرید  خجالت 

ظلم به ملتی مظلوم سکوت کنیم.
برای  ملت  یک  حق  است  سال   70 حدود  االن   : کرد  اظهار  وی 
حاکمیت و زندگی در سرزمینشان غصب شده و تالش های گسترده 
صهیونیستی  و  استکبار  دیپلماسی  و  تبلیغاتی  های  دستگاه  را  ای 

برای به فراموشی سپردن این حق انجام می دهند.
وی عنوان کرد :  ابتکار امام خمینی )ره( در پایه گذاری روز قدس 
این  پرشور  برگزاری  و  تداوم  در  انقالب  معظم  رهبر  های  هدایت  و 
ناکامی دشمنان شده و اینک روز قدس گسترده و  مراسم ، موجب 

فراتر از جهان اسالم برگزار می شود.
صهیونیست  مخالف  یهودیان  حتی  و  مسیحیان   : گفت  وی   
رژیم  با  را  خود  مخالفت  و  یابند  می  حضور  مراسم  این  در  هم 
بر  فلسطین  مردم  حاکمیت  حق  از  حمایت  و  صهیونیست  پوشالی 

سرزمینشان اعالم می کنند.
پیر  که  داریم  را  توفیق  این  که  شاکریم  را  خدا   : کرد  تصریح  وی 
همه  برای  ماندگار  یادگاری  ما  آگاه  و  ضمیر  روشن  رهبر  و  فرزانه 
از  گامی در حمایت  تا  نهاد  پایه  به عنوان روز قدس  آزادگان جهان 

این ملت مظلوم که سرزمینشان غصب شده بر داریم .
در  ها  انسان  حقوق  شده  باعث  نامگذاری  این   : افزود  رشیدیان 
حفظ حق حاکمیت بر سرزمین شان پایدار باشد و هر سال علی رغم 
توطئه های استکبارو دشمنان بویژه صهونیست ها که با ایجاد شبهه 
برپا  قبل  از  پر شورتر   ، دارند  مراسم  این  کمرنگ  برگزاری  در  سعی 

می شود.
 وی تصریح کرد : ملت ما نشان داده اند که هر زمان که احساس 
و  پرشور  حضور  شود  می  تر  گسترده  هایش  توطئه  دشمن  کنند 

باشکوه تر در صحنه خواهند داشت و امروز نمود این امر است .
 وی ادامه داد : نه تنها  مردم استان و ملت ایران بلکه در سطح بین 
المللی ملت های آزادیخواه برای دفاع از حقوق ملت فلسطین با این 
حضور، همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعالم می  کنند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران: باید به اندازه ای قدرت بسازیم 
که دشمن حرف از تهدید نزند

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ما باید به 
اندازه ای قدرت بسازیم که دشمنان ما دیگر حرف از تهدید نزنند.

سردار حسین سالمی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس در 
مشهد افزود: 70 سال است خنجری زهر آگین در پهلوی امت اسالم 
از موجودیت  فرو رفته است و همه مصیبت های عالم اسالم ناشی 

رژیم مصنوعی، جعلی، بی ریشه و فاقد هویت صهیونیستی است. 
فلسطین  ملت  است  شده  باعث  رژیم  این  افزود:  سالمی  سردار 
و  تهاجم  شدیدترین  تحت  و  شود  محروم  و  آواره  خود  سرزمین  از 

مصیبت ها قرار گیرد.
بقای  ب��رای  تنها  نه  صهیونیستی  جعلی  رژی��م  ک��رد:  اظهار  وی 
کند  می  تهدید  را  اسالم  دنیای  همه  بلکه  است  خطرناک  فلسطین 
سیاسی،  جغرافیای  که  است  این  رژیم  این  تشکیل  اصلی  فلسفه  و 
نظامی، امنیتی و سرزمینی آمریکا را از هزاران کیلومتر آن طرف  تر، 

به سرزمین  های اسالمی امتداد دهد.
وی گفت: این رژیم اهرم سیاست های آمریکا علیه جهان اسالم 
از این رژیم حمایت می  با تمام وجود  است به همین خاطر آمریکا 

 کند و همه قطعنامه هایی که علیه آن باشد را وتو می کند. 
افزود: سیاست  انقالب اسالمی  جانشین فرمانده سپاه پاسداران 

اسالم  جهان  در  صهیونیستی  رژیم  منافع  دریچه  از  آمریکا  های 
پیوند  یک  آمریکا  و  صهیونیستی  رژی��م  بین  و  شود  می   تنظیم 

ناگسستنی وجود دارد.
وی اظهار کرد: ملت ما هوشیار است و می  داند تا زمانی که از ولی 
امام خمینی )ره(  بیند، چنانکه  فقیه تبعیت  کند هیچ آسیبی نمی  
نرسد،  آسیب  شما  کشور  به  تا  باشید  فقیه  والیت  پشتیبان  فرمود 
آواره  آنها  ملت  و  اشغال  کشورشان  نداشتند  فقیه  ولی  که  آنهایی 

شدند.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال سلب امید از مردم است گفت: 
دشمنان القا می  کنند که نظام اسالمی سست شده است در حالی که 

این ملت مستحکم تر و مقتدرتر از همیشه است. 
سردار سالمی افزود: از هیاهو و ارعاب دشمن نمی هراسیم زیرا 
دشمن در طول این چهل سال همه قدرت خود را به ما نشان داده 
است و هیچ چیز پنهانی ندارد، 40 سال است با همه ارکان غرب و 
متحدانش در ستیز هستیم و با تجربه هشت سال دفاع مقدس قوی 

تر شده ایم.
امنیتی  سیطره  تحت  انرژی  میداند  امروز  جهان  کرد:  اظهار  وی 
ایران است و اگر غرب صنعت خویش را با انرژی خلیج فارس رونق 
داده  خرج  به  نجابت  ام��روز  به  تا  که  است  خاطر  این  به  می  دهد 
حالل  خواهیم  می   بلکه  باشیم  ساز  مسئله  نمیخواهیم  چون  ایم 

 مشکالت باشیم.
وی گفت: دشمنان می  خواهند ارکان قوت خود را تضعیف کنیم 
در حالی که موشک قدرت بازدارنده ماست، آنها می  گویند به دست 
خواسته   مقابل  در  کنند  می  فکر  کنید  سالح  خلع  را  خود  خودتان 

های آنها کوتاه می  آییم.
از حمایت فلسطین و حزب  آنها می گویند دست  ادامه داد:  وی 
اسالم  جهان  قدرت  ارکان   2 این  که  حالی  در  بردارید  لبنان  ا... 

هستند.
سردار سالمی افزود: وظیفه داریم از ملت فلسطین حمایت کنیم 
گلوی  باید  که  ماست  ملی  امنیت  سیاست  از  بخشی  موضوع  این 

دشمن را در دور دست بفشاریم تا دشمن به ما نزدیک نشود. 
وی اظهار کرد: حمایت از سوریه، لبنان و فلسطین دفاع از حریم 

امنیت ملی ماست.
وی گفت: در سوریه ارتش بین المللی اسالمی شکل گرفته و آنها 
صدای جوانان ما را در نزدیکی بلندی های جوالن می  شنوند و بقای 
رژیم صهیونیستی هیچگاه مانند امروز در معرض خطر نبوده است.

وی ادامه داد: چند ماه است خواب از چشم این رژیم ربوده شده 
است و نگران و مضطرب هستند چون خطر برای آنها جدی است. 

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: این رژیم 
از  تواند  نمی   آمریکا  آنها می  گوییم  به  و  است  کرده  تکیه  آمریکا  به 
برای  نتوانست  چنانکه  کند  حمایت  خود  نشانده  دست  رژیم  هیچ 

شاه، حسنی مبارک و بن علی کاری انجام دهد.
وی اظهار کرد: رژیمی که در فکر مدیترانه تا فرات بود امروز دور 
خود را با دیوارهای بتونی مانند یک قلعه و پادگان با سیم خاردار و 

دوربین مجهز کرده است اما باز هم آرامش ندارد. 
وی گفت: دشمن ما مانند یک بادکنک است که با یک سوزن نابود 

می شود. 
افزود: هفت سال است آمریکا، رژیم صهیونیستی و شرکای  وی 
منطقه  ای آنها سوریه را مورد تهاجم قرار داده اند اما کاری از پیش 
انقالب  بزرگ  رهبران  که  کاری  کرد:  اظهار  سالمی  سردار  نبردند.  
انجام دادند این بود که اجازه بسط قلمرو این رژیم اشغالگر را ندادند 
و در مقابل مخاطرات این رژیم ایستادند و آنها را با شکست مواجه 

کردند.
وی گفت: امروز روح جهاد در کالبد ملت های مسلمان دمیده شده 
و جوانان با غیرت اسالمی به نبرد با رژیم صهیونیستی و متحدان آن 

افتخار می  کنند و شهادت برای آنها شرف است.
وی با بیان اینکه امروز موازنه را تغییر داده ایم افزود: اگر امروز 
قدرتمندی  واسطه  به  هستیم  امن  و  مقتدر  سرافراز،  ایران  در 

ماست. 
و  حکیم  رهبر  و  ایران  قدرتمند  ملت  کرد:  اظهار  سالمی  سردار 
مدبر آن تصمیم گرفته  اند، مقتدر، عزیز و مستقل از اراده قدرت ها، 

راه خود را ادامه دهند.

احمدی نژاد و حامیانش از هرچیزی که دفاع کنند 
از عملکرد اقتصادی دولت متبوع خود نمی توانند دفاع 
کنند. چرا که حتی جابجایی آمار، ارقام و تعاریف هم 
نتوانست تاثیر افزایش تورم و بیکاری، افزایش شکاف 
طبقاتی و کاهش ذخیره صندوق ملی را برای مردم و 

کارشناسان پنهان کند.
کاالهای  بی رویه  واردات  کارشناسان،  گمان  به 
قارچ  رشد  کشور،  بانکی  نظام  در  اخ��الل  مصرفی، 
گونه موسسات مالی غیرمجاز، منحل کردن سازمان 
ارزی  ذخیره  کاهش  کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
نهایت  در  و  نفت  قیمت  سابقه  بی  افزایش  وجود  با 
پولدار  پروش  و  غلط  شیوه  به  یارانه ها«  »هدفمندی 
های غیر مولد هر کدام تیشه ای بود که به ریشه نظام 

اقتصادی کشور زده شد.
بعد از پایان کار دولت پاک دستان، حسن روحانی با 
شعار نجات اقتصاد ایران توجه ها را به خود جلب کرد .
گذاشت  نخواهد  امید  و  تدبیر  دولت  که  وعده  او 
تبدیل  بدهکار  به  بیکاران  به  وام  با  بیکار  جوانان 
شوند. موانع تولید از سر راه برداشته می شود و »تولید 
کار  دستور  در  ثروت«  عادالنه  »توزیع  و  ملی«  ثروت 
قرار می گیرد. اگر چه دولت در کاهش نرخ بیکاری و 
مهار تورم تاثیر خوبی از خود بجای گذاشت اما همه 
نگذاشتند  یا  نکرد  محقق  را  بود  داده  که  وعده هایی 
جمهوری  ریاست  روزه��ای  آن  نامزد  کند.  محقق 
اقتصاد  که؛ »مگر  زد  نژاد طعنه  به احمدی  مستقیما 
امروز معنا و مفهوم دارد؟« »  دستوری هم در دنیای 
مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که نرخ 

دالر باید به 700 تومان برسد؟ « 
»ما شاهد هستیم که دالر بعد از چند ماه به چندین 
کجاست؟  مشکل  می کند،  پیدا  افزایش  قیمت  برابر 
استفاده  عدم  خودشیفتگی،  مشورت،  عدم  مشکل 

از ابزار علمی و تجربی برای اداره کشور و بی ثباتی ها 
است.«  اگر چه قرار بود کلید تدبیر همه قفل ها را باز 

کند، اما متاسفانه در عمل اتفاق دیگری افتاد.
همین نقل قول هایی که از رئیس جمهور مطرح شد، 
او گام هایی را برداشته که روزگاری  نشان می دهد که 
از آن ها گالیه می کرد. اما مقایسه واقعی سیاست های 
اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با هشت سال قبل 
خراسان  کارآفرینان  کانون  »رئیس  زبان  از  را  آن  از 
رضوی« جویا شدیم تا مشخص شود که آیا واقعا مسیر 

بی برگشتی در حال تکرار شدن است؟
اقتصادی  وضعیت  درباره  روشنک  حسین  محمد 
قبل از روی کار آمدن دولت »تدبیر و امید« گفت: در 
دولت نهم و دهم بازار »جادو«، »جمبل« و در مواردی 

»معجزه های« سیاسی و اقتصادی داغ بود.
دیدن هاله های نور ، پاره کردن قطع نامه ها، کشف 
»بابک« ها، گم کردن دکل های نفتی، توزیع پول بدون 
مولد جدید  غیر  پولدار های  آوردن  بوجود   ، اشتغال 
وبسیاری مشکالت دیگر مطرح بود اما گفته بودند در 
دولت های یازدهم و دوازدهم از این نوع »معجزات و 

جادوها« خبری نیست.
کشور  فعلی  وضعیت  درب��اره  اقتصادی  فعال  این 
تصریح کرد: مشخص نیست دولت دوازدهم در شروع 
نتیجه  این  به  مشاورین  کدام  تاثیر  تحت   ۱۳۹۶ سال 
و  یعنی دخالت  و سیاست  اقتصاد  که مدیریت  رسید 
دستکاری در ساختارها آن هم برپایه امید به »معجزه« 
و  نهم  دولت های  در  که  روالی  مثل  درست  »جادو«  و 

دهم تجربه کردیم جواب خواهد داد.
دهنده  نشان  تصمیمات  نوع  کرد:  تاکید  روشنک 
اقتصادی  مشاورین  ی  نسخه  و  تجارب  از  بهره گیری 
کاهش  ادع���ا  ای��ن  گ���واه  اس���ت.  قبلی  دول��ت ه��ای 
است.  گذشته  سال  در ۱۱/6  سپرده  سود  50درصدی 
بینی  پیش  این  ق��درت  دول��ت  اقتصادی  مشاورین 
این  با  که  بودند  ذینفع  ولی  داشتند  یا  و  نداشتند  را 
از  اندازهای خرد و متوسط  تصمیم سپرده ها و پس 

ترس کاهش ارزش پول ملی به سمت »طال« و »ارز« 
می رود. 

های  پس انداز  حرکت  برای  مسیری  تنها  نه  آنها 
تاثیر خروج  بلکه  نکردند  ایجاد  و متوسط مردم  خرد 
نظر  در  نیز  را  طال  و  ارز  نرخ  بر  ها  سپرده  احتمالی 

نگرفتند.
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
اضافه کرد: کسانی که علم و تجربه ای در اقتصاد دارند 
می دانند که »اقتصاد متاثر از سازوکارهای تعریف شده 
مشخصی است « که دستکاری در آن نیازمند تدبیر و 
برنامه است مثال در کشورهای توسعه یافته که کسی 
برای  می خواهند  که  زمانی  ندارد  اعتقاد  »جادو«  به 
از  درصد«  دهم  یک  »حتی  اقتصادی  شرایط  تنظیم 
سود سپرده های بانکی را کاهش دهند ، ماه ها مطالعه 

و مشورت و برنامه ریزی انجام می دهند.
وی اضافه کرد: اما در ایران رئیس دولت های نهم 
و دهم آموزش داده بود که »معجزه« و »جادو« دولتی 

در مسائل کشور داری بویژه در اقتصاد جوابگو است. 
لذا مسئولین اقتصادی دولت دوازدهم نیز به امید 
بصورت دستوری  گرفتند  از »جادو« تصمیم  استفاده 
سود سپرده های مردم نزد بانک ها را به یکباره پنجاه 
به  که  دلسوزانی  حرف  به  آنها  دهند  کاهش  صد  در 
»جادو« اعتقاد نداشته و ندارند که اقدام دولت را باعث 
افزایش شدید نرخ ارز و طال میدانستند حتی تره خرد 
نکردند! رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی بیان 
کرد: در ادامه آن دستکاری ویرانگر که به امید »معجزه 
و جادو« و نه علم و تجربه صورت گرفت  بود ، دیدیم 
کرد  نابود  را  »جادو«  آن  اقتصاد  طبیعت  اقتضای  که 
پیشبینی  دولت  حامی  دلسوزان  که  اتفاقی  همان  و 
البته دستوری  »که  ارز  نرخ  و  افتاد  اتفاق  بودند  کرده 
کنترل  از   » بود  شده  نگهداشته  ارزان  دستکاری  با  و 

خارج شد.
این بار نیز مشاورین اقتصادی دولت بدون اعتراف 
به اشتباه نابود کننده قبلی خود که باعث شد نرخ ارز 

و طال افزایش شدید پیدا کند و تالش در جهت اصالح 
اقتصادی  فعالین  با  مشورت  بدون  بزرگ،  اشتباه  آن 
اشتباه  خصوصی  بخش  در  دول��ت  طرفدار  دلسوز 

بزرگتری را رقم زدند.
به  اق��دام  دول��ت  مشاورین  ک��رد:  تصریح  روشنک 
دستکاری و مداخله عجیبی کردند که از تصور خارج 
که  کردند  ای  مداخله  به  وادار  را  دولت  آن ها  بود. 
های  فعالیت  جاری  ارتباطات  و  هنجارها  از  بسیاری 
اقتصادی را کامال بهم ریخت حتی اعالم خبر دخالت 
اقتصادی در ساعت 23  جدید دولت در ساختارهای 
رئیس  اول  معاون  توسط  انهم  فروردین  بیستم  شب 
جمهور که نرخ دالر را 4200 تومانی برای واردات هر 
نوع کاالی حتی عروسک چینی بدون محدودیت نیز 
از  گیری  بهره  »امید«  پایه  بر  مگر  بود  خارج  تصور  از 

»معجزه« و »جادو« 
دولت  جدید  دخالت   این  پیامدهای  درباره  وی 
دستکاری  عملی  نتیجه  کرد:  تصریح  ساختارها  در 
 ، زعفران  تولیدکنندگان  که  است  این   ۲۳ ساعت 
پسته ، داروهای گیاهی ، فرش دست باف و صنایع 
دستی ، صنایع کشاورزی و کوچک و... محصوالت 
بازار  به  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  ارزش  محاسبه  با  را  خود 
ارز  تا  کنند  عرضه  صادرکنندگان  به  یا  و  بفروشند 
 ۴۲۰۰ نرخ  با  »نیما«  سامانه  همان  ویا  دولت  به  آن 

تومانی واگذار شود.
در مقابل چه اتفاقی می افتد؟ دولت و سامانه »نیما« 
نیز آن ارز ها را برای واردات عروسک چینی ، گوشی 
دیوه  فرانسه،  پژوی  آلمانی،  بنز  آمریکایی،  موبایل 
ایتالیا،  آرای��ش  ل��وازم  ک��ره،  جی  ال  و  سامسونگ  و 
اختصاص  تومان   ۴۲۰۰ ن��رخ  با  ترکیه  منسوجات 
البته در تمام این شرایط امید به »معجزه »  می دهد. 

برای تحقق »اقتصاد مقاومتی« همچنان پابرجاست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکید کرد: 
و توصیه کنندگان  اقتصاد دان دولت  شاید مشاورین 
افراد  »جادو«  با  بتوانند  که  باشند  داشته  امید  ذینفع 

و بنگاه هایی که بیش از بیست میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را در مدت ۲ماه اول سال و تا ده روز قبل که 
نیز  میلیارد   ۲۰ حدود  و  شده  بیشترنیز  بسیار  حاال 
یا  و  واردات��ی  کاالی  کنند  مجبور  را  هستند  نوبت  در 
 ۴۲۰۰ ارز  با  را  ها  ارز  آن  اولیه  مواد  محصول  تولیدی 
تومانی محاسبه و قیمت گذاری و در بازار داخل و یا 
به صادرکنندگان بفروشند تا صادرکنندگان ارز حاصله 
را به سامانه »نیما« به نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه کنند،امری 
که طبیعت اقتصاد و تجربه می گوید غیر ممکن است 

مگر با کمک همان »جادو«
۲۲۰۰تومان  وی اضافه کرد: سرنوشت وجود حدود 
تا  یقینا  که  دالر  میلیارد   ۲۲ این  در  قیمت  تفاوت 
دیگری  دستکاری  به  مجبور  مجددا  دولت  که  زمانی 
برای سرپوش گذاشتن به اثرات منفی تصمیم اشتباه 
نامشخص  می رسد،  دالر  میلیارد  به44  ساعت۲۳ 
»ج��ادوی«  یا  و  »معجزه«  از  کاری  اینکه  مگر  است. 

دانشمندان طرف مشورت دولت ساخته باشد.
است،  ممکن  غیر  عمل  در  اتفاق  این  تصور  اما 
ص��ادرات  از  حاصل  دالره��ای  برگشت  که  همچنان 
بازار  از  تومانی  ارز۶۴۰۰  نرخ  براساس  که  کاالهایی 
خریداری و صادر می شود، به سامانه »نیما« با قیمت 

۴۲۰۰تومانی قابل تصور نیست.
روشنک هشدار داد: هر دستکاری جدیدی همانند 
و  نهم  دولت های  »جادویی«  تصمیمات  و  مداخالت 
دهم که اثرات اصلی تخریبی آن تا سال ها ادامه داشته 

و خواهد داشت ، طوالنی مدت خواهد بود.
گفت:  پایان  در  کشور  نمونه  صادرکننده  ای��ن 
بزرگی  شانس  درایران  ها  دولت  اقتصادی  مشاورین 
دارندکه شکستن کاسه و کوزه اشتباه های خود بر سر 

مداخالت خارجی است.
برای  دولت  آیا  که  ببینیم  تا  ماند  منتظر  باید  حال 
اصالح امور از علم اقتصاد و تجربه دلسوزان استفاده 
آشفتگی  اقتصادی  م��واج  دری��ای  این  بر  یا  می کند 

دیگری را می افزاید؟

خبرنماز جمعه

گفت وگوی ویژه

و  بارها  رضوی  خراسان  استاندار  معاون  عنوان  به 
او  به  میکروفن  پایه  با  که  روزی  شد؛  خبرساز  بارها 
حمله شد اما در کمال متانت ایستاد، روزی که اعالم 
کرد می خواهد مجامع مشورتی برای بانوان و جوانان 
در تمام شهرهای استان راه اندازی کند و بعد آن را در 

28 شهر و شهرستان اجرایی کرد.
معاون  که  ماهی   22 در  حسینی«  ج��واد  »سید 
خراسان  استانداری  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی، 

رضوی بود، مخالفان و موافقان زیادی داشت.
و  صراحت  رسانه ها،  با  مستمر  ارتباط  به  اعتقاد 
کارهای  از  نهراسیدن  و  مشکالت  رفع  در  پیگیری 
اقوام  حیث  از  بی نظیری  تنوع  که  استانی  در  دشوار 
انکار اوست که  را دارد، ویژگی های غیر قابل  ادیان  و 

ندیدن آن ها دوری از انصاف است.
جامعه  در  او  دانش  از  برگرفته  ویژگی ها  این  شاید 
افتخار شاگردی »دکتر هما  او  شناسی است، باالخره 
زنجانی زاده« یا همان »همای جامعه شناسی« ایران را 

دارد و شاگردی که استادش به او افتخار می کند.
در نهایت مردی که پای ثابت برگزاری مراسم تودیع 
استعفایش  پذیرش  با  بود  سال  دو  این  در  معارفه  و 
فرماندار  نوروزیان«  رحیم  »محمد  به  را  خود  جای 
مسرت  و  تایید  مورد  که  انتخابی  داد.  مشهد  پیشین 

حسینی بود.
در خاتمه مراسم تودیع و معارفه حسینی از مشاور 
»صبح  با  تا  خواستم  رضوی  خراسان  استاندار  جدید 

امروز« از کارنامه اش بگوید.
خداوند  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  مشاور   
توفیق  مهربانی ها  امام  مضجع  جوار  در  که  شاکرم  را 
فراهم کرد. در  برایم  را  و مجاورین  زائرین  به  خدمت 
به حق تالش شبانه  استانداری داشتیم که  ایام،  این 
روحیه  و  دینی  مکتبی،  اخالق  اعتقاد،  روزی اش، 
شاخص های  اکثر  در  که  شد  موجب  اعتدالی اش 
اجتماعی، اقتصادی استان خراسان در مسیر رشد و 

توسعه قرار گیرد.
از همراهی همه مدیران، فعاالن اجتماعی ، سیاسی 
، فرهنگی و اقتصادی ، همکاران خوبم در استانداری، 
و  تأمین  ش��ورای  و  اداری  ش��ورای  محترم  اعضای 
مجلس  نمایندگان  جمعه،  محترم  ائمه  فرمانداران، 
و مأموریت ها صمیمانه  فعالیت  انجام  برای  و شوراها 

تقدیر و تشکر می نمایم.
معاون سابق استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: 
از اینکه برادر خوب و ارزشمندم جناب آقای نوروزیان 
قبول مسئولیت نمودند و مسئولیت بسیار حساس و 
سخت معاونت اجتماعی، سیاسی و امنیتی استان را 
پذیرفتند اواًل بسیار خوشحالم و ثانیًا از ایشان تقدیر 
می کنم و ثالثًا همه تالش و توان خود را جهت موفقیت 

ایشان در این مسئولیت به کار می بندم.
مبارزه با دانه درشت های قاچاق کاال و ارز

دو  کارنامه  درباره  رضوی  خراسان  استاندار  مشاور 
ارز  و  با قاچاق کاال  سال اخیر استان در حوزه مبارزه 
و  مقاومتی  اقتصاد  در  مهمی  نقش  حوزه  این  گفت: 
با  می کند.  ایفا  را  اشتغال  و  داخلی  تولید  از  حمایت 
این  وجود  با  درشت ها،  دانه  با  مبارزه  رویکرد  اتخاذ 
که 1% افزایش پروژه ها را شاهد بودیم اما 481% ارزش 

ریالی آنها افزایش داشت.
ریالی  افزایش   %110  ،96 سال  در  فقط  مجموع  در 
باندهای مهم قاچاق  بر  با تمرکز  کشفیات داشتیم که 
صورت گرفت به گونه ای که با یک رشد 8درصدی با40 

باند مبارزه و متالشی شد.
خراسان رضوی رتبه اول بازرسی ها

معاون پیشین استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: 
انسجام دستگاه های اجرایی در امر مبارزه ، بکارگیری 
تشکل های صنفی ، سامانه ای نمودن امر حمل و نقل 

و انبار و به ویژه رشد بازرسی ها امکان پذیر بود به گونه 
ای که در افزایش بازرسی ها با 81% رشد رتبه اول کشور 
را به خود اختصاص دادیم. ساماندهی برندسازی ها با 
رویکرد تقویت برندهای داخلی سیاست دیگری است 
که تأثیر پیشگیری در کاهش قاچاق کاال و ارز از خود 
سخت  ما  گذاری های  سیاست  در  و  می گذارد  برجای 

مورد توجه بود.
77ه��زار  ب��رای  آموزشی  خدمات  افزایش 

دانش آموز اتباع
مشاور استاندار درباره اقدامات انجام شده در حوزه 
رضوی  خراسان  در  پررنگی  سهم  که  خارجی،  اتباع 
خارجی؛  اتباع  ام��ور  ح��وزه  در  ک��رد:  تصریح  دارن��د، 
سالمت  بیمه  برقراری  پروژه ها،  شدن  الکترونیکی 
فرهنگی  امور  و  فعالیت ها  و هماهنگی در  اتباع  برای 
هزاردانش   77 برای  آموزشی  خدمات  افزایش  اتباع، 
آموز و تسهیل ثبت نام آن ها، طرح طرد افراد غیرمجاز 

را پیاده کردیم.
غیر  نفر  هزار   51 بیش   96 سال  در  که  گونه ای  به 
مجاز خارج و یا جلوگیری از ورود غیرمجاز را داشتیم. 
سیاست ها  جمله  از  غیردولتی  تشکل های  افزایش 
قرار  نظر  و  توجه  مورد  که  است  دیگری  برنامه های  و 

گرفت.
76هزار معتاد تحت پوشش خدمات

در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  این  به  بااشاره  وی 
در  خسارت  تومان  میلیارد  130هزار  اخیر  سال های 
کرد:  تصریح  است،  شده  متحمل  اعتیاد  با  مبارزه 
30هزار درگیری در مبارزه با پدیده شوم اعتیاد نشان 
دهند عزم جدی کشور در این حوزه است. در خراسان 
رضوی نیز در دو سال اخیر در قالب شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر چند موضوع هدف گذاری شد و به 
اجرا درآمد که به افزایش 10 درصدی خدمات درمانی 
به معتادین منجر شد و 76 هزار معتاد تحت پوشش 

این خدمات قرار گرفتند.
کاهش 11درصدی زندانیان جرائم مواد مخدر

و  جامعه  توانمندسازی  ک��رد:  تصریح  حسینی 
به  توجه  یافتگان،  بهبود  اشتغال  هدف،  گروه های 
غیردولتی  تشکل های  ویژه  به  غیردولتی  تشکل های 
همدم و واگذاری 24 طرح به این تشکل ها و افزایش 
آگاه سازی و صیانت آفرینی در مردم اتفاقات خوبی را 

رقم زد.
شیوع  افزایش  وجود  با  که  است  این  ادعا  این  گواه 
 ،96 سال  در  رضوی  خراسان  در  کشور؛  در  اعتیاد 
کاهش  5درصد  و  مصرف  شیوع  کاهش  0.02درص��د 
کاهش  مخدر، 11درصد  مواد  مصرف  از  ناشی  جرائم 

ورودی زندانیان مواد مخدر را شاهد باشیم.
جرائم   96 سال  در  بار  اولین  برای  که  گونه ای  به 
زندانیان مواد مخدر استان از رتبه اول به دوم سقوط 
کرد و کاهش 35 درصدی مرگ و میرهای ناشی از مواد 

مخدر در استان را شاهد باشیم.
باالی  ن��رخ  تا  موزائیکی  جمعیت های  از 

مهاجرپذیری
ویژگی های  درباره  رضوی  خراسان  استاندار  مشاور 
و  امنیتی  حوزه  در  رضوی  خراسان  فرد  به  منحصر 
400هزار  و  6میلیون  از  بیش  وجود  گفت:  انتظامی 
خارجی،  و  داخلی  زائ��ر  میلیون   30 جمعیت،  نفر 
مهاجرپذیری،  باالی  نرخ  و  موزائیکی  جمعیت های 
مرز  کیلومتر   830 از  بیش  بیگانه،  اتباع  هزار   340
کشور،  متوسط  حد  از  بیش  جمعیتی  تراکم  مشترک 
نامتقارن جمعیت که بیش از 51 درصد آن در  توزیع 
سایر  از  را  رضوی  خراسان  اند،  ساکن  مقدس  مشهد 

استان ها متفاوت کرده است.
گوناگون،  فرقه های  و  اقوام  وجود  کرد:  اضافه  وی 
در  پیرامونی  جمعیت  هزار  دویست  و  میلیون  یک 
مختلف  کنسولگری های  و  نمایندگی ها  مشهد، 
سایر  جمله  از  آن ه��ا  از  ناشی  حساسیت های  و 
 155 فقط  که  چرا  است  ح��وزه  این  حساسیت های 
همایش ملی و کشوری در سال 2017 در مشهد برگزار 

شد.
پلیس اجتماعی به جای اجتماع پلیسی

کرد:  بیان  استاندار خراسان رضوی  پیشین  معاون 
سلطه  نظام  و  معاندین  سوی  از  مشهد  گیری  هدف 
جهانی به عنوان هدفی قطعی و مستمر در کنار سایر 
این  امنیتی  حساسیت های  شد،  ذکر  که  شرایطی 
پرتو  در  اما  می سازد  برابر  چند  و  مضاعف  را  استان 
شورای  در  بخشی  انسجام  و  امنیتی  سیاست های 
»پلیس  رویکرد  شد  باعث  پایه  مردم  نگاه  و  تأمین 
»امنیت  و  پلیسی«  »اجتماع  ج��ای  به  اجتماعی« 
امنیتی« جایگزین شود.  به جای »فرهنگ  فرهنگی« 
از سوی دیگر اجرای طرح های مختلف از جمله طرح 
شاهد  خوشبختانه  مطهر  حرم  امنیتی  حفاظتی، 
امنیت پایدار و رضایت بخش در این استان بودیم به 
گونه ای که در بسیاری ازشاخص های امنیتی رتبه های 

اول کشوری را کسب کرده ایم.
خراسان  امنیت  از  مردم  93درصدی  رضایت 

رضوی
معتبر  موسسات  امنیتی  منظر  از  کرد:  تاکید  وی 
در  امنیت  از  م��ردم  93درص��دی  رضایت  غیردولتی 
میانگین  از  باالتر  درص��د  پنج  با  خ��راس��ان  استان 
کشوری را در استان شاهدیم و در ادامه راه با طراحی، 
کمیسیون های بررسی نارضایتی های مردمی و ایجاد 
خیرین امنیت یار از نگاه پیشگیرانه توأم با افزایش و 
رضایت و سرمایه اجتماعی در استقرار امنیت پایدار و 
جامعه محور انشاءا... بیش از پیش رقم خواهد خورد.
تصریح  رضوی  خراسان  استاندار  پیشین  معاون 
بر  ع��الوه  مرزها  در  امنیت  در  استقرار  ب��رای  ک��رد: 
تجهیزات  استقرار  و  نظامی  و  دفاعی  توان  افزایش 
معیشت  با  مرز  امنیت  پیوند  الکترونیکی  و  اپتیکی 
مرزنشینان مورد توجه قرار گرفت. در این راستا طرح 
تعاونی مرزنشینان، کوچک سازی حریم مرز و اجرای 
قرار  نظر  امعاون  و  توجه  مورد  آبخیزداری  طرح های 

گرفت.
40دستاورد در پدافند غیرعامل

از  دیگر  یکی  را  غیرعامل«  »پدافند  حسینی 
بیان کرد:  حوزه های مهم و حساس استان دانست و 
نوآوری دراین حوزه 40 دستاورد  با 10  این حوزه  در 
را بدست آوردیم که از جمله به تدوین و تصویب سند 
می توان  استان  غیرعامل  پدافند  راهبردی  جامع 
اشاره کرد که مبنا و الگوی عملی برای کشور شد. در 
راستای توجه به اهداف استراتژیک پدافند غیرعامل 
استان،  دارایی های  از  حفاظت  و  بندی  سطح  طرح 
صدور  و  غیرعامل  پدافند  مربیان  ده��ی  س��ازم��ان 
اجرا  به  و  طراحی  را  دستگاه ها  برای  عملکرد  کارت 
آموزشی،  شاخه  در  604درصدی  افزایش  گذاشتیم. 
افزایش  رشد 208درصدی نمایشگاه های تخصصی و 

96درصد همایش های علمی را رقم زدیم.
امیدواری به طرح ازدواج اسان و موفق

معاون پیشین استاندار خراسان رضوی با اشاره به 
رضوی  خراسان   95 سال  در  ازدواج  1درصدی  رشد 
گفت: در حوزه بانوان و خانواده بر اساس راهبردهای 
مقام معظم رهبری زنجیره ازدواج تا طالق و حلقات 
متعدد آن را ترسیم و تبیین نمودیم بر این اساس در 
استان  در  ازدواج  1درصدی  افزایش  شاهد   95 سال 
با  کشور  در  اینکه  که  این  وجود  با  نیز   96 سال  در  و 
9/5درصد کاهش ازدواج مواجه بودیم در استان این 
با طراحی  کاهش به میزان 1/5 درصد بود امیدواریم 
»طرح نهضت ازدواج آسان و موفق« در سال 97 شاهد 

افزایش روند ازدواج باشیم.
تشریح  طالق  حوزه  در  استان  وضعیت  درباره  وی 
خراسان  و 93  سال های 92  در  که  این  وجود  با  کرد: 
بود  داده  اختصاص  به خود  را  اول کشور  رتبه  رضوی 
با اجرای طرح های علمی و کارشناسی شده در قالب 
طالق  ساماندهی  طرح  اجرای  طالق،  سامانه  ثبت 
رتبه 8 کشور سقوط  به  استان  در  رتبه طالق  توافقی 
در  نرخ طالق  ماهه سال96،  در 11  فقط  که  کرد چرا 

استان 12/6درصد کاهش یافت.
 65 روستای پاک در خراسان رضوی

طرح  درب���اره  رض��وی  خ��راس��ان  استاندار  مشاور 
زنان  توانمندسازی  و  آموزی  مهارت  و  پاک  روستای 
گذاردیم  اجرا  به  روستا   100 در  پایلوت  شکل  به  را 
بیسوادی،  بیکاری،  اعتیاد،  از  عاری  پاک  )روستای 
پوشش  عدم  و  ناخوانی  کتاب  تشکلها،  بی   ، طالق 
صددرصدی بیمه روستایی و عشایری ( موجب شد که 
دست کم 65 روستا، پاک از اعتیاد به مواد مخدر شوند.

رشد تشکل های غیردولتی در حوزه زنان
توانستیم  گذشته  ماه   22 در  کرد:  اضافه  حسینی 
تشکل   160 شمار  به  را  زنان  غیردولتی  تشکل های 
ابتکاری  طرح  و  برسانیم  رشد  با 20درصد  غیردولتی 
 28 در  را  زن��ان  مشورتی  )مجمع(  پارلمان  ایجاد 
شهرستان و با حضور بیش از 1200 بانوی توانمند از 
اقشار مختلف طراحی و اجرایی کردیم که تا کنون این 

پارلمان توانسته است 35 طرح را به تصویب برساند.
وی تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی را از مهم 
ترین اضول پیگیری شده در حوزه فرهنگی دانست و 
بر 5 خدمت  تمرکز  و  توجه  اجرای طرح  با  کرد:  بیان 
آن  دستگاه   64 که  استان  دستگاه های  در  پرمشتری 
را به اجرا گذاشتند و با اتخاذ رویکرد مهندسی مجدد 
ارباب  برای  را  پرمشتری  خدمت   5 فرآیند  توانستیم 

رجوع تسهیل کنیم.
3سند جامع مبنای سالمت استان

با  حسینی اقدامات انجام شده در حوزه سالمت را 
نگاه اجتماعی شدن توصیف و تصریح کرد: محوریت 
سالمت  جامع؛  و  مهم  سند  پزشکی 3  علوم  دانشگاه 
غذایی  امنیت  و  غیرواگیردار  بیماری های  استان، 
تدوین، تصویب و مبنای عمل در حوزه سالمت قرار 
با  رضوی  خراسان  استاندار  پیشین  گرفت.معاون 
تاکید بر این نکته که سپردن امور به مردم و تشکل های 
مردم نهاد گامی برای تسهیل هر په بیشتر امور است، 
 10 اتخاذ  با  آنها  کیفی  و  کمی  گسترش  کرد:  اضافه 
رویکرد راهبردی مانند گسترش موضوعی ، قشری، 
عمومی  و  دولتی  دستگاه های  با  تعامل  جغرافیایی، 
قرار  ریزی  برنامه  و  کار  دستور  در  توانمندسازی  و 
گرفت. برای اولین بار خانه تشکل های غیردولتی در 
استان راه اندازی شد، تعداد تشکل های غیردولتی با 
رشدی 117درصدی از 540 به 1172 تشکل افزایش 
قلمرو  به27  قلمرو   5 از  نیز  آن ها  موضوعی  قلمرو  و 

رشد داشت.
حسینی اضافه کرد: در این مسیر نظامنامه تعامل 
تشکل های غیردولتی با بخش عمومی و دولتی تدوین 
و رونمایی شد. به عنوان مثال فقط 120 تشکل در امر 
کاهش وکنترل آسیب های اجتماعی مشارکت نمودند.
 28 در  هم  جوانان  مشورتی  پارلمان  دیگر  سوی  از 
شهرستان و نیز استان با حضور 1136 جوان از اقشار 
پیرامون  کار  تقسیم  ملی  طرح  گرفت.  شکل  مختلف 
از 100  با بیش  کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
اعتبار  تومان  میلیارد   12 از  بیش  اختصاص  و  پروژه 
یا  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  در  و  شد  اجرایی 
روند رو به رشد آنها کنترل و یا کاهش یافت. از جمله 
کاهش طالق، اعتیاد که پیشتر به آن ها اشاراه شد و 
کاهش 10 درصدی جرائم در حاشیه مشهد که در سال 

96 محقق شدو
که در  نوآورانه ای  از طرح های  یکی  کرد:  تاکید  وی 
دولت تدبیر و امید در استان اجرایی شد طرح جامع 
افزایش تعامالت گرم برای کاهش گسست های نسلی 
طرح  این  البته  و  درآمد  اجرا  به  که  بود  خانوادگی  و 
داشته  کیفی  و  کمی  وگسترش  اصالح  باید  همچنان 

باشد.
این که  به  با اشاره  مشاور استاندار خراسان رضوی 
در حوزه اجتماعی برای افزایش سرمایه های اجتماعی 
تشکل های  خانه  ایجاد  بر  ع��الوه  م��ردم  مشارکت 
مردم  با  دول��ت  گفتگوی  و  تعامل  طرح  غیردولتی، 
طراحی و به اجرا درآمد، اضافه کرد: در این طرح 25 

با  قشر و گروه اجتماعی در این طرح قرار داشتند که 
18 قشر آنها ارتباط نظام مند و موضوعی برقرار شد.

پرهیز از کلیشه در حوزه فرهنگ
از  با پرهیز  وی اضافه کرد: در حوزه فرهنگ و هنر 
دو رویکرد آسیبی کلیشه ای و قالبی شدن فعالیت های 
آن ها،  شدن  شکن  ساختار  نیز  و  فرهنگ  و  هنری 
فرهنگی  فعالیت های  کیفی  و  کمی  گسترش  موضوع 
گسترش  راس��ت��ا  ای��ن  در  و  گرفت  ق��رار  نظر  م��ورد 
جشنواره های   ،)96 درسال  نوروزگاه   50( نوروزگاه ها 
ورزشی و فرهنگی بومی–محلی ، گسترش فعالیت های 
سینمایی، تئاتر و کتابخوانی، هدف گذاری و به اجرا 
درآمد. حسینی تصریح کرد: توجه به فرهنگ رضوی 
پایتخت  عنوان  به  مشهد  که   2017 سال  در  ویژه  به 
قرار  کار  ر دستور  د  اسالم مطرح شد  فرهنگی جهان 
گرفت. در این راستا 155 رویداد و همایش بین المللی 
برگزار شد به گونه ای که مدیرکل آیسسکو فعالیت های 
برای سایر  الگویی  و  بدیل  بی  را  راستا  این  در  مشهد 

شهرهای اسالمی دانستند.
کوچک زیباست و بزرگ زیباتر

به  خود  فعالیت های  تشریح  بخش  آخرین  در  وی 
حوزه سیاسی و انتخابات اشاره و تصریح کرد: با اتخاذ 
تفریط،  و  افراط  از  پرهیز  سمت  به  اعتدالی  رویکرد 
پیش  زدگی  سیاست  نگری،  سطحی  زدگی،  هیجان 
آرمان  و  آفرینی  وحدت  »انسجام بخشی،  با  و  رفتیم 
انتظارات  و  گرایی  »واقع  خود،  نگاه  سطح  در  گرایی« 
مدیریتی«  گزینی  »ب��ه  و  عمل  سطح  در  حداقلی« 

فعالیت ها و برنامه هایی را تدوین و تنظیم نمودیم.
دولت  ساختار  سازی  کوچک  کرد:  اضافه  حسینی 
مردم  مند  نظام  مشارکت  ساختار  س��ازی  ب��زرگ  و 
شعار  و  دادی��م.  قرار  خود  برای  راهبردی  هدفی  را 
)کوچک زیباست و بزرگ زیباتر( را وجه عمل خویش 
و  برای دولت  که معتقدیم »کوچک«  قرار دادیم. چرا 

»بزرگ« برای مشارکت مردمی، زیباست.
با ایجاد خانه احزاب در استان و تقویت آن سهمی 
در افزایش تعامالت فعاالن سیاسی از همه جناح های 
اندیشه های  و  نظارت  از  رسمی(  حزب   53( سیاسی 

آنان در استان بهره جستیم.
از  باالتر  17درصد  استان  در  اقوام  رضایتمندی 

میانگین کشوری
حسینی تصریح کرد: در عرصه انتخابات، انتخابات 
مهم 29 اردیبهشت ماه سال 1396 با رویکرد سالمت، 
امنیت، شفافیت و مشارکت حداکثری به انجام رسید و 
مشارکت 78درصدی ریاست جمهوری و 75 درصدی 
در  کشوری  میانگین  از  بیشتر  2درصد  با  را  شوراها 
سالمت وامنیت رقم زدیم و در این راستا تمام قد از 
حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بر اساس 
قانون دفاع کردیم. در راستای سیاست های راهبردی 
نظام در همگرایی و توجه به حقوق اقوام در خراسان 
رضوی، رضایتمندی باالی اقوام 17درصدی باالتر از 

میانگین کشوری شکل گرفت.
وی تاکید کرد: در عرصه سیاسی با پرهیز از افراط 
و تفریط و دو رویکرد آسیبی تقابل و تتابع نگاه تعامل 
مورد  استان  در  مؤثر  ارکان  و  اجزاء  و  اضالع  همه  با 
توجه قرار گرفت و نتیجه آن آرامش و همگرایی بیش 
از پیش فعاالن سیاسی و اجتماعی و قومی در استان 

برای پیمودن مسیر و رشد توسعه بود.
کوتاهی ها حتمی است اما سهوی

از همه  این سخنان ضمن تشکر  پایان  حسینی در 
عزیزان به ویژه استاندار محترم و آرزوی توفیق برای 
کرد:  تاکید  ن��وروزی��ان  آق��ای  جناب  عزیزمان  ب��رادر 
آنچه  هر  که  می گیرم  گواه  و  شاهد  را  بزرگ  خداوند 
کار  به  امور  پیشبرد  برای  داشتم  خود  ناچیز  توان  در 
گرفتم. اگرچه می دانم کوتاهی ها و قصورها هم بسیار 
است و حتمی. اما این خطاها ناخواسته و سهوی بوده 
اند. لذا از خداوند متعال، امام رضا)ع( و مردم خوب 
همگی  از  و  می کنم  عذرخواهی  کوتاهی ها  این  برای 

طلب بخشش دارم.

»صبح امروز« کارنامه »معاون پیشین استاندار خراسان رضوی« را بررسی می کند؛

از مبارزه با »دانه درشت ها« تا طرح »ازدواج آسان«
حسینی: قصورهایم حتمی اما سهوی بود و بابت آن ها از همه عذرخواهم

مشهد در روز قدس

سکوت نخواهیم کرد
قربانی شدن اقتصاد؛

به امید »معجزه« و »جادو « ادامه می دهیم
روشنک: در کشورهای توسعه یافته زمانی که می خواهند  »حتی یک دهم درصد« از سود سپرده های بانکی را کاهش دهند ، ماه ها مطالعه و مشورت و برنامه ریزی انجام می دهند

استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس قانون، سهم 
منطقه  معادن  از  که  دولتی  حقوق  رقم  از  استان  این 
کسب و به حساب خزانه واریز می شود ۱۵ درصد است 
اما از سال ۱۳۹۱ تاکنون کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده 

است.
علی رضا رشیدیان در نشست اعضای کارگروه استانی 
توسعه معدن افزود: باید سهم استان از حقوق دولتی که 
از معادن موجود در خراسان رضوی کسب وبه حساب 
خزانه واریز می شود بر اساس قانون به استان بازگردد. 
وی به غنای معادن و 44 ماده معدنی در خراسان رضوی 
اشاره و بیان کرد: معادن منشا تولید و ثروت هستند و 

بنا نداریم این منابع و معادن را همچنان در زیر خاک 
مدفون نگه داریم لذا باید با رعایت همه قوانین، ضوابط و 
مباحث زیست محیطی تبدیل به ثروت، تولید و اشتغال 
شود. استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اگر قرار باشد 
به معادن استان فشار آورده و حقوق دولتی از صاحبان 
آنان اخذ و به حساب خزانه واریز شود باید براساس قانون 
عمل گردد و سهم خراسان رضوی از این حقوق دولتی 

به استان بازگشته و در حوزه های زیربنایی هزینه شود.  
وی گفت: استانداری و نیز نمایندگان خراسان رضوی 
در مجلس شورای اسالمی موضوع عدم بازگشت سهم 
تصریح شده در قانون را به استان برای هزینه کرد در 
حوزه هایی که قانون گذار تعیین نموده، با جدیت پیگیری 
می کنند. ۷۲۳ معدن در حال بهره برداری و 46 نوع ماده 
معدنی با مجموع ذخیره قطعی افزون بر سه میلیارد تن 

در خراسان رضوی وجود دارد. از 66 نوع ماده معدنی 
رضوی  خراسان  در  آن  مورد  کشور 46  در  شده  کشف 
شناسایی و برای آن پروانه بهره برداری صادر شده است. 
این استان از لحاظ تعداد معادن در کشور رتبه سوم را 
دارد. ظرفیت اسمی استخراج معادن خراسان رضوی 
۲۶٫۴ میلیون تن در سال است. حجم سرمایه گذاری دو 
 هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در این معادن برای هشت هزار 

نفر اشتغال ایجاد کرده است. این هشت هزار نفر بطور 
مستقیم در معادن استان فعالیت دارند اما شمار افرادی 
که بطور غیرمستقیم در معادن خراسان رضوی فعالیت 
معادن  مهمترین  است.  تعداد  این  برابر  دو  می کنند 
موجود در خراسان رضوی شامل ‘گرانیت، سنگ چینی، 
سنگ  مرمریت،  تالک،  آهن،  سنگ  خاکی،  گچ  و  گچ 
فلدسپات،  صنعتی،  خاک  فلورین،  تراورتن،  الشه، 
مرمر،  آهکی،  آلوویوم  سیلیس،  کرومیت،  دولومیت، 
بنتونیت و آگات’ در مشهد، نیشابور، سبزوار، چناران، 
تایباد، تربت جام، سرخس، فریمان،  تربت حیدریه، 

کاشمر و گناباد واقع است.

استاندار خراسان رضوی:

سهم استان از معادن وصول نشده است
    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhaNi@gmail.com

           عاطفه خافیان 
 atefeh.khafiaN@gmail.com  

 مرجان فرهمند
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  تمام لذت..... 
شیوانا از روستایی می گذشت . به دو کشاورز بر خورد می کند . هر یک از او می خواهند که دعایی برایشان داشته باشد ... شیوانا رو به کشاورز اول می کند و می گوید : 

تو خواستار چه هستی ؟ 
می گوید من مال و منال می خواهم که فقر کمرم را خم کرده است ... شیوانا می فرماید برو که هستی شنواست و اگر هین خواسته را از درونت بخواهی به آن می رسی و 

نیازی به دعای چون منی نداری .... رو به دهقان دوم می کند که تو چه ؟ 

او می گوید من خواهان تمام لذت دنیایم ! شیوانا می گوید : هستی صدای تو را هم شنید .
سالها می گذرد...... روزی شیوانا با پیروانش از شهری می گذشت که خان آن شهر به استقبال می آید که ای شیوانای بزرگ ... دعای تو کارساز بود چرا که من امروز خان 
این دیارم و خدم وحشمی دارم چنین و چنان ...شیوانا گفت : هستی پیام تو را شنید که هستی شنوا و بیناست ... خان می گوید : اما آن یکی دهقان چه ... او در خرابه 
ای نزدیک قبرستان مست و ال یعقل به زندگی در حالت دایم الخمری گرفتار است ...شیوانا گفت : او تمام لذت های دنیا را می خواست و اکنون صاحب تمام لذتهاست .....

داستانک
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کتابخوان

»برفک« ضد آمریکایی ترین و مشهورترین رمان 
دان دلیلو است که در سال 94 با ترجمه ای درخشان 
از پیمان خاکسار به صاحب امتیازی نشر چشمه 
و  نقدها  بر  بنا  که  این رمان  بازار کتاب شد.  روانه 
نظرهای عمومی و مطبوعاتی از پرفروش ترین و 
تاثیرگذارترین آثار ادبیات پسامدرن در ۳۰ سال اخیر 
ادبیات آمریکا بوده است در سال ۱۹۸۵ منتشر شد 
و بعد انتشار به نظر بسیاری از منتقدان از نمادهای 

ادبیات پست مدرن تلقی شده و می شود.
دان دلیلو که یکی از شناخته شده ترین نویسنده 
گان آمریکایی بعد از جنگ است سالهاست که کنار 
نامهایی چون فلیپ راث، توماس پینچون، اداگار 
واالس  فاستر  دویود  بلو،  سال  داکتروف،  الرنس 
و... از مهم ترین داستان نویسان جریان پسامدرن 

محسوب می شود.
آورده  کتاب  نام  انتخاب  درب��اره  خاکسار  پیمان 
است.: »دلیلو در ابتدا نامهای زیادی برای عنوان 
کتابش در نظر گرفته بود. از جمله: برفک، تمام 
مردگان،  امریکایی  کتاب  اولتراسونیک،  ارواح، 
پاناسونیک و نبرد من. ابتدا پاناسونیک را انتخاب 
کرد که شرکت پاناسونیک اجازه ی استفاده از نامش 
به برفک)White Noise( رسید.  نهایتا  نداد.  او  به  را 
یاد  به  است  ممکن  که  تر  جوان  خوانندگان  برای 
نداشته باشند مینویسم که در سالهای نه چندان 
دور که تلویزیون چند ساعت برنامه بیشتر نداشت، 
به  برنامگی چیزی پخش می شد  بی  در ساعات 
اسم برفک که ترکیبی بود از صدای خش خش )نویز 
سفید( و تصویری مرتعش مرکب از دانه های سیاه 
و سفید. به نظرم بهترین عنوان برای کتاب همین 
برفک آمد چون در یکی از فصول مهم کتاب که دلیلو 
از ترکیب نویز سفید استفاده می کند، اشاره اش 

مستقیما به برفک تلویزیون است.«

مراسم آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید 
مجتمع  در  رضوی  خراسان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ 
فرهنگی هنری امام رضا)ع( برگزار شد. دکتر جعفر مروارید 
به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی و دکتر سید سعید سرابی مدیرکل سابق فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به عنوان مدیر کل مرکز نوسازی و تحول 

اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شدند.
فراهم کردن زمینه رشد برای مدیران

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  ارشد  دستیار  انتظامی  حسین 
اسالمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی افزود: یک مدیر فرهنگی در عین 
حال باید بتواند هم افزایی اجتماعی و سرمایه اجتماعی به 
معنای اعتماد متقابل مردم و حاکمیت را نیز ایجاد کرده 
سابق  مدیرکل  ارتقای  به  اشاره  با  وی  بخشد.  وتوسعه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این وزارتخانه و انتقال وی به 
مجموعه ستادی ادامه داد: این پیام مثبتی به بدنه دیوانی 
کشور است که باید سامانه ای مدیریتی در کشور انجام شود 

تا مدیران استان ها بتوانند در آن رشد و ارتقاء یابند.
وی همچنین با اشاره به شخصیت دانشگاهی مدیرکل 
و  رض��وی  خ��راس��ان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  جدید 
گفت:  حکمت  و  فلسفه  رشته  در  وی  باالی  تحصیالت 
در نظام اداری کشور ما جای مدیرانی که پشتوانه علمی 

مرتبطی داشته باشند خالی است و با این انتصاب امید 
است که بعد از این در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان رضوی مسائل با نگاه علمی حل شود.  
فرهنگ زیربنای جامعه

دکترجواد حسینی مشاور استاندار خراسان رضوی در 
این مراسم اظهار کرد: فعالیت در عرصه های دولتی سخت 
شده است، چرا که هیچ گاه بودجه ای که داده می شود با 
اهدافی که برای سازمان ها برمی شمارند همخوانی ندارد از 
این رو اگر بخواهید یک انسان را خراب کنید بهترین راه آن 
است که او را مسئول سازمان کنید. وی خاطرنشان کرد: 
در این میان فعالیت در همه عرصه های سازمانی سخت، 
اما بخش فرهنگ از همه سخت تر، زیرا فرهنگ زیربنا 

است. 
 مشاور استاندار خراسان رضوی ابراز کرد: نکته دیگری 
بر این سختی می افزاید این است که در این حیطه  که 
هیچ کس نمی پذیرد که بر اساس قانون عمل کنند. بلکه 
حق  را  هنر  و  فرهنگ  از  خود  شخصی  استنباط های 
می داند و بدون توجه به ظرفیت های قانونی انتظار دارد آن 

برداشت محقق شود.
از  هم  هیچ کس  درضمن  اف��زود:  ادام��ه  در  حسینی 
فرهنگی  و  هنری  فعالیت های  درخصوص  دادن  نظر 
نمی گذرد و همه می  خواهند در این خصوص نظر دهند. 
البته در خراسان  در چنین شرایطی کار سخت است و 
بسیار سخت تر است و آقای سرابی از این فضای حساس 
فرهنگی به خوبی توانسته اند گذر کنند. وی در خصوص 
و  فرهنگ  اداره کل  پیشین  مدیرکل  دوره  دستاوردهای 

ارشاد اسالمی خراسان رضوی اظهار کرد: در مدت زمانی 
که وی مدیریت کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی را به عهده داشته ما شاهد چاپ بیش از 18 هزار 
جلد کتاب در مشهد بوده ایم. همچنین ایشان در بحث 
نمایشگاه قرآن کریم زحمات زیادی کشیدند و از آن طرف 
در خصوص عملکرد مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم تالش های بی شائبه ای داشته اند که من از 

نزدیک شاهد آن بودم.
توجه به موضوع مساله محوری 

ارشاد  و  فرهنگ  جدید  مدیرکل  مروارید  جعفر  دکتر 
اسالمی خراسان رضوی در ادامه این مراسم عنوان کرد: 
اداره کل  این  اجرایی  بدنه  در  بنیادین  تحوالت  به دنبال 
نیستم و هرکدام از آنان را سرمایه ای دارای تجربه می دانم 
استفاده از ظرفیت ها و ایده های ایشان را در دستور کار 
خود قرار داده ام. وی خاطرنشان کرد: از جمله مهم ترین 
اقداماتی که در دستور کار این اداره کل قرارخواهد گرفت 
بن مایه  فرهنگ  است.  مساله محوری  موضوع  به  توجه 
جای  به  عرصه  این  در  تا  است  الزم  بنابراین  پیشرفت، 
تا  باشیم  به دنبال مساله  محوری  برخوردهای مصداقی 
مسیر حل مسائل در عرصه فرهنگ و به تبع آن توسعه نیز 

فراهم آید.
این  مهم  رویکردهای  جمله  از  داد:  ادام��ه  مروارید 
اداره کل شناسایی مسائل مهم فرهنگی در جهت کمک به 
سیاست گذاری فرهنگی در استان است. وی عنوان کرد: 
دومین هدف پیشرو ارتقا جایگاه فعاالن عرصه فرهنگ در 
ساحت اجتماعی استان و کشور خواهد بود چرا که امروز 

نه هنرمندان و نه فعاالن فرهنگی و نه همکاران این حیطه 
در وضعیتی شایسته خویش قرار ندارند و طبعا نمی توانند 
ایفاگر نقش های بزرگ باشند. باید تالش کرد در گام های 
نخست جایگاه هنرمندان و همچنین مدیریت این حوزه 
را در نگاه مسئوالن تصحیح و بازآرایی نمود. با توجه به 
ظرفیت بین المللی خراسان در دستیابی به اهداف ذاتی، 
دیگر مقوله ای است که نیازمند توجه جدی است جهان 
امروز جهان پیچیده ای است که زندگی در آن جز با نگره 

جهانی امکان پذیر نیست.
رضوی  خراسان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در خصوص اصطالح فرهنگ اظهار کرد: شاید بهترین 
اصطالح  برد  کار  به  فرهنگ  برای  می توان  که  واژه ای 
آسان نمای مشکل باشد امروزه همه به راحتی از فرهنگ 
اما  می کنند  نظر  اظهار  آن  پیرامون  و  می گویند  سخن 
و  مشکالت  متوجه  تازه  می رسند  عمل  عرصه  به  چون 
پیچیدگی های آن می شوند، مدیریت عرصه فرهنگ نیز 
وی  است.  فراوان  پیچیدگی  دچار  نیز  دالیل  همین  به 
ادامه داد: از طرفی خراسان همواره مهد تمدن سازی و 
عرصه تعامل و آمیختگی فرهنگ های مختلف با همدیگر 
بوده است. خراسانی که شعر حماسی و سپیدش زنده 
الهام بخش  فارسی، معماری شگرفش  زبان  دارنده  نگه 
معماری ایرانی و معنویش پرونده هنر دینی و اسالمی 
است. مروری برآثار و میراث ملموس و غیرملموس در این 
سرزمین و پیگیری نشانه های ادب و هنر اسالمی ایرانی به 

خوبی اثبات کننده این مدعااست.
 وی اظهار کرد: خراسان با برخورداری  از تنوع عمیق 

فرهنگی و پیوند این تنوع با موهبت مهم زیارت در صورت 
برنامه ریزی، هدایت و نظارت علمی و منطقی و به دور از 
سلیقه چنان قابلیتی دارد که می تواند یک کشور را از خود 
متاثر سازد. امروزه با تکیه بر تالش های مدیران پیشین 
استان و با همیاری کلیه همکاران خود در اداره کل فرهنگ 
تا  کرد  خواهم  تالش  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
ضمن تقویت عرصه های پیشین افق های جدیدی را در 

دستور کار این اداره کل بگشاییم.
گامی دیگر در راستای فرهنگ

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه این 
اداره  عمومی  رواب��ط  در  همکارانم  کرد:  اظهار  مراسم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجموعه ای را تحت عنوان پنج 
سال خدمت آماده کرده اند که انشا... با نظر مساعد مدیر 

کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی منتشر خواهدشد. 
کرد:  اظهار  خود  کاری  پیشینه  خصوص  در  سرابی 
سال 1384 بود که سیدجوادجعفری مدیرکل وقت اداره 
آن  که  را  من  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
موقع جوانی 25 ساله بودم که تمام سابقه کاری ام در ارشاد 
مربوط به هفت سال کارشناسی معاونت آموزش در مرکز 
تربیت مدرس قرآن کریم بود و مسئولیت دفتر مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی را به من سپرد. 
 سرابی در ادامه اظهار کرد: روزهای پرکار و پرتالش 
که گاهی از آغاز ساعت اداری تا پایان کار به 19 ساعت 
سال  هفت  این  سختی ها،  این  همه  با  اما  می رسید 
اندوخته های  ب��رای  جوانی  لحظات  راگرانمایه ترین 
ایشان  محضر  در  که  آنچه  چه  می دانم،  خود  مدیریتی 
اندوخته های  همگی  آموختم  ارزشمندم  همکاران  و 
گرانسنگ من و دستمایه توفیقات بعدی من اگر توفیقی 
را قائل شویم بوده است. وی ابراز کرد: آذرماه سال 1391 
بازنشستگی  که  آن جایی  بود  من  برای  پرتالطم  ماهی 
مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، نقطه پایان 
فعالیت خود را در خراسان می دانستند و به همین سبب 
مسئولیت مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج در معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پذیرفتم تا با عنایت 
خداوند متعال در راستای خدمت به قرآن کریم تجاربی 

جدید در سطح ملی به دست آورم. 
سرابی بیان کرد: در همان مقطع بود که در فاصله ای 
فرهنگ  مجموعه  در  همکارانم  دعوت  به  کوتاه  بسیار 
ارشاد  و  فرهنگ  وقت  وزیر  موافقت  و  اسالمی  ارشاد  و 
اسالمی در حالی که ده روز یا کمتر از آن بود که به تهران 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مسئولیت  ب��ودم  ک��رده  سفر 
اسالمی خراسان رضوی را دوم بهمن ماه 1391 عهده دار 
شدم و این آغاز تالش شبانه روزی من با مجموعه همکاران 
در حیطه فرهنگ و هنر خراسان رضوی بود، نامی بزرگ 
که هرچه بیشتر در این مسیر تالش می کردیم بیشتر به 

بزرگی وعظمت آن پی می بردیم.

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

به دنبال تحول بنیادی در بدنه اجرایی نیستم

امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  معاون 
گفت:  خ��راس��ان رض��وی  خمینی)ره(  ام��ام 
و  ایتام  اک��رام  ه��ای  ط��رح  مشمول  ف��رزن��دان 
امداد خراسان  محسنین تحت حمایت کمیته 
و  مالی  ه��ای  حمایت  انتظار  چشم  رض��وی 

معنوی نیکوکاران هستند.
وجود  گل  تقدیر  دست  که  فرزندانی  کنار  در 
پدر را از باغ زندگی شان چیده است، چشمانی 
نیز  تألم  و  درد  از  آکنده  قلب هایی  و  منتظر 
به گونه ای دیگر سایه  بازی زمانه،  هستند که 
وجود پدری مهربان و فداکار را از زندگی شان 
دور ساخته و پدر خانواده علی رغم میل باطنی 
افتادگی  از کار  اش به دلیل کهولت، بیماری و 
ندارد.  را  زندگی  اداره  توان  دیگر،  علل  یا  و 
هستند  نیازمندی  خانواده های  قشر،  این 
و  مشکالت  بار  زیر  گفته  پیش  دالی��ل  به  که 
اند. کرده  خم  کمر  روزمره  زندگی  تنگناهای 
هم اکنون یکصد و سی هزار کودک با سرپرست 
شاید  که  کنند  می  زندگی  کشورمان  در  ناتوان 
به گوش  نیازشان مانند صدای یتیمان  صدای 
این  چهره  از  مظلومیت  و  فقر  رفع  نرسد.  ما 
امیدهای  این  والدین  از  دستگیری  و  کودکان 
آینده کشور، می تواند بنیان های یک خانواده 
تحویل  انگیزه  با  و  موفق  نسلی  و  مستحکم  را 

جامعه دهد.
معاون مشارکت های مردمی  دانشور  سلمان 
چهارشنبه  در  رضوی  خراسان  امداد  کمیته 
که  ایتام  اک��رام  هفته  پایان  در  گذشته  هفته 
یتیم  معنوی  پدر  و  بزرگوار  ام��ام  شهادت  با 
در  بود  شده  مصادف  علی  کوفه،حضرت  های 
محسنین  طرح  و  ایتام  اک��رام  حوزه  خصوص 
افزود: اکنون 35 هزار و 16 فرزند مشمول طرح 
تحت  یتیم  فرزند   419 و  هزار   12 و  محسنین 
هستند  رضوی  خراسان  امداد  کمیته  حمایت 
های  حمایت  از  ها  ازآن  محدودی  تعداد  که 
مادی و معنوی خیران برخوردارند و باقی آنها 

فاقد حامی هستند.
کرد  اعالم  را  حامی  فاقد  فرزندان  آمار  وی 
محسنین  فرزند   68 و  هزار   26 داد:  ادام��ه  و 
)فرزندان غیر یتیم نیازمند( و 500 فرزند یتیم 

از  امداد خراسان رضوی  کمیته  تحت حمایت 
نیکوکار  و معنوی حامیان  حمایت های مادی 
مشکالت  با  ها  خانواده  متاسفانه  و  محروم 
زیادی گریبانگیر هستند که با مشارکت خیران 
می توان تا حد زیادی این مشکالت را مرتفع 

کرد.
دانشور با اعالم اینکه سرپرستی یک یا چند 
فرزند یتیم و محسنین به ازای هر نفر 50 هزار 
به طور میانگین سرانه  بیان کرد:  تومان است 
سال  در  ماهیانه  صورت  به  یتیم  هر  دریافتی 
فرزند محسنین  و هر  تومان  گذشته 167 هزار 

38 هزار تومان بوده است.
و  خ��ی��ران  ح��ض��ور  ب��ا  اینکه  اع���الم  ب��ا  وی 
نیکوکاران در طرح های اکرام ایتام و محسنین 
کرد گفت:  رفع  را  ها  توان مشکل خانواده  می 
خوشبختانه  رمضان  مبارک  ماه  ابتدای  از 
خیر  و  حامی   253 و  هزار  دو  حضور  و  جذب 
و محسنین شاهد  ایتام  اکرام  را در طرح های 
از  یک  هر  سال  پایان  تا  امیدواریم  که  بودیم 
دریافتی  و  حامی  چندین  دارای  فرزندان  این 

مناسبی باشند.
م��ع��اون م��ش��ارک��ت ه��ای م��ردم��ی راه ه���ای 
به  مراجعه  را  طرح  این  با  نیکوکاران  ارتباطی 
جذب  های  پایگاه   http://mohseNiN.ir سایت 
حامی و دفاتر کمیته امداد برشمرد و افزود: در 

طی ماه مبارک رمضان 75 پایگاه جذب حامی 
در سطح استان ایجاد شده است که 21 پایگاه 
پایگاه آن در سطح شهرستان  و 54  در مشهد 
ها در دفاتر کمیته امداد، مساجد، اطراف حرم 

مطهر و اداره کل این نهاد است.
جذب  های  پایگاه  کاری  مدت  و  ساعت  وی 
های  شب  و  رمضان  مبارک  ماه  طی  در  حامی 
پایگاه  کاری  و گفت:  ساعت  کرد  اعالم  را  قدر 
 23 تا   17 ساعت  از  مطهر  حرم  اط��راف  های 
پایان  تا  قدر  های  شب  در  زمان  این  که  است 
برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت. همچنین 
 13 روز  از  قدر  های  شب  ویژه  ها  پایگاه  باقی 
خرداد تا روز جمعه 18 ماه جاری ادامه خواهد 
ها  پایگاه  این  به  کارمراجعه  ساعت  و  داشت 
نیزاز ساعت 17 تا پایان برگزاری مراسم است.

جذب 50 هزار حامی تا پایان امسال
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: 
امسال 50 هزار حامی  پایان  تا  سعی می کنیم 
جذب  محسنین  و  ایتام  اک��رام  طرح های  در 

کنیم.
حبیب ا... آسوده افزود: کمیته امداد درنظر 
تا  ایتام و محسنین  اکرام  با شبکه سازی  دارد 

پایان امسال 50 هزار حامی را جذب کند.
و  ای��ت��ام  اک���رام  ط��رح ه��ای  در  گ��ف��ت:  وی 
بلکه  نیست  محسنین فقط کمک مالی مدنظر 

ایجاد همبستگی اجتماعی و ابراز عواطف بین 
در  اینکه   به  امید  است.با  مدنظر  نیز  مردم  
امام  خراسان رضوی جذب حامی حول محور 
رضا)ع( شکل بگیرد و روز به روز عمیق تر شود.
با  رض��وی  خراسان  ام��داد  کمیته  مدیرکل 
توسط  شبهات  برخی  ایجاد  درم��ورد  توضیح 
کرد  هزینه  ب��ر  مبنی  دش��م��ن  شبکه های 
گفت:  مرزها  از  خارج  در  مردمی  کمک های 
امداد  کمیته  در  شده  جذب  مردمی  وجوهات 
سرفصل  در  و  ش��ده  جمع  محل  همان  در 
ب��رای  وحتی  م��ی ش��ود  هزینه  م��رب��وط��ه اش 
قرار  استفاده  مورد  نیز  اطراف  شهرستانهای 
مصرف  به  شهر  همان  آن  در  تنها  و  نمیگیرد 

می رسد.
سال  در  »حامیان«  میلیاردی   33 کمک 

گذشته
م��ع��اون  دان���ش���ور،  س��ل��م��ان  همچنین 
خراسان  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های 
حامیان  گذشته  س��ال  ک��رد:  بیان  رض��وی 
میلیارد   33 محسنین  و  ایتام  اکرام  طرح های 
هزار   51 حاضر  درحال  کرده اند.  کمک  تومان 
محسنین  و  ایتام  اک��رام  طرح  مشمول  فرزند 
رضوی  خراسان  ام��داد  کمیته  حمایت  تحت 
هستند که 21 هزار نفر آن ها دارای حامی و 34 

هزار نفر دیگر فاقد حامی هستند.
وی افزود: نیکوکاران برای مشارکت در طرح 
از  یکی  به  می توانند  محسنین  و  ایتام  اکرام 
مراجعه  استان  سطح  در  نهاد  این  پایگاه های 
و با حمایت های مادی ومعنوی از یک یا چند 

یتیم، نیازهای  آنان را تامین کنند.
در  طرح   2 که  موضوع  این  بیان  با  دانشور 
ایتام و محسنین  حوزه اجتماعی تحت عنوان 
کسانی  به  ایتام  گفت:  ست  پیگیری  حال  در 
حامی  این  سایه  و  پدر  فاقد  که  میشود  اطالق 
بزرگ هستند ومحسنین افرادی هستند که از 
وجود پدر و مادر بهرهمند هستند اما به دلیل 
دیگر  کارافتادگی  از  و  صعبالعالج  بیماریهای 

توان اداره فرزندان و خانواده خود را ندارند.
برای  نیکوکاران  داد:  توضیح  آخر  در  وی 
محسنین  و  ایتام  اک��رام  ط��رح  در  مشارکت 
در  نهاد  این  پایگاه های  از  یکی  به  می توانند 
مادی  حمایت های  با  و  مراجعه  استان  سطح 
ومعنوی از یک یا چند یتیم، نیازهای  آنان را 

تامین کنند.

اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری  مرکز  مدیر 
جهاددانشگاهی  سازمان  آموختگان   دانش 
متقاضیان  ثبت نام  آغ��از  از  رض��وی  خراسان 
در  خردادماه   13 یکشنبه،  از  خانگی  مشاغل 

استان خبر داد.
طریق  از  می توانند  متقاضیان  اف��زود:  وی 
سامانه طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی 
به نشانی WWW.iNhb.ir از هم اکنون ثبت نام خود 

را آغاز کنند.
تفاهم نامه ای  طی  بیان کرد:  سخدری  جواد 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بین  فیما 
امید  کارآفرینی  صندوق  و  جهاددانشگاهی 
مقرر شد 20 هزار شغل خانگی در کشور ایجاد 

شود.
وی افزود: در این راستا 8 استان کشور شامل 
رضوی،  خراسان  کرمانشاه،  غربی،  آذربایجان 
خراسان  بختیاری،  و  محال  چهار  لرستان، 
شمالی  خراسان  و  جنوبی  خراسان  رض��وی، 
در  خانگی  مشاغل  طرح  پایلوت  اجرای  برای 

نظر گرفته شده است.

اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری  مرکز  مدیر 
خراسان  جهاددانشگاهی  آموختگان  دانش 
 4000 ایجاد  راستا  این  در  کرد:  بیان  رضوی 
شغل خانگی در استان خراسان رضوی نیز در 

دستور کار قرار گرفت.
توسعه  نوین  الگوی  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
فاز  سه  در  جهاددانشگاهی  خانگی  مشاغل 
متقاضیان  ک��رد:  عنوان  اس��ت،  طراحی شده 
خانگی  مشاغل  راه ان����دازی  ب��ه  عالقه مند 
ظرفیت های  از  استفاده  با  می توانند  به راحتی 
اقدام  خود  شغل  ایجاد  به  نسبت  طرح  این 

کنند.
توسعه  طرح  اول  فاز  کرد:  عنوان  سخدری 
ظرفیت ها،  شناسایی  شامل  خانگی  مشاغل 
است  خانگی  مشاغل  اولویت های  و  مزیت ها 
طرح  انجام  با  استان  در  راستا  ای��ن  در  که 
بهره گیری  با  و  میدانی  به صورت  و  مطالعاتی 
ازنظر کارشناسان دستگاه های مرتبط، فعاالن 
اقتصادی و کارآفرینان این اولویت ها در تمامی 

شهرستان های استان شناسایی شده است.

بحث  به  طرح  دوم  فاز  اینکه  اع��الم  با  وی 
افزود:  می پردازد،  توانمندسازی  و  آم��وزش 
آموزش های  تحت  متقاضیان  اس��اس  براین 
و  شغلی  ه��دای��ت  و  م��ش��اوره  ک���ارب���ردی، 
اس��ت��ع��دادس��ن��ج��ی ج��ه��اددان��ش��گ��اه��ی ق��رار 

می گیرند.
اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری  مرکز  مدیر 
خراسان  جهاددانشگاهی  آموختگان  دانش 
ت��ف��اوت ه��ای  از  یکی  ک���رد:  اع���الم  رض���وی 
که  اس��ت  ای��ن  خانگی  مشاغل  توسعه  ط��رح 
نحوه  بخش های  در  ارائ��ه ش��ده  آم��وزش ه��ای 
مالی  مباحث  بازاریابی،  کسب وکار،  راه اندازی 
فشرده  و  کوتاه مدت  به صورت  که  است  غیره  و 

انجام می شود.
وی تصریح کرد: فاز سوم طرح شامل اتصال 
مشاغل  بخش  تولیدکنندگان  که  است  بازار  به 
خانگی برای فروش محصوالت خود به برندهای 
فروشگاه های  و  پشتیبانان  استانی،  ملی، 
محصوالت  بتوانند  تا  می شوند  وصل  اینترنتی 

خود را از این طریق به فروش برسانند.

سخدری ادامه داد: در بخش اتصال به بازار 
به دنبال راه اندازی بازارچه های محلی هستیم 
تا تولیدکنندگان مشاغل خانگی از این ظرفیت 
این  در  را  خود  محصوالت  و  کنند  استفاده  نیز 

نمایشگاه ها عرضه کنند.
اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری  مرکز  مدیر 
خراسان  جهاددانشگاهی  آموختگان  دانش 
مشاغل  متقاضیان  ثبت نام  آغ��از  از  رض��وی 
استان  در  خردادماه   13 یکشنبه،  از  خانگی 
خبر داد و افزود: متقاضیان می توانند از طریق 
WWW. نشانی  به  خانگی  مشاغل  طرح  سامانه 

iNhb.ir از هم اکنون ثبت نام خود را آغاز کنند.

متقاضیان  ش��د:  ی����ادآور  پ��ای��ان  در  وی 
هرگونه  و  بیشتر  اط��الع��ات  کسب  جهت 
جهاددانشگاهی  به  اداری  ساعات  در  سؤال،  
راه  سه  فردوسی،  دانشگاه  در  واق��ع  استان 
ت��رب��ی��ت، پ��ژوه��ش��ک��ده گ��ردش��گ��ری)اق��ب��ال( 
نوین  الگوی  طرح  دبیرخانه  جهاددانشگاهی، 
مشاغل خانگی مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 

31997540  تماس حاصل کنند.

حوزه  ها  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
روش  موثرترین  از  یکی  درمان  اینکه   بیان  با 
گفت:  است،  شده  شناخته  نیز  پیشگیری  های 
مهمترین استراتژی کنترل اپیدمی اچ آی وی، 

مراقبت و درمان مبتالیان به بیماری است.
برنامه  اساس  بر  اف��زود:  صادقی  محمدجعفر 
ریزی باید تا سال ۲۰۲۰، ۹۰ درصد مبتالیان به 
۹۰ درصد افراد شناسایی  hiv شناسایی شوند، 

درصد   ۹۰ و  گیرند  قرار  الزم  درمان  تحت  شده 
درمان موثر یابند و تا سال ۲۰۳۰ این درصد ها 
به ۹۵ درصد برسد و در راه حذف اپیدمی اچ آی 

وی پیش رویم.
برنامه  چهارمین  اساس  این  بر  کرد:  بیان  وی 
استراتژیک کشوری که طی سال های ۹۴ تا ۹۸  
۹۱ هدف  ۱۰ راهبرد و  در حال اجراست،شامل 
اختصاصی برنامه ریزی شده است و هر استانی 
برنامه عملیاتی استانی با مشارکت دستگاه های 

مختلف دارد.
برنامه  ای��ن  راهبردهای  به  اش��اره  با  صادقی 
های  سیاست  س���ازی  پ��ی��اده  ک���رد:  تصریح 
خون  سالمت  تأمین  رسانی،  اطالع  و  آموزش 
آزمایش  و  مشاوره  خونی،  ه��ای  ف���رآورده  و 
از  پیشگیری  تزریق،  آسیب  کاهش  داوطلبانه، 
های  بیماری  درمان  و  مراقبت  جنسی،  انتقال 
آی  اچ  به  مبتالیان  درمان  و  مشاوره  آمیزشی، 
وی و خانواده آن ها، حمایت و توانمندسازی، 
تقویت  و  اپیدمیولوژیك  مراقبت  نظام  برقراری 
اینکه  بیان  با  وی  است.  الزم  زیرساخت های 
اچ  اپیدمی  کنترل  استراتژی  مهمترین  امروزه 
بیماری  به  مبتالیان  و درمان  مراقبت  آی وی، 
است، تصریح کرد: درصورتی که افراد مبتال به 
اچ آی وی تحت درمان استاندارد ضد ویروسی 
قرار گیرند، با کاهش چشمگیر عوارض بیماری 

می توانند زندگی سالم تری داشته باشند.
برنامه،  این  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  صادقی 
به  نیز  سایرین  به  بیماری  انتقال  احتمال 
حداقل ممکن می رسد به همین خاطر درحال 
های  روش  موثرترین  از  "درمان"یکی  حاضر 

"پیشگیری" نیز شناخته شده است .
بایدتا  کرد:  بیان  و  اشاره  نهائی  اهداف  به  وی 
 hiv عفونت  به  ابتال  شیوع   ۱۳۹۸ سال  پایان 
باقی   %  ۰.۱۵ از  کمتر  کشور  عمومی  جمعیت  در 
به  کشور  تزریقی  کنندگان  مصرف  در  بماند، 
معرض  در  افراد  در  یابد،  کاهش   %  ۱۳ از  کمتر 
خطر انتقال جنسی کمتر از 5 % باقی بماند، در 
اچ  به  باردارمبتال  زنان  از  متولد  زنده  ن��وزادان 
ایدز  به  منتسب  مرگ  و   %  ۹۰ میزان  به  وی  آی 
در مبتالیان به اچ آی وی به میزان ۲۰ % کاهش 

یابد.

 مدیر کانون بانوی مرزنشین تایباد از توزیع 100 
بسته افطاری با مشارکت آستان قدس رضوی، 
و  سپاه  زمینی  نیروی  ثامن االئمه)ع(  قرارگاه 
کانون بانوی مرزنشین تایباد بین بانوان نیازمند 

و بی سرپرست در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا، آیدا عصمتی در این خصوص 
افطاری  بسته های  گذشته  شامگاه  اف���زود: 
بی سرپرست  و  نیازمند  بانوان  از  نفر   100 بین 
بخش  توابع  از  خیرآباد  سنت  اهل  روستای 
توریع  افطاری  ضیافت  در  تایباد  میان والیت 

شد.
زنان  از  حمایت  کانون  هدف  ک��رد:  بیان  وی 
مدت  در  تاکنون  و  اس��ت  خ��ان��واده  سرپرست 
اسفندماه  در  کانون  این  تأسیس  از  که  چندماه 
جمله  از  موثری  گام های  توانسته  می گذرد   96
و  شهر  در  آسیب پذیر  قشر  ای��ن  شناسایی 

روستاهای این خطه مرزی بردارد.
دورترین  در  زنان  حمایت  به  اشاره  با  عصمتی 
نقاط شهری بیان کرد: هدف کانون جامعه زنان 
از تمام نقاط شهرستان اعم از شیعه و  نیازمند 
قبیل  از  اقدامی  هر  راستا  این  در  و  است  سنی 
کمک هزینه پزشکی، تهیه سبد غذایی خانوار، 
الزم  آموزش های  و  جهیزیه  تهیه  هزینه  کمک 
نیاز  براساس  و...  کارآفرینی  ایجاد  راستای  در 

بانوان شهرستان انجام می شود.
در ادامه الهام ذوالفقاری دهیار روستای خیرآباد 
گفت: جمعیت روستا براساس سرشماری سال 
 35 که  است  )1200خ��ان��وار(  نفر   4800 جاری 
درصد آن را افراد نیازمند تشکیل داده و بیشتر 
و  نیستند  نهادی  هیچ  پوشش  تحت  گروه  این 

توسط خیران روستا حمایت می شوند.
وی با اشاره به مهاجرپذیری روستا اظهار کرد: 
زمین های  و  عمیق  چ��اه  حلقه  هشت  وج��ود 
حاصلخیز سبب شده مردم از روستاهای اطراف 

برای کشاورزی به این منطقه مهاجرت کنند.
را  مرزنشین  بانوی  کانون  اقدام  این  ذوالفقاری 
افزود:  و  دانست  نوع دوستی  راستای  در  گامی 
گرسنگی  تنها  رمضان  مبارک  ماه  فضایل  از 
به  ت��وج��ه  و  کمک  ه��دف  نیست  تشنگی  و 
که  نیازمندانی  است،  هم نوعان  نداشته های 
داشته هایمان  در  و  گیرند  قرار  توجه  مورد  باید 
شریک شوند و این کانون این عمل را به درستی 

به اثبات رسانده است.
اعتکاف  در  نفر   6000 اطعام  از  ادام��ه  در  وی 
فرهنگیان در این روستا خبر داد و اظهار کرد: 
حوزه  در  روز  سه  مدت  به  علمی  اعتکاف  این 
علمیه انوارالعلوم برگزار شد و در هر روز 2000 
نیکوکار  خیران  سحر  و  افطار  سفره  مهمان  نفر 

روستای خیرآباد بودند.

نگران  و  مضطرب  درحالی که  میان سال  مردی 
نوه  کودک آزاری  گزارش  و  مراجعه  کالنتری  به  بود، 
دو ساله اش را به پلیس ارائه کرد. درپی این گزارش، 
ماموران کالنتری تحقیقات خود را درباره این پرونده 

کودک آزاری با توجه به اظهارات شاکی آغاز کردند.
مرد میان سال در تحقیقات اولیه پرونده، به افسر 
کالنتری گفت: »با دخترم و دامادم همسایه هستیم. 
راضی  هردویشان  از  و  بی سر وصدایند  و  آرام  آن ها 

هستم.
و  دختر  از  مشکوکی  رفتار های  قبل  مدتی  از 
شهرستان  به  رفت و آمدهایشان  می دیدم.  دامادم 
زیاده شده بود و این مسئله هرروز شک و تردید مرا 
آثار سوختگی روی  متوجه  روز  بیشتر می کرد . یک 
دست نوه دوساله ام شدم. با بررسی این زخم از بچه 
من  به  او  که  شده  طوری  این  دستت  چرا  پرسیدم 

گفت به زغال داغ دست زده است.«
نوه اش  زخم های  از  صحبت  حتی  که  شاکی  این 
برایم  »حرف هایش  داد:  ادامه  می کرد،  اذیتش  نیز 
باورکردنی نبود . بچه را به خانه بردم و آثار زخم های 
نیز روی شکم، زیر بغل ، پشت گوش و روی  دیگری 
هر دو پایش دیدم. دنیا روی سرم خراب شده بود و 
شکسته بسته  صحبت های  کنم.  چه کار  نمی دانستم 
نوه ام بیشتر اذیتم می کرد که او را به پزشکی قانونی 

بردم .«
»آنچه  افزود:  و  کشید  آهی  دل نگران،  پدر بزرگ 
برایم به ابهام بزرگ و سوالی بی جواب تبدیل شده، 
نوه ام  بدن  روی  سوختگی  آثار  باید  چرا  که  بود  این 
که  دارم  اعتماد  دامادم  و  دختر  به  طرفی  از  باشد . 
مصرف  هم  مواد مخدر  و  نیستند  خالفی  هیچ  اهل 

نمی کنند.
می شد،  بیشتر  ماجرا  این  در  کنجکاوی ام  چه  هر 
اعصابم به هم می ریخت و نمی دانستم چه کار کنم. از 
طرفی با تحقیقاتی که انجام دادم، فهمیدم دخترم و 
شوهرش ماشین زیر پای خودشان را فروخته اند و از 

چند نفر در فامیل نیز پول قرض گرفته اند.«
کمی  از  پس  و  کرد  سکوت  کمی  میان سال  مرد 
تاسف و سرتکان دادن تصریح کرد: »واقعا در سر این 
قرض گرفتن  برای  مالی  نیاز  آن ها  بودم.  مانده  کار 
پول نداشتند و از طرفی اگر هم مشکلی پیدا می شد، 

لب تر می کردند، خودم کمکشان می کردم.
من با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کردم 
و فهمیدم آن ها با یک رمال شیاد در شهرستان آشنا 
شده اند. رمال به  آن ها گفته جن وارد بدن نوه ام شده 
کنند،  کودک خارج  بدن  از  را  اینکه جن  به خاطر  و 
باید هر دستوری که او می دهد، با پرداخت هزینه ای 

که می گوید، انجام دهند.«
سرش  درحالی که  و  شد  ساکت  دوباره  پدربزرگ 
دختر  »متاسفانه  داد:  ادامه  بود،  انداخته  پایین  را 
ساده لوح و دامادم از روی نگرانی برای فرزند خود بنا 
بر خواسته رمال، مبالغی پول به این فرد شیاد داده 
کرده اند.  داغ  نقطه  چند  در  را  بی گناه  طفل  بدن  و 
خرافه  اسیر  این قدر  دامادم  و  دخترم  چرا  نمی دانم 

شده اند و با پاره تنشان، چنین برخوردی کرده اند.«

از  مشهد  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
بیماری  هدفمند  و  مستمر  پایش  و  مراقبت  اجرای 
شهرستان  پرورشی  واحدهای  در  دام  برفکی  تب 

خبر داد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  جوادی نژاد  محمود 
برفکی  تب  بیماری  حوزه  در  را  خود  مراقبت های 
صنعتی  پرورشی  واحدهای  و  مزارع  سطح  در  دام 
ابتدای سال  از  افزود:  داده ایم،  افزایش  و روستائی 
ویروسی  بیماری  پایش  و  کنترل  راستای  در  جاری 
را  پرورشی  مزرعه   102 دام،  برفکی  تب  واگیردار  و 
به صورت هدفمند مورد بررسی و مراقبت فعال قرار 

داده ایم.
از  دام  برفکی  تب  بیماری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عنوان  است،  دامی  واگیردار  و  مسری  بیماری های 
همه  موجب  رخ��داد  صورت  در  بیماری  این  کرد: 
گیری شدید در گله شده و با افت چشمگیر تولید و 

تلفات دام های تازه متولد شده همراه است.
واحد  کارشناسان  ادام���ه:  ادام��ه  ج��وادی ن��ژاد 
شبکه  این  دامی  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت 
و  صنعتی  پرورشی  مزارع  و  روستاها  به   مراجعه  با 
همچنین بازارهای دام شهرستان، تعداد 64 هزار و 
و  سبک  دامی  جمعیت  در  را  مراقبت  و  پایش   935

سنگین شهرستان انجام داده اند.
در  اصل  مهمترین  و  بهترین  اینکه  بیان  با  وی 
است،  قرنطینه ای  اصول  رعایت  برفکی  تب  کنترل 
هویت  فاقد  دام ه��ای  خرید  عدم  کرد:  خاطرنشان 
از  دام  جابجایی  از  جلوگیری  دام،  ب��ازاره��ای  از 
ورود  از  جلوگیری  و  مناطق  سایر  به  آلوده  مناطق 
لوازم  پاکسازی  و  ضدعفونی  از  قبل  متفرقه   افراد 
واکسیناسیون  انجام  همراه  به  فردی  تجهیزات  و 
در   تاثیرگذار  عوامل  از  برفکی  تب  بیماری  علیه  بر 

کنترل این بیماری است.

خبرخبر

مدیر کانون بانوی مرزنشین تایباد:

توزیع 100 بسته افطاری بین بانوان 
روستای خیرآباد 

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

مهمترین استراتژی كنترل ایدز 
مراقبت و درمان است

پرده برداری از برداشت یک 
كودک آزاری عجیب در مشهد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد خبر داد

پایش مستمر و هدفمند بیماری 
تب برفکی دام در شهرستان مشهد

در نشست خبری کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد؛

نگاهی پر از انتظار با طعم تمنای محبت

مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاد دانشگاهی خبرداد؛

آغاز ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی در خراسان رضوی

کوهنورد مصدوم در ارتفاعات هزار مسجد پیدا 
شد

رئیس جمعیت هالل احمر قوچان گفت: کوهنورد 
مصدوم در ارتفاعات هزار مسجد پس از 20 ساعت 
جستجو توسط نیروهای امدادی این جمعیت پیدا 

شد.
افزود: در پی اعالم مرکز کنترل و  سعید فکوری 
هماهنگی عملیات استان خراسان رضوی مبنی بر 
سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات هزار مسجد ساعت 
هشت و 30 دقیقه دیروز یک تیم عملیاتی به منطقه 

اعزام شد.
وی اظهار کرد: تیم عملیاتی پس از پیمودن مسیر 
176 کیلومتری و عبور از ارتفاعات پس از 20 ساعت 
جستجو ساعت چهار صبح امروز این کوهنورد را که از 
ناحیه پا دچار شکستگی شده بود پیدا کرد. کوهنورد 
مصدوم توسط نیروهای هالل احمر به بیمارستان 
حضرت امام موسی بن جعفر )ع( قوچان انتقال یافت.

17 سکونتگاه غیررسمی در نیشابور شناسایی 
شد

 17 تاکنون  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
شناسایی  شهرستان  این  در  غیررسمی  سکونتگاه 

شده که اغلب به سکونت مهاجران اختصاص دارد.
 14 اف���زود:  مختاری  بیات  حسین  سرهنگ 
سکونتگاه از این تعداد دارای آسیب های اجتماعی 
بسیار هستند. طی پنج سال گذشته نیشابور پذیرای 

حدود 17 هزار مهاجر بوده است.
شده  شناسایی  سارقان  عمده  اینکه  بیان  با  وی 
در نیشابور از سایر شهرها هستند، گفت: اختالفات 
خانوادگی و ملکی، نزاع و سرقت به ترتیب بیشترین 
میزان جرایم به وقوع پیوسته در این شهرستان را 

تشکیل می دهد. 
 83 افزایش  به  اشاره  با  مختاری  بیات  سرهنگ 
امسال  ابتدای  از  مخدر  م��واد  کشفیات  درص��دی 
تاکنون، افزود: افزایش توانمندی مامورین انتظامی 
و تجهیزات آنان از عوامل موثر در افزایش کشفیات 

مزبور بوده است.
شهر  در  هوشمند  دوربین   72 ک��رد:  اظهار  وی 
نیشابور به سیستم مرکزی ناجا متصل است که بطور 
نقلیه  از قبوض جریمه وسایل  میانگین 55 درصد 
در این شهر توسط دوربین های هوشمند صادر می 

شود.
وی با اشاره به بهره برداری از اتاق مالقات با کودک 
در کالنتری 12 نیشابور گفت: یکی از آسیبهای متوجه 
فرزندان طالق این بود که در زمان تحویل فرزند به 
هریک از والدین، آنان برای مدتی هرچند کوتاه در 
کالنتری و در محیطی قرار می گرفتند که ممکن بود 
شاهد صحنه های نامناسب باشند به همین منظور 
فضایی با عنوان اتاق مالقات کودکان پیش بینی شد 
که در زمان تحویل کودک وی با حضور مشاور ناجا 

بتواند در آنجا سرگرم شود.
فضای  سوی  به  مزاحمتها  نوع  داد:  ادام��ه  وی 

این  باید  خاطر  همین  به  کرده  پیدا  سوق  مجازی 
وضعیت را مدیریت کنیم و والدین هم باید دسترسی 

فرزندان به فضای مجازی را کنترل کنند.

150 کیلوگرم مواد مخدر در خلیل آباد کشف شد
آباد گفت: 150 کیلوگرم  انتظامی خلیل  فرمانده 
مواد مخدر از یک دستگاه کامیون در این شهرستان 

کشف و ضبط شد.
از  افزود: در پی اطالع  ا... غالمی  سرهنگ ولی 
قاچاق محموله مواد افیونی از استانهای جنوبی کشور 
به خراسان رضوی پلیس مبارزه با مواد مخدر یک 
دستگاه کامیون اسکانیا حامل مواد مخدر را امروز 
در محدود شهرستان خلیل آباد شناسایی و پس از 

تعقیب و گریز آن را متوقف کرد.
کیلوگرم  کامیون 150  این  بازرسی  در  گفت:  وی 
تریاک کشف، در این ارتباط دو نفر دستگیر و کامیون 

و نیز یک دستگاه خودرو سواری 405 توقیف شد.

و اژگونی خودرو در سبزوار شش مصدوم داشت
مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: واژگونی 
یک دستگاه خودرو لیفان در جاده سبزوار - شاهرود 

شش مصدوم بر جای گذاشت.
سعید فکور افزود: این حادثه عصر امروز در کیلومتر 
70 جاده سبزوار- شاهرود رخ داد و بالفاصله عوامل 
حاضر  صحنه  سر  رسانی  خدمات  برای  اورژان��س 

شدند.
ارائه  از  پس  حادثه  این  مصدومان  گفت:  وی 
خدمات اولیه درمانی با آمبوالنس اورژانس 115 به 

بیمارستان شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.
26 مرکز اورژانس شهری و روستایی با 29 دستگاه 
یک  آمبوالنس،  اتوبوس  دستگاه  یک  آمبوالنس، 
موتورسیکلت آمبوالنس و یک فروند بالگرد زیر نظر 
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 

سبزوار فعالیت دارند.

سوانح رانندگی در خراسان رضوی دو کشته بر 
جای گذاشت

خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
در  جداگانه  رانندگی  حادثه  دو  در  گفت:  رض��وی 
پنجشنبه و جمعه دو نفر در جاده های این استان 

جان خود را از دست دادند.
این  از  یکی  در  اف��زود:  امیدوار  هادی  سرهنگ 
نیشابور روز   – کیلومتر سه جاده مشهد  حوادث در 

گذشته زنی 35 ساله ای فوت شد.
یک  واژگونی  اثر  بر  که  حادثه  این  در  گفت:  وی 
دستگاه تاکسی پژو رخ داد همسر راننده بر اثر شدت 

جراحات وارده در دم جان باخت.
او افزود: در حادثه دیگری که بامداد روزگذشته در 
جاده خواف به رشتخوار بر اثر برخورد تریلی با سواری 
رخ داد نیز راننده سواری در صحنه حادثه فوت شد. 

علت بروز این حادثه عدم رعایت حق تقدم بود. 

              :: افقی
به  به قند معمولی  زیاد  از حرارت دادن  که  1-سوره سوم قرآن مجید- ذخیره کردن 2- ماده ای 
افعال ربطی- گل و گیاه معطر 4- مرمر- مثل هم  از  اقیانوسیه 3- شوریده-  دست آید- کشور بزرگ 
بودن- شاخه میان تهی 5- پست و فرومایه- فرمان کشتی- موی مجعد- لوس 6- مساوی عامیانه- از 
اسماء حسنی به معنای بزرگ- دهانه اسب- مادر لر 7- سوار- ناظر 8- توزیع کننده- اولین ماهواره 
ای که ایران به فضا پرتاب کرد- دستگاه موتورهای روغنی که در آن ها انواع روغن و نفت را به جای 
به کار برند 9- جوانمردی- دزدی کردن- شیره چغندر قند 10- گریزنده- مقابل سیر- حرف  بنزین 
نظم  ترکیب-  بدون  و  پرده 12- ساده  باد خنک- حرف تصدیق خودمان-  دهان کجی 11- دشنام- 
داشتن در کاری- از کوه های مهم کشور 13- واحد شدت جریان الکتریکی- گریه و زاری- کوچه سر 
باشد 15- حشره  پایان داشته  و  انتها  آنچه  قامت-  و  اندازه  ایران-  قله مرتفع  پوشیده 14- سومین 

چوب خوار- تب نوبه

 :: عمودی
که  عضله  چند  یا  یک  ناگهانی  انقباض  1-گارمون- 
کرکس-  نوع  از  مرغی   -2 است  همراه  شدیدی  درد  با 
و  نتیجه  از  کنایه  خداشناسی-   -3 خیزران  خورشید- 
حاصل کاری را از میان بردن- مخترع تلسکوپ نجومی 
4- سوگ- قافله- همنشین برهمن 5- گله گوسفند- کم 
بردبار-  کمرنگ-  سرخ   -6 آخر  رمق  مسیحی-  وزن- 
تنگدستی 8-  فلز سرخ-  آگاهی 7- چاه ها-  و  بصیرت 
سهل و ساده- صف سیب زمینی- هستی و وجود 9- از 
اجزای آجیل- یکی از بزرگترین و مهم ترین اعیاد در 
کشورهای اسالمی است که در ماه ذی حجه قرار دارد 
10- واحد تنیس- سرگرمی- چیره شدن- ضمیر جمع 
11- عقاید- واحد بوکس- گیاه توخالی- تپه کوتاه 12- 
فراموشکار- همنشین زن- حمام بخار 13- از شهرهای 
 -14 موسیقی  سازهای  از  شوخی-  و  مزاح  لرستان- 
بی  و  انتها  بی  انگلستان-  نزدیک  ای  جزیره  کشور 

نهایت 15- نوش دارو- رودی در کشور قزاقستان

حل جدول شماره 43 

تا 9 را طوری در جدول قرار دهید که در ستون های  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 
تکرار  2بار  عدد  یک  افقی  و  عمودی  ستون های  در  باقیمانده 

نشده باشد.

5 1 3 6
2 7 6 3 1
6 9

8 9 5
1 8 6 9
4 1 2

1 6
4 6 3 1 5

6 3 7 1

جواب

جواب

9 4 2 8 9 7 2 4 7
8 6 9 5 8 1 4 2 3
2 5 9 3 8 3 7 2 9
1 5 8 7 1 9 6 5 67
7 8 7 3 3 2 1 4 6
9 7 4 6 1 8 1 7 9
6 9 7 7 1 9 7 5 5
7 1 2 4 5 6 6 3 8
8 7 5 7 6 3 8 9 3

751948362

298763541
634152879
386294157
512875493
947315628
125487936
479631285
863529714

942897247

869581423
259383729
158719656
787332146
974618179
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712456638
875763893
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منطقه  در  خود  شیک  تفریح  برای  آمریکایی   2
میلیونی  هزینه  پرداخت  با  نیشابور  شده  حفاظت 

مجوز شکار قوچ اوریال را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبری 
مبنی تفریح شیک دو آمریکایی با قیمت 70 میلیون 
فعال  یک  نیشابور،  در  اوری��ال  ق��وچ  شکار  ب��رای 
محیطزیست گفت: این شکارچیان آمریکایی از یک 
حضور  نیشابور  حیدری  منطقه  در  خرداد  چهار  تا 

داشتهاند و دو رأس قوچ اوریال شکار کردهاند.
پروانه  قیمت  ک��رد:  تصریح  شفیعی  شاهین 
مدیرکل  شکار،  این  در  و  بوده  دالر  هزار   10 شکار 
محیطزیست خراسان رضوی و یکی از تورگردانهای 
آمریکایی  دو  این  بههمراه  نیز  ایران  شکار  معروف 

وارد منطقه شکار شدهاند.
یکمیلیون  پروانهها  این  مبالغ  شد:  مدعی  وی 
دولت  خزانه  بهحساب  را  مقدار  این  و  است  تومان 

واریز کردهاند.
بار  اولین  این  داد:  ادامه  محیطزیست  فعال  این 
نیست که چنین پروانههایی صادر میشود و گویا در 

خراسان رضوی تاکنون 17 پروانه صادر شده است.
شفیعی ادامه داد: مجوز هفت پروانه قوچ اوریال 
در منطقه حیدری نیشابور، پنج رأس آهو در منطقه 
رئیسی نیشابور و پنج کله بز در منطقه سید مرتضی 
اجرایی شده  تاکنون دو مورد  که  کاشمر صادر شده 

است.
حضور  با  سهروزه  زمانی  بازه  در  شکارچیان 

محیطبانان میتوانند اقدام بهشکار کنند
شکار  خبر  تأیید  با  نیز  نوربخش  محمدمهدی 
شهرستان،  این  حیدری  منطقه  در  اوریال  قوچ  دو 
حال  در  قانون  چارچوب  در  پروانهها  کرد:  تصریح 
صادر شدن بوده، در قوانین با شرایط خاص زمانی 
را  ایرانیها و خارجیها چنین مجوزی  برای  و مکانی 

در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان محیطزیست نیشابور ادامه داد: در 
چهارچوب قوانین و مقررات دنیا فقط در مکانهایی 
که چنین ظرفیتی را دارند و نه تمام مناطق، چنین 

مجوزهایی صادر میشود.
رئیسی  مناطق  نیشابور  در  ک��رد:  تأکید  وی 
خ��وب،  بسیار  حفاظتی  اق��دام��ات  ب��ا  ح��ی��دری  و 
میزانی  به  را  حیاتوحش  جمعیت  توانستهایم، 

برسانیم که چنین ظرفیتی برای شکار برسانیم.

که  دادهاند  قول  مسئوالن  کرد:  بیان  نوربخش 
حراست  و  حفظ  برای  مبلغ  این  از  عمدهای  بخش 

این دو منطقه هزینه شود.
داد:  ادامه  نیشابور  محیطزیست  سازمان  رئیس 

برای  پروانه  هر  و  شده  اجرا  پروانه  دو  نیشابور  در 
یک رأس بوده، شایعاتی درباره چندین رأس کذب 
حضور  با  سهروزه  زمانی  بازه  در  شکارچیان  و  است 
محیطبانان میتوانند اقدام بهشکار کنند.وی اضافه 
رأس  هر  برای  تومان  میلیون   70 از  صحبت  کرد: 
حفاظت  با  محیطزیست  ملی  صندوق  که  بوده  قوچ 

محیطزیست قراردادهای بسته است.
نوربخش افزود: از سال 92 تا امسال، شکار ممنوع 
بود و امسال اولین سال بوده که چنین مجوزی صادر 

شده است.
صدور مجوز شکار برای 5 استان کشور

زیست  محیط  رسانی  اطالع  پایگاه  که  گونه  آن 
مدیریت  و  حفاظت  مدیرکل  است  ک��رده  گ��زارش 
گفته  محیطزیست  حفاظت  سازمان  صید  و  شکار 
تعداد معدود پروانه شکار در راستای کمک بهحفظ 
و پویایی جمعیت برخی گونهها در تعداد محدودی 
از مناطق که نیاز به اصالح ترکیب جنسی و جمعیتی 

داشت، صادر شده بود.
این  مادی  منابع  بهمصرف  اشاره  با  تیموری  علی 
عمل  برنامه  و  هدف  نخستین  کرد:  تأکید  پروانهها، 
حفاظتی  توانمندسازی  و  بهتجهیز  کمک  شاخص، 
مناطق و اجرای برنامههای حمایتی از حیاتوحش با 
استفاده از منابع حاصل از فروش تعداد اندکی پروانه 
کمک  نیز  شاخص  عمل  برنامه  و  هدف  دومین  و 
بهجوامع بومی و محلی و رفع برخی از محرومیتهای 
و  مشارکت  حداکثری  جلب  باهدف  جوامع  ای��ن 
و  زیستگاهها  از  حفاظت  ام��ر  در  آنها  همراهی 

حیاتوحش است.

یزد،  ک��رم��ان،  استان  پنج  در  داد:  ادام��ه  وی 
مجوز  البرز  و  رض��وی  خراسان  جنوبی،  خراسان 
شکار صادر میشود و برخالف آنچه در اخبار برخی 
رسانهها عنوان شده و متأسفانه با اصرار بیشازحد بر 
اتباع  برای  تنها  پروانهها  این  میشود،  نیز  تأکید  آن 

خارجی صادر نمیشود.
همه چی آرومه

مجلس  در  ف��ی��روزه  و  نیشابور  م��ردم  نماینده 
محیط  هزینه های  تامین  برای  مجوز  گفت:صدور 

زیست خوب است.
قوچ  رأس  دو  شکار  به  اش��اره  با  گرمابی  حمید 
داشت:  اظهار  نیشابور  حیدری  منطقه  در  اوریال 
انجام  موضوع  این  مورد  در  که  پیگیری هایی  طی 
دادم و اطالعاتی که کسب شد، طبق سرشماریهایی 
انجام  حیدری  حفاظتشده  منطقه  در  مرتبًا  که 
با  که  رسیدهاند  نتیجه  این  به  مسئولین  میشود، 
اجازه  امکان  اوری��ال،  قوچ  فعلی  جمعیت  به  توجه 

شکار محدود وجود دارد.
زمینه  در  که  شرکتها  برخی  ک��رد:  تصریح  وی 
فعالیت  بینالمللی  سطح  در  و  شکارچی  توریست 

میکنند برای این موضوع ورود کردهاند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای 
داخلی  شکارچیان  برای  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
برای  و  تومان  میلیون  دو  تا  یک  ح��دود  قیمتی 
قوچ  رأس  یک  شکار  برای  دالر  هزار   18 خارجی 

هزینه دریافت گرفته می شود.
و نظارت  بیان داشت: شکار تحت کنترل  گرمابی 
است و قوچهای سن باال از طریق دوربین کشی برای 

شکار شناسایی میشود.
هزینه  دادهاند  قول  همچنین  داد:  ادام��ه  وی 
از محیطزیست  دریافت شده برای حفظ و حراست 
که  قولهایی  همه  اگر  ش��ود،  هزینه  منطقه  همان 
دادهاند اجرایی شود، به نظر این شکار مشکل ندارد 
اوضاع  قطعًا  نباشد  شرایط  این  از  هرکدام  اگر  ولی 

فرق میکند.
مجلس  در  ف��ی��روزه  و  نیشابور  م��ردم  نماینده 
با  شکار  مجوز  اعطای  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای 
و  نر  قوچهای  تعداد  بیرویه  افزایش  کنترل  هدف 
داشت:  بیان  منطقه  در  آب  کمبود  مشکل  حل  یا 
آنجایی  از  ولی  نشنیدهام  را  این دالیل مطرح شده 
این  نظر  به  نیست  انقراض  شرف  در  اوریال  قوچ  که 
حتی  کرد:  خاطرنشان  ندارد.گرمابی  مشکلی  اقدام 
در منطقه رئیسی نیز به دلیل آسیب زدن به مزارع 
بهزودی  دارد  امکان  این حیوانات،  از  برخی  توسط 

اجازه شکار نیز صادر شود.
این  ش��ده  داده  ق��ول  شرایط  با  اگ��ر  اف��زود:  وی 
بپذیرد، مشکل خاصی وجود ندارد  شکارها صورت 
و از این طریق میتوان قسمتی از مشکالت نقدینگی 

حوزه حفاظت از محیطزیست را نیز حل کرد.
رفتار قجری با منابع ملی

شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به اینکه شکار توسط افراد خارجی 
در ایران، رفتار قجری با منابع ملی است، گفت: این 
رفتار قجری با منابع ملی برای دستیابی به پول قابل 
مسئله  این  مسبب  که  افرادی  با  باید  و  نیست  دفاع 

هستند، برخورد شود.
در  پژمانفر  نصرا...  المسلمین  و  االسالم  حجت 
محیطزیست  ملی  صندوق  نوشت:  خود  اینستاگرام 
و  حفاظت  مانند  مشخصی  وظایف  قانون  طبق  که 
مقابله با بحرانهای محیطزیستی و مراقبت از منابع 
اعضا  متمرکز  بهصورت  را  مجوز  این  دارد،  عهده  بر 
برای شکار  تهران  از  استانها مجوزهایی  از  و  میکند 

اخذ میشود.
ملی  منابع  با  قجری  رفتار  این  کرد:  تصریح  وی 
با  باید  و  نیست  دفاع  قابل  پول  به  دستیابی  برای 

افرادی که مسبب این مسئله هستند برخورد شود.
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
مردم  سوی  از  کمپینی  باید  ک��رد:  تأکید  اسالمی 
راهاندازی شود و به این رفتار سازمان محیطزیست 

»نه بگوییم«
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
طرح  مجلس  در  حتمًا  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
سؤال از رئیسجمهور خواهم داشت و از این مسئله 

بهسادگی عبور نخواهیم کرد.

کانون   15 وج��ود  از  مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس 
گفت:  و  خبرداد  رضوی  خراسان  استان  در  ریزگرد 
شهر  به  ریزگردها  مجدد  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
مشهد نیازمند عزم جدی دستگاه های حاکمیتی و 

سازمان های مختلف هستیم.
به  که  بازدیدی  حاشیه  در  حیدری  محمدرضا 
محیط  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس  همراه 
زیست  های  آالینده  پایش  مرکز  از  ش��ورا  زیست 
ایستگاه   23 اف��زود:  داش��ت،  مشهد  شهر  محیطی 
از  که  دارد  وجود  شهر  سطح  در  آلودگی  سنجش 
است.  شهرداری  به  متعلق  ایستگاه   10 تعداد،  این 
به  مطلوبی  وضعیت  در  ایستگاه ها  ای��ن  تمامی 

سر می برند و دارای استانداردهای epa هستند.
خودرو   3 ایستگاه ها،  این  بر  عالوه  اف��زود:  وی 
فعالیت  نیز  آلودگی  سنجش  های  دستگاه  به  مجهز 

می کنند.
اطالع رسانی  نمایشگر   5 گفت:  ادامه  در  حیدری 
شده  نصب  شهر  سطح  پرتردد  معابر  در  هوا  کیفیت 
که اطالعات خود را از سرور واقع در مرکز پایش های 
اطالع  به  و  زیست محیطی مشهد دریافت می کنند 

شهروندان می رسانند.
ایستگاه سنجش صوت  فعالیت 5  به  اشاره  با  وی 
در  نقطه   500 و  ه��زار   4 ص��وت  ش��دت  برداشت  و 
ساله،   2 میانگین  طبق  کرد:  تصریح  شهر،  سطح 
بیشترین  دارای  مشهد  شهرداری   9 و   8  ،6 مناطق 
امواج  حوزه  در  همچنین  بوده اند؛  صوتی  آلودگی 
شهری  نخستین  مشهدمقدس  الکترومغناطیس، 
همین  به  و  داشته  را  ح��وزه  این  دغدغه  که  است 

های  آالی��ن��ده  سنجش  سیار  دستگاه   5 خاطر 
الکترومغناطیس خریداری نموده است.

انجام  های  ارزیابی  طبق  اینکه  بیان  با  حیدری 
شده، 70 درصد آلودگی هوای شهر ناشی از وسایل 
برخاسته  هم  درصد   30 و  سوختی  و  موتوری  نقلیه 
و  اداری  تجاری،  مسکونی،  واحدهای  صنایع،  از 
های  آالینده  فهرست  گفت:  است،   ... و  خدماتی 
دانشگاه  همکاری  به  ب��ار  نخستین  ب��رای  مشهد 
صنعتی شریف در حال تدوین است و به زودی آماده 
آلودگی  به  هم  اش��اره ای  ادامه  در  وی  شد.  خواهد 
ریزگردها  ورود  و  اخیر  روزهای  طی  مشهد  شدید 
ورود  و  گردوغبار  کرد:  تصریح  و  داشت  این شهر  به 

و  امروز یک معضل منطقه ای  به کالنشهرها  ریزگرد 
نبوده و مشهدمقدس  ناحیه  مشخص  با یک  مرتبط 

نیز این قاعده مستثناء نیست.
حیدری افزود: بدیهی است که با وجود 15 کانون 
گردوغبار و ریزگرد در استان خراسان رضوی و وجود 
همسایه،  کشورهای  در  دیگر  گوناگون  های  کانون 
مدیریت شهری مشهد نمی تواند به تنهایی پاسخگو 
اینگونه  حل  باشد؛  معضالت  اینگونه  گره گشای  و 
فراگیر  و  عمومی  ج��دی،  عزمی  نیازمند  مسائل 
به صورت موضوعی ملی درنظر  را  آن  باید  که  است 
بگیریم و دولت، نهادها و سازمان های مختلف قدم 
های اساسی و محکمی در جهت جلوگیری از تکرار 

اتفاقات اخیر در مشهد بردارند.
اینکه  بیان  با  ادامه رئیس شورای شهر مشهد  در 
از  پیشگیری  و  کنترل  منظور  به  گشت زنی  اکیپ   5
می کنند،  فعالیت  شهر  سطح  سیار  های  آالینده 
دودزا  خودرو   800 هزار   6 یکسال  مدت  طی  گفت: 
توسط این مجموعه رفع نقص شده که نسبت به آمار 

پلیس راهور به مراتب بیشتر است.
اخیر  های  سال  طی  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
به  موظف  را  خود  های  راننده  اتوبوسرانی،  سازمان 
خاموش نمودن اتوبوس ها در پایانه های سطح شهر 
کاهش  بر  عالوه  یکسال  طی  اقدام  این  با  که  نمود 
آلودگی های صوتی و آلودگی هوا، 18 هزار لیتر در 
مصرف سوخت صرفه جویی شد. وی ضمن اشاره به 
محیطی  زیست  های  آالینده  پایش  مرکز  مشارکت 
پیشتبیانی  و  محیطی  زیست  سمن های  با  مشهد 
 90 تاکنون  راستا  همین  در  گفت:  آن ها  تقویت  و 
هزارنفر از شهروندان آموزش دیده اند و 12 جشنواره 

محیط زیستی و 8 همایش نیز برگزار شده است.
راستای  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  حیدری 
این  با  شهروندان  ارتباطات  و  تعامالت  گسترش 
مرکز ظرف 3 ماه آینده بخش »گزارشات مردمی« به 
سامانه جامع پایش آالینده های شهر مشهد افزوده 
مرکز  این  اقدامات  دیگر  از  اظهارکرد:  می شود، 
به آماده و تدوین شدن سند توسعه محیط  میتوان 
کالنشهر  نخستین  بعنوان  مشهد  کالنشهر  زیست 
استانداری،  همچون  ارگان   19 که  کرد  اشاره  ایران 
فرمانداری، سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی 

و ... روی آن نظارت داشته اند.

وقتیقوچهایاوریالایرانیدستمایهتفریحآمریکاییهامیشوند؛

بخاطر یک مشت تومان

رئیسشورایشهرمشهدخبرداد:

وجود 15 کانون ریزگرد در استان
حیدری: بهبود هوای مشهد و خراسان نیازمند عزم جدی نهادهای حاکمیتی است

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد  
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 مرجان فرهمند
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بخش کشاورزی بیشترین مصرف برق در 
خراسان رضوی را دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
گفت: بیش از نیمی از مصرف ساالنه برق در این استان 
مربوط به بخش کشاورزی است و این بخش بیشترین 

مصرف برق در بین مشترکین این شرکت را دارد.
مشترکین  برق  مصرف  اف��زود:  مزینی  محمدرضا 
گذشته  سال  در  استان  این  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

معادل هفت میلیارد کیلو وات ساعت بود.
برق  مصرف  از  درص��د   52 ح��دود  ک��رد:  اظهار  وی 
مشترکین این استان به بخش کشاورزی، 24 درصد به 
مصارف خانگی، 13درصد به بخش صنعتی و حدود 11 

درصد به بخش عمومی و تجاری اختصاص دارد.
و 240  به حدود یک میلیون  این شرکت  وی گفت: 
مشهد  شهرستان  جز  به  استان  این  مشترک  ه��زار 

خدمات ارائه می دهد. 
کشور  سراسری  برق  شبکه  بار  پیک  افزود:  مزینی 
در سال گذشته معادل 55 هزار و 346 مگاوات و پیک 
بار شرکت توزیع نیروی برق استان معادل هزار و 283 

مگاوات بود.
وی اظهار کرد: همکاری مردم با سیاست های اصالح 
الگوی مصرف برق بویژه مدیریت مصرف در ساعات اوج 
بار کمک شایانی به تامین برق مطمئن و پایدار برای 

تابستان امسال خواهد بود.
از  و   15 تا   11 ساعت  از  بار  اوج  ساعات  گفت:  وی 
در  مشترکین  که  صورتی  در  و  است  تا 23   19 ساعت 
این ساعات از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنند و 
بار منتقل کنند،  مصارف خود را به ساعات غیر پیک 

امسال مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
بخش های  در  بار  پیک  کاهش  پروژه های  به  اشاره  با 
بسیار  را  بخش   2 این  همکاری  صنعتی  و  کشاورزی 
مهم و ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه به 
طرحهای تشویقی تعریف شده شاهد همکاری مناسب 
چاه های  صاحبان  از  وی  باشیم.  مشترکین  سوی  از 
کشاورزی و صنایع استان دعوت کرد با انعقاد قرارداد 
همکاری با شرکت توزیع برق استان در زمان پیک بار 
تابستان امسال با کمک به صنعت برق از تخفیف ها و 

پاداش های در نظر گرفته شده نیز بهره مند شوند.
وی افزود: برای مشترکین صنعتی طرحهایی از جمله 
طرح ذخیره عملیاتی، طرح کاهش یا قطع بار و طرح 

استفاده از مولدهای برق اضطراری تعریف شده است.
مزینی اظهار کرد: برق مصرفی مشترکین کشاورزی 
در صورتی که الکتروموتور خود را مدت چهار ساعت در 
طول شبانه روز در ساعات اوج بار )11 تا 15و 19 تا 23(، 

خاموش کنند، رایگان خواهد بود.
ال.ای.دی  و  مصرف  کم  المپ های  از  استفاده  وی 
استاندارد، استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف از 
قبیل ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی 
هنگام  انرژی  برچسب  به  توجه  بار،  پیک  ساعات  در 
آبی  کولرهای  کند  دور  از  استفاده  برقی،  لوازم  خرید 
راهکارهای  مهمترین  از  را  آنها  روی  سایبان  نصب  و 

مدیریت مصرف برق توسط مشترکین خانگی ذکر کرد.

مرمت هزار رشته قنات در خراسان رضوی 
آغاز شد

مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد 
رشته   750 پارسال  گفت:  رضوی  خراسان  کشاورزی 
قنات در سطح این استان مرمت، احیا و بازسازی شد 
و امسال نیز هزار رشته قنات دیگر در دست مرمت قرار 

گرفته اند.
محمدابراهیم بهبودی مرمت هر یک کیلومتر قنات را 
نیازمند 2.5 میلیارد ریال اعتبار ذکر و بیان کرد: قنات ها 
بسیار آسیب پذیر هستند و تنش ها از جمله خشکسالی 

موجب افزایش خرابی در آن ها شده است. 
با مجموع  وی افزود: شش هزار و 800 رشته قنات 
طول 13 هزار کیلومتر در خراسان رضوی وجود دارند 
موجود  قناتهای  کل  درصد   16.5 معادل  آمار  این  که 
در ایران است.  مدیر امور آب، خاک و فنی مهندسی 
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مجموع حجم آب قابل استحصال قنات ها در این استان 

1.2 میلیارد مترمکعب است. 
تداوم  زیرزمینی،  آب های  سطح  کاهش  گفت:  وی 
پدیده خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیم، حفر چاه در 
حریم قنات ها و سیاست نادرست حفاری چاه به جای 

قنات موجب کاهش آبدهی قنات ها شده است.

تب  بیماری  هدفمند  و  مستمر  پایش 
برفکی دام در شهرستان مشهد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد از اجرای 
مراقبت و پایش مستمر و هدفمند بیماری تب برفکی 

دام در واحدهای پرورشی شهرستان خبر داد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  جوادینژاد  محمود 
مراقبتهای خود را در حوزه بیماری تب برفکی دام در 
سطح مزارع و واحدهای پرورشی صنعتی و روستائی 
ابتدای سال جاری در  از  افزایش دادهایم اظهار کرد: 
راستای کنترل و پایش بیماری ویروسی و واگیردار تب 
برفکی دام، 102 مزرعه پرورشی را به صورت هدفمند 

مورد بررسی و مراقبت فعال قرار دادهایم.
از  دام  برفکی  تب  بیماری  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
بیماریهای مسری و واگیردار دامی است، عنوان کرد: 
این بیماری در صورت رخداد موجب همه گیری شدید 
در گله شده و با افت چشمگیر تولید و تلفات دامهای تازه 

متولد شده همراه است.
بهداشت  واحد  کارشناسان  ادامه:  ادامه  جوادینژاد 
به  مراجعه  با  شبکه  این  دامی  بیماریهای  مدیریت  و 
روستاها و مزارع پرورشی صنعتی و همچنین بازارهای 
دام شهرستان، تعداد 64 هزار و 935 پایش و مراقبت 
را در جمعیت دامی سبک و سنگین شهرستان انجام 

دادهاند.
وی با بیان اینکه بهترین و مهمترین اصل در کنترل 
تب برفکی رعایت اصول قرنطینهای است، خاطرنشان 
بازارهای  از  هویت  فاقد  دامهای  خرید  عدم  ک��رد: 
به  آل��وده  مناطق  از  دام  جابجایی  از  جلوگیری  دام، 
از  افراد متفرقه قبل  از ورود  سایر مناطق و جلوگیری 
ضدعفونی و پاکسازی لوازم و تجهیزات فردی به همراه 
انجام واکسیناسیون بر علیه بیماری تب برفکی از عوامل 

تاثیرگذار در کنترل این بیماری است.

خبر

دالالن از پایانه مسافربری مشهد حذف 
شدند

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  معاون 
نمایندگان  با  توافق  در  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان 
حمل  شرکتهای  و  ناوگان  مالکان  رانندگان،  قانونی 
بهینه سازی  با هدف  و  برون شهری  نقل مسافری  و 
پایانه  در  دالالن«  به  هزینه  »پرداخت  بخش  این 

مسافربری امام رضا)ع( مشهد حذف شد.
جواد وحدتی فرد افزود: بر اساس مصوبه نشست 
نمایندگان  ب��ا  ج��اری  خ���رداد   14 و   13 روزه���ای 
دبیر  و  مشهد  نقل  و  حمل  شرکت های  رانندگان، 
بخش  مالکان  و  رانندگان  صنفی  انجمنهای  کانون 
این بخش ملزم  مسافری کشور شرکت های فعال در 
شدند هیچ مبلغی را به دالالن و جارچی ها در پایانه 

امام رضا)ع( مشهد پرداخت نکنند.
در  فعالیت  شدن  صرفه  به  را  اقدام  این  هدف  وی 
این صنعت برای مالکان و رانندگان ذکر و بیان کرد: 
با توجه به اینکه مسافران برابر نرخ مصوب بها بلیت 
مسافر  نقل  و  حمل  شرکت های  می کنند  پرداخت  را 
موظف شدند کل کرایه را پس از کسر کسورات قانونی 
به رانندگان پرداخت کرده و از کرایه هیچ وجهی را به 

جارچی ها پرداخت نکنند. 
خراسان  راه��داری  کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون 
مسافر  نقل  و  حمل  شرکت های  داد:  ادامه  رضوی 
سوء  از  جلوگیری  منظور  به  استان  این  در  فعال 
استفاده های احتمالی و ورود افراد غیرمسئول برای 
شدند  ملزم  جارچی،  و  دالل  قالب  در  مسافر  جذب 
بلیت ها  بهای  در  غیرمنطقی  تخفیف های  ارائه  از 
در  سودجو  افراد  گرفتار  مسافران  تا  کرده  خودداری 

پایانه مسافری مشهد نشوند. 
بخش  ران��ن��دگ��ان  و  ن��اوگ��ان  مالکان  گفت:  وی 
نرخ های  اساس  بر  لزوما  شدند  متعهد  نیز  مسافری 
از  قانون  مطابق  و  کنند  پذیرش  را  مسافران  مصوب 
امام  مسافری  پایانه  از  خارج  در  مسافر  کردن  سوار 
رضا)ع( ازسمت غرب مشهد تا ایستگاه سوار میثاق 
و در سمت شرق این شهر تا پلیس راه شهید نوروزی 

خودداری کنند.
و  حمل  و  راه��داری  کل  اداره  افزود:  فرد  وحدتی 
حمل  شرکتهای  با  رض��وی  خراسان  ج��اده ای  نقل 
شهری  بین  نقل  و  حمل  ناوگان  رانندگان  و  نقل  و 
متخلف در خصوص تصمیمهای اتخاذ شده در قالب 
کمیسیونهای ماده 12 و 13 به شدت برخورد می کند.

بیش از 90 درصد ظرفیت اقامتی 
خراسان رضوی تکمیل شد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  ک��ل  مدیر 
گردشگری خراسان رضوی گفت: بیش از 90 درصد 
ظرفیت اقامتی این استان طی تعطیالت هفته جاری 

تکمیل شد.
اقامتی  ظرفیت  اف���زود:  فر  مکرمی  ابوالفضل 
که  اس��ت  ات��اق   506 و  ه��زار   14 استان  هتل های 
اشغال  ضریب  سامانه  از  شده  اخذ  آم��ار  براساس 
 92 به  مزبور  مدت  طی  استان  هتل   219 اتاق های 

درصد رسید.
نیز  استان  آپارتمان های  هتل  اینکه  بیان  با  وی 
ضریب  کرد:  اظهار  دارن��د،  اتاق   536 و  هزار  هفت 
در  نیز  استان  آپارتمان  هتل   313 اتاق های  اشغال 

این مدت به 97 درصد رسید.
وی گفت: ضریب اشغال اتاق های 392 مهمانپذیر 

استان با هفت هزار و 271 اتاق به 85 درصد رسید.
در  مسافر  خانه   618 همچنین  افزود:  فر  مکرمی 
فعال  اتاق   982 و  هزار  هفت  ظرفیت  با  استان  این 
است که ضریب اشغال اتاق های این مراکز اقامتی نیز 

در این ایام به 87 درصد رسید.

بازنشستگی غافلگیرانه مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی

رضوی  خراسان  محیطزیست  حفاظت  مدیرکل 
قم،  در  سازمان  این  سابق  مدیرکل  و  شد  بازنشسته 

جانشین وی میشود.
چندروز گذشته خبری کوتاه منتشر شد که حکایت 
محیطزیست  مدیرکل  صالحی،  حمید  ع��زل  از 

خراسان رضوی حکایت میکرد.
زیست  محیط  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  مدیر 
خراسان رضوی اظهار کرد: عزل آقای صالحی صحت 

ندارد، در واقع وی بازنشسته شده است.
از حضور مدیرکل پیشین محیطزیست قم در  وی 
خبر  رضوی  خراسان  زیست  محیط  مدیرکلی  سمت 
داد و افزود: اوایل هفته آینده، آیین تکریم و معارفه 
آنکه  توجه  قابل  نکته  میشود.  برگزار  مدیران  این 
سطح  در  مدیرکل  هر  تغییر  از  پیش  که  شرایطی  در 
استان، خبرهایی درباره این موضوع منتشر میشود، 
اما خبر بازنشستگی صالحی و تغییر مدیرکل حفاظت 
محیطزیست خراسان رضوی، فعاالن محیطزیست و 

اصحاب رسانه را غافلگیر کرد.
معصومیان درباره این موضوع گفت: در هر صورت 
کرده  تمام  را  خود  خدمت  سال   30 صالحی  آقای 
است، اما چون مدیرانی که مدرک کارشناسی ارشد 
تا چند  با نظر رئیس سازمان میتوانند  بهباال دارند، 
ادامه  سازمان  این  در  خود  بهخدمت  هم  دیگر  سال 

دهند، ما پیشبینی این تغییر را نمیکردیم.
به گفته معصومیان، حمید صالحی سابقه 30 ساله 
دارد،  را  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  در  خدمت 
مدیرکل پیشین این اداره کل در خراسان رضوی نیز 

با 37 سال سابقه بازنشسته شده بود.
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نفر  و 200هزار  از 3میلیون  بیش  با  مشهد شهری 
جمعیت و ساالنه 25میلیون نفر زائر مسافر نیازمند 
زیرساخت ها و امکانات زیادی برای خدمات رسانی 
به این حجم از جمعیت است. این زیرساخت ها تنها 
و مواردی  تغذیه  و  مانند اسکان  به خدماتی  مربوط 
یک  نیز  بهداشتی  سرویس  نیست؛  این ها  به  شبیه 
است.  جامعه  عموم  موردنیاز  که  است  زیرساخت 
امکانات  سایر  به  نسبت  شاید  که  فراگیر  امکانی 
به  و  شده  پرداخته  آن  به  کمتر  شهر،  یک  موردنیاز 
سادگی از کنار آن عبور شده است؛ درحالیکه کمبود 

آن مشکالتی جدی برای همه بوجود می آورد.
این  مشهد،  شهری  خدمات  مدیریت  اعالم  طبق 
شهر 3943 چشمه سرویس بهداشتی دارد که 885 
ثابت و632  چشمه مشارکتی مساجد 2426 چشمه 
تقریبا  یعنی  این  می شود.  شامل  را  سیار  چشمه 

که  بهداشتی  سرویس  یک  نفر   1250 هر  ازای  به 
براساس شاخص جهانی 1 چشمه به ازای هر 1100 
باید  زن  نفر   550 هر  ازای  به  چشمه   1 و  مرد  نفر 
سرویس های  سازی  مناسب  همچنین  شود.  ایجاد 
مانند  جامعه  مختلف  گروه های  ب��رای  بهداشتی 
معلوالن و سالمندان از جمله ضروریات این موضوع 
است که البته در سال های اخیر کارهای خوبی انجام 
سرویس  از  که  کسانی  از  وجه  دریافت  است.  شده 
شهر  شورای  مصوبه  نیز  می کنند  استفاده  بهداشتی 
پیشین است که مبلغ آن 500ریال اعالم شده است. 
و  زائ��ری  جمعیت  رشد  به  توجه  با  می رسد  بنظر 
مسافر و گسترش شهر، نیاز به افزایش سرویس های 

بهداشتی بیش از پیش احساس می شود.
 محمدحاجیان شهری

رئیس کمیسیون خدمات شهری
سرویس های بهداشتی برای تبلیغات

بر اساس آمار حوزه خدمات شهری در حال حاضر 
مدیریت حدود چهار هزار چشمه سرویس بهداشتی 
مناطق  سرتاسر  در  که  است  شهرداری  اختیار  در 

مختلف شهر پراکنده هستند. 
سرویسهاس  ت��ع��داد  جهانی  اس��ت��ان��دارد  طبق 
بهداشتی در شهرها، به ازای هر یکهزار و صد نفر یک 
چشمه میباشد و در شهر مشهد به ازای هر یکهزار و 
این  بهداشتی داریم.  نفر یک چشمه سرویس   250
بدین معنی است که آمار شهر ما با استاندارد جهانی 

تفاوتی چندانی ندارد.
شورای شهر در سال 97 برای نگهداری، بهداشت 
از  بیش  بهداشتی  بهبود فنی سرویسهای  و  عمومی 

200 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته است. 
سطح  بهداشتی  سرویسهای  نگهداری  و  نظافت 
در  من  است،  شهرداری  پیمانکاران  عهده  بر  شهر 
داشتم،  مرکز137  در  شهروندان  با  که  مکالماتی 
سرویسهای  به  رسیدگی  ع��دم  از  م��ورد  چند  به 
بهداشتی اشاره شد و با پیگیریهایی که انجام دادیم 
نیز  عزیز  شهروندان  از  شد.  طرف  بر  مشکالت  این 
مشاهده  شهر  در  را  مواردی  چنین  اگر  میخواهیم 
و  بررسی  تا  بگذارند  درمیان   137 مرکز  با  کردند 

پیگیری شوند.

بهداشتی  سرویسهای  برای  طرحی  پیش  مدتی 
اختیار  در  را  آن  که  شد  ارائ��ه  بنده  به  متحرک 
این  اساس  بر  دادم.  قرار  شهر  شورای  و  شهرداری 
طرح سرویسهای متحرک را شرکتها در نقاط مورد 
شهرداری  آن  ازای  در  و  میکنند  مستقر  شهر  نیاز 
این شرکتها  اختیار  را در  آنها  بدنه  تبلیغاتی  فضای 
آخرین  به  متحرک  سرویسهای  این  میدهد.  قرار 
و  هستند  مجهز  روز  تکنولوژی  و  فتی  سیستم 
دارند.  نیز  را  فای  وای  اینترنت  ارائه  توانایی  حتی 
پاسخ  منتظر  و  داشتیم  مکاتباتی  شرکتها  این  با  ما 
سرویسهای  تعرفه  هستیم.  قرارداد  عقد  برای  آنها 
بهداشتی  سرویسهای  از  برخی  در  که  بهداشتی 
در  شهر  شورای  مصوبه  به  مربوط  میشود  دریافت 
نفر 50 تومان است  ازای هر  به  سال 88 میشود که 
و من در جریان مصوبه دیگری برای تعرفههای این 

موضوع نیستم.
حاال باید دید وعده ها و برنامه های مدیران شهری 
بهداشتی  سرویس های  و  می شود  عملی  زمانی  چه 

جدید نصب می شود.
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که  کرد  پیدا  را  آدم هایی  می توان  روزها  همین  در   
نگاهشان به زندگی با دیگران فرق می کند، آدم هایی که 
نه تنها مشکالت و سختی های معمولی، حتی اتفاق ها 
پیشرفت شان  مانع  نمی تواند  بد هم  و حوادث خیلی 

شود...
معلولیت واژه ای است که بیشتر در ذهن ما به  معنای 
یک ناتوانی معنی می شود و می تواند مشکالتی را برای 
فرد معلول ایجاد کند، ولی معلوالن سراسر دنیا، بارها 
محدودیت  معلولیت،  که  رسانده اند  اثبات  به  را  این 
نیست. امروزه در کشورهای پیشرفته این ذهنیت که 
معلولیت افراد مانعی برای انجام فعالیت های جسمانی 
و تمرینات بدنی آنهاست، از اذهان پاک شده و افراد 
از  استفاده  با  جامعه  سالم  افراد  همچون  نیز  معلول 
تمرینات  انجام  به  اق��دام  مناسب،  رفاهی  امکانات 
ورزشی روزانه می کنند. انزوا و گوشه نشینی معلوالن 
در کنج منازل عالوه برگسترش بیماری افسردگی در 
بین معلوالن، موجب خستگی و دل آزردگی اعضای 
که  است  داده  نشان  تحقیقات  می شود.  نیز  خانواده 
این قشر  برای  تفریحی  و  فعالیت های ورزشی  انجام 
ثانویه  ع��وارض  درکاهش  بسزایی  تاثیر  پذیر  آسیب 
به صورت  فعالیت ها  این  اگر  و  دارد  آن ها  معلولیت 
آن ها  برای  فراوانی  لذت  باشد،  رقابتی  و  ای  مسابقه 
خواهد داشت. امروزه ورزش مهمترین ابزار در ایجاد 
موضوع  این  و  انسان هاست  بین  نوعدوستی  و  اتحاد 
نقش مهمی در رفع نیازهای روحی و روانی افراد دارای 

معلولیت و رهایی آنها از گوشه نشینی دارد.
 به گزارش روزنامه صبح امروز»فتانه پورآت« مادری 
ویلچر  با  بسکتبال  ورزشی  رشته  در  قهرمان  و  نمونه 

است که از موفقیت ها و افتخاراتش برای ما گفت. 

برگی از زندگی یک ورزشکار
تمام  با  و  ندانست  محدودیت  را  معلولیت  هیچ گاه 
مشکالت و سختی های پیش رو توانست برای استان 
خراسان رضوی وکشورمان افتخارآفرینی کند و پرچم 
جمهوری اسالمی را در میدان های بین المللی به اهتزاز 

درآورد. 
فتانه پورآت متولد 1366 و دارای مدرک فوق دیپلم 
عکاسی  عاشق  و  فیلم  تدوین  گرایش  و  فیلم سازی 
است، وی درباره عالقه مندیش به رشته های ورزشی 
گفت: ورزش را از کالس سوم راهنمایی و حدود سال 
این  در  مربیانم  کردم،  شروع  دومیدانی  رشته  در   79
رشته ورزشی خانم امانی و گاهی اوقات آقای جوادی 
روزها  آن  البته  کشیدند،  بسیاری  زحمات  و  بودند 
زیاد  متعدد  کالس های  در  شرکت  و  درس  به خاطر 

جدی کار نمی کردم.
میدانی  و  دو  مسابقات  در  شرکت  درب��اره  پ��ورآت 
نزدیک  فقط  گفت:  رشته  این  در  افتخارات  کسب  و 
در   79 سال  از  و  می کردیم  تمرین  کشوری  مسابقات 
عاشق  کردم،  کسب  سوم  تا  اول  مقام های  مسابقات 
ویلچررانی بودم و بیشتر مقام اول را کسب می کردم و 
بانوان اتفاق نمی افتاد  چون مسابقات مرحله c برای 
اف��زود:  وی  کردند.  حذف  را  رشته  این  کلی  به طور 
آسایشگاه  در  محاسباتی  آقای  مرحوم  با  آن  از  قبل 
فیاض بخش در رشته بسکتبال تمرین شوت  می کردم، 
ویلچر  با  بسکتبال  تیم  به عنوان  تیمی  آن موقع  چون 

بانوان در خراسان نبود.
کرد:  اظهار  ادام��ه  در  ویلچر  با  بسکتبال  قهرمان 
بچه های  با  دومیدانی  رشته  در  تمریناتم  زمان  در 
آسایشگاه فیاض بخش آشنا شدم، آن زمان آسایشگاه 
و  می بردند  تختی  ورزشگاه  به  تمرین  برای  را  بچه ها 

این طور رابطه من با بچه ها خیلی صمیمی شد.
تلنگری برای یک آغاز

پورآت درباره چگونگی ورود به رشته بسکتبال گفت: 
به  دومیدانی،  رشته  از  سال ها  گذشت  از  بعد  یک روز 

علیجانی«  »محبوبه  به نام  دوستانم  از  یکی  مالقات 
من  از  بسکتبالش،  کالس  شدن  دیر  به خاطر  رفتم، 
برای  را  تأخیرش  و علت  کنم  که همراهیش  خواست 
مربی اش توجیه کنم، پس از انجام این کار خودم نیز به 
این رشته ورزشی عالقه مند شدم و طی صحبت هایی 
و  شدم  ورزش��ی  رشته  این  وارد  یوسف زاده  خانم  با 

به صورت حرفه ای تمرین کردم.
از  ماندنی  به یاد  خاطره ای  یک  از  ادام��ه  در  وی 
کلی نصف  به طور  کرد:  عنوان  و  کرد  اشاره  ازدواجش 
از  خورد،  رقم  فیاض بخش  آسایشگاه  در  من  زندگی 
این  ازدواج و تولد فرزندم همه در  تا  شروع بسکتبال 
مکان صورت گرفت. روزی در حین تمرین بسکتبال 
به  فیلم  ساخت  ب��رای  مستندساز  گروهی  که  ب��ودم 
و  بود  گ��روه  آن  عکاس  همسرم  آمدند،  آسایشگاه 
زندگی  و  پذیرفت  صورت  خواستگاری  مدتی  از  بعد 
مشترکمان را آغاز کردیم، اکنون یک پسر 4 ساله به نام 

یوسف دارم. 
در  حضور  و  م��ادری  وظایف  ارتباط  درب���اره  وی 
سالی  اولین  کرد:  بیان  ورزشی  اردوهای  و  تمرینات 
بارداری  به خاطر دوران  تیم ملی دعوت شدم  اردو  که 
مسابقات  در  بچه ها  و  کنم  همراهی  را  اردو  نتوانستم 
آورند.  به دست  را  سوم  مقام  توانستند  جنوبی  کره 
درآخرین اردویم نزدیک به 25 روز یوسف را ندیدم و 
شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحمل بود، با این حال 
در اردو دوستان خیلی حمایت کردند تا بهتر آن شرایط 
را تحمل کنم.گاهی اوقات 3 یا 4 ساعت تمرین دارم و 
همسرم به اتفاق پسرم در کنار زمین به تمریناتم نگاه 
می کنند و به تشویق می پردازند، امیدوارم نتیجه این 

زحمات در مسابقات جاکارتا دیده شود.
خودباوری عامل مهمی در موفقیت

محدودیت های  درباره  ویلچر  با  بسکتبال  قهرمان 
از لحاظ روحی  گاهی معلولین  افراد عنوان کرد:  این 
و  سخت  آن ها  برای  زندگی  که  می رسند  شرایطی  به 
طاقت فرسا است، تا آن خود معلول به نقطه خودباوری 
نرسد نمی تواند کاری مثبت در زندگیش انجام دهد. 
بچه های معلول می دانند که معلولیت باعث محدودیت 
را  بچه ها  که  دارد  وجود  شرایطی  البته  و  نمی شود 
محدود می سازد، به عنوان مثال: زمانی عالقه مند در 
که می توانم در  ایمان داشتم  و  بودم  تیروکمان  رشته 
هزینه  به خاطر  ولی  کنم،  کسب  را  مقامی  رشته  این 

باالی تیرها نتوانستم در این رشته شرکت کنم. 
وی تأکید کرد: از مسئولین می خواهم موانع را از بین 
ببرند و محدودیت ها را کمتر کنند، این نکته را در نظر 
بگیرید که هر لحظه ممکن برای انسان سالمی اتفاقی 

بیفتد که منجر به معلولیت آن فرد گردد.
وی درادامه گفت: توان یابان مجتمع آموزشی است 
می کند.  برگزار  رایگان  معلولین کالس های  برای  که 
درکالس سوم راهنمائی وارد رشته های ورزشی شدم، 
با بچه های معلول متفاوتی درارتباط بودم و از طریق 
فیاض بخش  آسایشگاه  و  توان یابان  مجتمع  با  آن ها 
آشنا شدم، اوایل از اینکه با سرویس توان یابان رفت 
کالس های  در  ولی  می کشیدم،  خجالت  کنم  آمد  و 
من  شبیه  مشکلی  که  شدم  آشنا  افرادی  با  آموزشی 
داشتند و دیگر احساس تنهایی نکردم و بعد از مدتی 

شروع پروازم بود. 
نگاه منفی به معلولین ممنوع

پورآت ادامه داد: در روزهای خاص مثل روز طبیعت 
یا آتش نشان در مهدکودک ها ویژه برنامه هایی را تدارک 
معلولین  روزجهانی  و  آذرم��اه   12 روز  ولی  می بینند 
بهزیستی هیچ برنامه خاصی را برای مهدکودک ها در 
نظر نگرفته است که حتی یک معلول موفقی را به این 

مکان ها ببرند و معرفی کنند. 
این  عمومی  اماکن  در  گاهی  متأسفانه  گفت:  وی 
مسئله را شاهد هستیم که خانواده ها زمانی با کودکشان 
فرزندشان  به  ترحم  حالتی  با  می گذرند  کنارمان  از 
می گویند اگر کار بد بکنی مثل این آدم باید روی ویلچر 
بنشینی، چرا از نکات مثبت وموفقیت های این افراد به 
فرزندانشان نمی گویند تا توانسته با غلبه بر مشکالت 

مسیر زندگیش را ادامه دهد.

دریچه ای به سوی آینده
پورآت در ادامه گفت: در دوران کودکی آرزو داشتم 
این  نگه داشتن  امروز  و  بپوشم  را  ملی  تیم  لباس  که 
لباس برای من خیلی سخت تر و دشوارتر از رسیدنش 
است و امیدوارم با تالش هایم این لباس را نگه دارم. 
رشته  به  کرد:  اظهار  آینده اش  برنامه های  درباره  وی 
به صورت  می خواهم  و  دارم  بسیار  عالقه  دومیدانی 
اردو  در  شرکت  از  قبل  ماه  چند  دهم،  ادام��ه  جدی 
بسکتبال با آقایان صحراگرد و جوادی صحبتی کردم 
و گفتند: »اگر یک یا دوسالی کار کنم،  توانایی رکورد 
و  تیراندازی  رشته  بین  صورت  هر  در  دارم«،  را  زنی 
دومیدانی، یکی از این دو رشته را انتخاب می کنم ولی 
بیشتر تمرکزم در بسکتبال و مسابقات جاکارتا است و 
امیدوارم تا آن زمان بتوانم تکنیک های فردی را بیشتر 
یاد بگیرم. به عقیده من برای شروع ورزش هیچوقت 
حتم  به طور  بدهی  ادام��ه  حرفه ای  اگر  و  نیست  دیر 

می توان جایگاهی را به دست آورد.
دارد  او  برای  که  برنامه هایی  و  فرزندش  درباره  وی 
اشاره کرد: خیلی تمایل دارم یوسف را در کالس های 
با  که  تماسی  طی  متأسفانه  ول��ی  بگذارم  ورزش��ی 
سنی  گ��روه  ای��ن  ب��رای  گرفتم،  ورزش��ی  هیئت های 
بچه ها  کشور  از  خارج  که  صورتی  در  ندارند،  کالسی 
را از سنین پائین با ورزش آشنا می کنند تا در سنین 
باالتر استعدادیابی شده باشند و آماده ورود به عرصه 
قهرمانی. در حال حاضر پسرم را درکالس ژیمناستیک 
ثبت نام می کنم و در آینده هر رشته ورزشی خواست 

شرکت کند و من و پدرش حمایتش می کنیم.
پورآت درباره این که بسکتبال را تا کجا ادامه خواهد 
کسب  برای  را  تالشم  و  سعی  تمام  کرد:  عنوان  داد، 
مقام های قهرمانی در این رشته مهیج می کنم، در این 
ورزش به آرامش می رسم و تا جایی که سنم اجازه دهد 

و الیق پوشیدن لباس ملی باشم ادامه خواهم داد.
خانواده یاور همیشه همراه 

حمایت های  از  ویلچر  با  بسکتبال  قهرمان  پورآت 
از  دارد  جا  همسرش گفت:  به خصوص  و  خانواده اش 
کسانی که در این راه همراه من بودند تشکر کنم. پدرم 
مادر  ضرغامی،  فروغ الزمان  مادرم  پ��ورآت،  حسین 
همسرم کوکب کهن فکر که مانند مادری مهربان درکنار 
من و فرزندم بودند و نقش اصلی برای یوسف داشتند 
یاور من در تمامی  و  یار  و همسر فداکارم که همیشه 

لحظات زندگیم است.
قهرمان بسکتبال با ویلچر در ادامه از تمام کسانی که 
و  تشکر  داشتند  به سزائی  نقش  او  موفقیت های  در 
که  مربیانیم  از همه  است  افزود: الزم  و  کرد  قدردانی 
خانم  کنم،  تشکر  شدند  من  در  انگیزه  ایجاد  باعث 
یوسف زاده و مرحوم محاسباتی که صادقانه همراهی و 
همکاری ام کردند. از صبوریان مدیرکل سازمان ورزش 
و جوانان استان خراسان رضوی، خانم اسالمی مسئول 
هئیت، مسئولین و مربیان آسایشگاه فیاض بخش نیز 
صمیمانه تشکر می کنم که همیشه و در همه جا کنار ما 
بودند. همچنین از آقایان نامی، آهنی و حسین عبدی 
تشکر دارم و حسین عبدی همیشه و در همه جا راهنما 

و یاور من است.
بیمه  ب��رای  می خواهم  مسئولین  از  گفت:  وی 
ب��رای  اس��اس��ی  فکری  و  کنند  اق���دام  ورزش��ک��اران 
مشکالتمان به خاطر حضور در اردوها و از دست دادن 

شغل هایمان انجام دهند.
از فتانه پورآت خواستم چند کلمه درباره  در پایان 
فرزند،  خانواده،  معلولیت،  موفقیت،  چون  واژه هایی 
بگوید،  هنر  و  ورزش  بسکتبال،  مادر،  و  پدر  همسر، 
تمرین  و  ت��الش  موفقیت  کسب  الزم��ه  گفت:  وی 
خانواده  پذیرفت،  باید  که  واقعیتی  معلولیت  است، 
همپا  همسر  آینده،  و  امید  فرزند  همیشگی،  همراه 
در همه جا، پدرومادر بهترین واقفین دنیا، کسانی که 
با شور و  و  در بسکتبال هستند همچون توپ محکم 

هیجانند، بدون هنر زندگی سیاه و سفید است.
آرزوی  معلولین  جامعه  برای  گزارش  این  پایان  در 
روحیه خودباوری و اعتمادبه نفس را داریم و امیدواریم 

فعل توانستن را سرلوحه زندگی خویش قرار دهند.

کوتاه از ورزش استان

ف��رش آرا  فوتسال  تیم 
ن��م��ای��ن��ده خ��راس��ان 
رقابت های  در  رض��وی 
فوتسال  ب��رت��ر  ل��ی��گ 
گذشته  فصل  در  کشور 
محسن  ه���دای���ت  ب���ا 
خبیری به رتبه ای بهتر 
از 6 نرسید و بعد از جدایی خبیری از فر ش آرا مسئوالن 
این تیم با محمود حسن زاده برای هدایت این در فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال به توافق رسیدند. 
حسن زاده سابقه بازی و حضور در کادر فنی فرش آرا را 

در کارنامه دارد.

یحیی  ان��ت��ص��اب  ب���ا 
به عنوان  گل محمدی 
پدیده  تیم  سرمربی 
محمدرضا  مشهد، 
این  خلعتبری مهاجم 
تیم قرارداد خود با این 
تیم را یک فصل دیگر 
تمدید کرد. محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم فوتبال 
پدیده که فصل گذشته با نظر محمدرضا مهاجری به پدیده 
پیوست، بعد از صحبت با یحیی گل محمدی سرمربی 
جدید این تیم قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر با 

این تیم تمدید کرد.
گفتنی است اکبر میثاقیان سرمربی سابق تیم فوتبال 
مشکی پوشان که در نیم فصل اول لیگ گذشته از هدایت 
تیم مشکی پوشان برکنار شد، بعد از مذاکرات با مسئوالن 
تیم دسته اولی اروند خرمشهر هدایت این تیم را برای 
فصل آینده رقابت های لیگ دسته یک بر عهده گرفت. تیم 
فوتبال اروند امسال از رقابت های لیگ دو به رقابت های 

لیگ دسته یک صعود کرد.

رئیس هیئت جودو، 
ک��وراش  و  جوجیتسو 
خ��راس��ان رض���وى از 
و  ورزشکار   ۱۳ حضور 
استان  ارزن��ده  مربی   ۲
آمادگی  اردوه���ای  در 
و  جودو  ملی  های  تیم 
کوارش کشور قبل از اعزام به بازیهای آسیایی جاکارتای 

اندونزی خبر داد.
اردوی  مرحله  هشتمین  گفت:  محمودی  حسین 
آمادگی تیم ملی کوراش مردان کشور و اردوی بین المللی 
فدراسیون جهانی کوراش برای حضور در بازیهای آسیایی 
جاکارتای اندونزی از ۱۹ تا ۳۱ خرداد ماه به میزبانی بجنورد 

برگزار می شود.
کاران  پر تعداد کوراش کوراش  به حضور  با اشاره  وی 
استان در این اردو، افزود: قنبرعلی قنبری، جعفر فیروز 
آبادی، امیدتیزتک، قاسم احدی، مجتبی زمانی مقدم، 
جعفر پهلوانی و فرزین شاهباز از خراسان رضوی به همراه 
۷ کوراش کار دیگر از استان های خراسان شمالی، تهران و 
یزد تمرینات آماده سازی خود را برای حضور پرقدرت در 
بازی های آسیایی پیش رو، زیر نظر خسرو دلیر سرمربی 

ارزنده مشهدی تیم ملی ادامه خواهند داد.
ک��وراش خراسان  و  رئیس هیئت ج��ودو، جوجیتسو 
رضوى گفت: اردوی تیم ملی جودو مردان بزرگسال کشور 
نیز به منظور آماده سازی قبل از اعزام به رقابتهای آسیایی 
۲۰۱۸ از ۱۵ خرداد در مجموعهدورزشی انقالب تهران آغاز 
میشود که حیدرزحمتکش و جواد محجوب از خراسان 

رضوی در این اردوی 16 روزه  شرکت خواهند کرد.

سالمت

  وحید داودی
استفاده از فوم رولر در سرد کردن بدن

هیچ کس نمی خواهد پس از تمرینات ورزشی ، 
از غلتک های فومی یا همان فوم رولرها ) دستگاه 
ورزشکاران   بدن  ماساژ  ب��رای  شکل  ای  استوانه 
که  میدهد  نشان  مطالعات  برخی  اما  کند  استفاده 
درد  تواند   می  ورزش  از  پس  رولر  فوم  از  استفاده 
ورزش  از  پس  روزهای  در  را  یافته  تاخیر  عضالنی 

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

کاهش یابد.
آشامیدن آب برای سرد کردن بدن

آشامیدن آب
که  آبی  تامین  شروع  برای  زمان  بهترین  اگرچه 
بدنتان از طریق عرق کردن از دست داده است ، در 
۱۵ دقیقه زمان سرد کردن بدن است اما آشامیدن 
نمی  محدود  دقیقه   ۱5 این  به  ورزش  از  پس  آب 
شود. تمام فرایندهای شیمیایی بدن در محیط آب 
انجام میشود ، بنابراین اگر در پایان ورزش بدنتان 
برای  را  بیشتری  زم��ان   ، شود  آب  کمبود  دچ��ار 

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

دارد.
 ۸ هر   ( آب  اونس   ۸ خوردن   ، خوب  قاعده  یک 
ورزش  دقیقه   ۳۰ هر  در  است(  لیوان  یک  اونس 
میزان  اساس  بر  را  آب  خوردن   ، آن  از  بعد  است. 
در  باید  ادرارت��ان  رنگ  دهید.  ادامه  خود  تشنگی 

عرض چند ساعت بعد از ورزش زرد شفاف شود.
ادامه دارد...

محسن حسن زاده سرمربی فرش آرا استفاده از فوم رولر
شد

محمدرضا خلعتبری در مشهد ماندنی 
شد

رئیس هیئت جودو، جوجیستو و کوراش استان؛
حضور پررنگ نمایندگان خراسان 
رضوی در تیم های ملی اعزامی به 

بازی های آسیایی جاكارتا

باید بلند شد، باید دوید
ملی پوش بسکتبال با ویلچر از زندگی خصوصی و دنیای حرفه ای ورزش می گوید 
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   تصمیم�ی برای س�فر نماین�دگان به جام 
جهانی گرفته نش�ده اس�ت

به��روز نعمت��ی نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س با 
اش��اره به اخبار ضدونقی��ض درباره اع��زام ۷ نماینده 
ب��ه ج��ام جهانی فوتب��ال و ماجرای انص��راف برخی از 
آنه��ا ب��رای انجام این س��فر، گف��ت: در بحث س��فر ها 
کمیت��ه ای در مجلس به نام کمیته س��فر های خارجی 
وجود دارد که حاال برخی از دوستان مسئولیت آن را 
بر عهده دارند لذا تاکنون هیچ درخواست و نامه ای از 
طرف دول��ت مبنی بر معرفی نماین��دگان جهت اعزام 
به ج��ام جهان��ی فوتبال در ای��ن کمیته نبوده اس��ت. 
همچنی��ن از ای��ن مس��ئله ه��م هن��وز بی اطالعی��م که 
آی��ا خ��ود کمیس��یون فرهنگی ی��ا نماین��ده ای به طور 
ش��خصی قصد انجام این س��فر رادارند ی��ا خیر. البته 
ش��اید یک وقتی نماینده ای بخواه��د به صورت فردی 
و ب��ا هزین��ه خ��ود ب��ه این س��فر ب��رود ک��ه ای��ن بحث 
جداگان��ه ای دارد. تاکن��ون تصمیم��ی در ای��ن رابطه 
)اع��زام نماین��دگان به ج��ام جهانی( در هیئت رئیس��ه 
مجل��س گرفت��ه نش��ده اس��ت. ای��ن نماین��ده مجلس 
اظه��ار داش��ت: همچنی��ن تاکن��ون ن��ام فهرس��تی از 
نماین��دگان ب��رای اعزام به جام جهان��ی مورد تصویب 
کمیته س��فر های خارجی مجلس قرار نگرفته است./ 

می��زان
   ادعای نماینده مجلس شش�م درباره 

   مذاک�رات روحان�ی ب�ا اروپ�ا
نماین��ده مجل��س شش��م ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه روحانی 
دبی��ر وق��ت ش��ورای عال��ی امنی��ت مل��ی نماین��دگان 
مجل��س شش��م را از اطالع روند و محت��وای مذاکرات 
ب��ا اروپائیه��ا مح��روم ک��رد، گف��ت: متاس��فانه این بار 
روحانی در کس��وت رئی��س جمهور ای��ن روند را برای 

مجل��س ده��م تک��رار ک��رد.
مجل��س  در  بیج��ار  نماین��ده  محمدرضای��ی  محم��د 
شش��م ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حس��ن روحان��ی رئی��س 
جمه��ور در زم��ان مجلس شش��م دبیر ش��ورای عالی 
امنی��ت مل��ی بود، گف��ت: در آن زمان ب��رای فعالیت 
هس��ته ای مذاک��رات با کش��ورهای اروپایی و امضای 
پرت��کل الحاقی در جریان بود ک��ه نمایندگان مجلس 
ه��م از مت��ن و محت��وای آن ب��ی خب��ر بودن��د.وی با 
بی��ان اینک��ه متاس��فانه هم��ان زم��ان تندرویهایی از 
س��وی فراکس��یون اکثری��ت مجل��س شش��م در ح��ال 
وق��وع ب��ود، تصری��ح ک��رد: در خواس��ت م��ا از هیئت 
رئیس��ه مجلس شش��م برای دعوت از آق��ای روحانی 
دبی��ر وق��ت ش��ورای عال��ی امنی��ت ملی جه��ت اخذ 
ای��ران  ای  فعالیته��ای هس��ته  پیرام��ون  توضیح��ات 
و رون��د مذاک��رات دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی با 
دول اروپای��ی، نتیج��ه ن��داد و روحان��ی در مجل��س 
حاضر نش��د.این نماینده اصالح طلب مجلس شش��م 
اف��زود: مجلس شش��م بج��ای رس��یدگی به ای��ن امر 
مهم، دس��تور کارش رس��یدگی به اس��تعفای نماینده 
انتخاب��ات  ب��رای  صالحیته��ا  رد  ب��ه  معت��رض  ه��ای 

مجل��س هفت��م ب��ود./ ال��ف

   ماجرای یک مج�وز پنهانی دولت اوبام�ا 
   ب�ه ای�ران

یورنیوز اعالم کرد که دولت اوباما قصد داش��ته اس��ت 
ک��ه بص��ورت محرمانه ب��ه ای��ران امکان دسترس��ی به 
سیس��تم مال��ی آمری��کا را بدهد و ای��ن تصمیم پس از 
به س��رانجام رسیدن توافق هس��ته ای در سال 2015 
میالدی و لغو تحریم های آمریکا اتخاذ ش��ده اس��ت. 
بر اس��اس تحقیق��ات جمهوریخواهان س��نای آمریکا 
که گزارش آن اخیرا منتش��ر ش��د، در دوران ریاس��ت 
جمهوری ب��اراک اوباما، وزارت خزان��ه داری بصورت 
محرمان��ه مج��وزی را در فوری��ه س��ال 2016 میالدی 
ص��ادر کرده اس��ت که به ای��ران اجازه م��ی داد معادل 
5.7 میلی��ارد دالر پولی را که در بانک عمان داش��ت، 
دریافت کن��د. آن طرح به دلیل خودداری بانک های 
آمریکای��ی از معامله با ایران شکس��ت خورد. هرچند 
گفته می ش��ود ایران در نهایت امکان اس��تفاده از آن 
پ��ول را - ب��ه ارزش 5 میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون دالر - از 
راه ه��ای دیگر پیدا ک��رد. قرار بود ای��ن مبلغ از ریال 
عم��ان ب��ه ی��ورو تبدیل ش��ود و ب��رای انج��ام عملیات 
تبدیل، الزم بود ابتدا این مبلغ به دالر آمریکا تبدیل 
ش��ود. چنانچ��ه چنی��ن مج��وزی ب��رای بان��ک عمانی 
ص��ادر نمی ش��د، بانک مس��قط برای تبدی��ل این پول 
ب��ه یورو مجبور ب��ه نقض تحریم های آمریکا می ش��د.
در گ��زارش اعضای جمهوری خواه کمیته فرعی س��نا 
آمده اس��ت که مجوز دولت اوبام��ا غیرقانونی نبود اما 
از آنچ��ه دولت وق��ت آمریکا گفته ب��ود در قبال برجام 

انج��ام م��ی ده��د فرات��ر م��ی رف��ت./ انتخ��اب
   چ�را لب�اس تیم مل�ی در فروش�گاه های 

آدیداس عرضه نمی ش�ود؟
ک��ه  ک��رده  اع��الم  کمپان��ی آدی��داس در اطالعی��ه ای 
ه��واداران تی��م مل��ی ای��ران ب��رای خرید لب��اس جام 
جهان��ی ای��ن تیم باید به فدراس��یون فوتب��ال مراجعه 
کنن��د. اما چرا این لب��اس در نمایندگ��ی های فروش 
آدیداس عرضه نمی ش��ود؟ ماجرا از این قرار است که 
در حال��ت عادی اگر ش��ما به فروش��گاههای آدیداس 
 ce1717 مراجع��ه کنید و پیراهن آدیداس س��فید کد
را مطالبه کنید، لباس��ی که دریاف��ت می کنید، لباس 
تی��م مل��ی بدون لوگ��وی فدراس��یون فوتب��ال و آواتار 
یوپا بر روی آن اس��ت. لباس��ی که از سوی فدراسیون 
ارائه می ش��ود اما همان لباس با لوگوی فدراس��یون و 
تصویر یوپا اس��ت. در حقیقت چون لباس��ی برای تیم 
ملی از س��وی آدیداس طراحی نشده اس��ت و ما تنها 
یکی از لباس های طراحی ش��ده و س��اده این کمپانی 
را ب��رای تیم ملی خری��داری کرده ایم ای��ن اتفاق رخ 

داده است./خبرورزش��ی
   صلوات فرستادن پس از نام امام خمینی 

از چه زمانی مرس�وم ش�د؟
بر اس��اس یکی از اس��ناد س��اواک،ذکر صلوات پس از 
برده ش��دن نام امام خمینی دس��تکم از س��ال 1348 
رای��ج بوده اس��ت. در این س��ند آمده اس��ت: س��اعت 
13روز 11 / 9 / 48 در مس��جد هدای��ت واق��ع در الله 

زار ،]آی��ت ا.. ش��هید مرتضی[مطه��رى واع��ظ پ��س 
از اداء نم��از ظه��ر روز مزب��ور مش��غول وع��ظ گردید و 
ضم��ن گفتن یك مس��ئله ش��رعى یكى از مس��تمعین 
سئوال می نماید این مس��ئله فتواى کیست .مطهرى 
اظهار داش��ت فتواى حضرت آیت ا.. خمینى اس��ت 
ک��ه ناگه��ان حضار ب��ا صداى بلند س��ه مرتب��ه صلوات 
فرس��تادند. نظری��ه منب��ع: بنظ��ر مى رس��د مطه��رى 
با تب��انى قبلى ب��ا )س��ئوال کننده( عم��دا مبادرت 
بگفت��ن کلم��ه خمی��نى ب��ا نهای��ت احت��رام و الق��اب 
نم��وده اس��ت. توضی��ح : تحقی��ق و بررسى س��وابق 
مطه��رى که گویا از واعظین افراطى اس��ت مربوط به 

بخش روحانیون اس��ت./خبرآنالین
   ابراز امیدواری ترامپ ب�رای مذاک�ره ب�ا 

  مقام�ات ایران�ی
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمه��ور آمری��کا مدعی ش��د 
رفت��ار منطقه ای ایران از زمان خروج آمریکا از توافق 

هس��ته ای به کلی متفاوت ش��ده اس��ت.
وی که در کاخ س��فید در یک نشس��ت خبری مشترک 
با نخس��ت وزیر ژاپن صحبت می کرد، در پاسخ به این 
س��وال ک��ه آیا ممکن اس��ت از مذاک��ره با کره ش��مالی 
خارج ش��ود، گفت: »تم��ام آنچه ک��ه می توانم بگویم، 
این اس��ت که آماده ام که ]از مذاکره[ خارج شوم. قبال 
یکب��ار این کار را ک��رده ام. باید بتوانید خارج ش��وید. 
ما نتوانس��تیم ]هنگام مذاکرات[ از توافق وحش��تناک 

با ایران خارج ش��ویم.«
ترام��پ اف��زود: »می بینی��د، از زمانی که م��ن ]خروج 
از[ آن تواف��ق را امض��ا ک��ردم، ای��ران به نح��وی کامال 
متف��اوت عمل می کن��د. آن ها دیگر اهمی��ت چندانی 
ب��ه مدیترانه نمی دهند، کمتر به آن چه در س��وریه در 
جری��ان اس��ت می پردازند، کمت��ر به آنچ��ه در یمن و 
جاهای دیگر در جریان اس��ت می پردازند. در سه ماه 

گذش��ته، آن ها کش��ور کامال متفاوتی بوده اند.«
وی ادام��ه داد: »با ای��ن امید که ممکن اس��ت چیزی 
بتوان��د اتفاق بیافت��د، می گویم، م��ا تحریم هایی علیه 
ایران اعمال می کنیم که هیچ کس پیش از این مش��ابه 
آن ها را ندیده اس��ت. شبیه آن ها می تواند شامل کره 
ش��مالی ه��م ش��ود، در مرحله آین��ده و اگر احس��اس 
کردیم که الزم اس��ت.« رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
گفت: »ایران همان کش��وری نیس��ت که سه ماه پیش 
ب��ود. رهبران آن ها بس��یار بس��یار متفاوت ش��ده اند و 
امی��دوارم ک��ه روزی نزد م��ا بیایند و با ما بنش��ینند و 
توافقی انجام دهند که برای آن ها خوب اس��ت، برای 

ما خوب اس��ت و برای همه.«
   منتظر کاهش قیمت مس�کن باش�ید

ی��ک کارش��ناس، افزای��ش قیمت مس��کن در ماه های 
اخیر را ناش��ی از طوالنی ش��دن دوره رکود دانس��ت و 
گف��ت: در بطن بخش مس��کن ظرفی��ت چندانی برای 
رش��د وجود ن��دارد و در ش��ش ماهه دوم ش��اهد افت 

س��رعت رش��د قیمت خواهیم بود.
عباس زینعلی به ایس��نا اظهار کرد: هر س��اله در بازار 
مس��کن تحرکاتی در س��ه چه��ار ماهه ابتدای��ی اتفاق 

می افتد که امس��ال زودتر ش��روع شد و ش��اهد بودیم 
میانگی��ن قیمت مس��کن ش��هر تهران در اردیبهش��ت 
م��اه ۳۵ درص��د افزایش پیدا کرد. علت��ش این بود که 
دوران رک��ود مس��کن طول کش��ید و طبیعی اس��ت که 
رونق نس��بی وارد این بخش ش��ده باشد. احتماال این 
رون��د یکی دو م��اه آینده هم ادامه خواهد داش��ت اما 
بعید اس��ت ش��اهد حرک��ت صعودی در بخش مس��کن 

باش��یم.
وی اف��زود: ه��م اکن��ون بازاره��ای دیگ��ر ب��ه اش��باع 
رس��یده اند و مس��کن تنها بخ��ش باقی مانده اس��ت. 
در واقع نوعی بی اعتمادی نس��بت به سایر بازارها به 
وج��ود آمده و همه تصور می کنند مس��کن یک کاالی 
مان��دگار اس��ت و نیاز به آن همیش��ه وجود دارد، پس 
م��ی توانیم ب��ه س��مت آن بروی��م. این حرک��ت باعث 
افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مس��کن 
ش��د. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مس��کن 

در جه��ت رون��ق وج��ود ن��دارد.
جنجال�ی  نام�ه  ب�ه  کنایه آمی�ز  پاس�خ     

نماینده خمینی ش�هر
عبدالکریم حس��ین زاده، نماینده مجلس در حس��اب 
توئیت��ر خ��ود و در واکنش به نام��ه جنجال��ی نماینده 
ک��ودک  ی��ک  ب��ه  تج��اوز  خب��ر  درب��اره  خمین ش��هر 
نیس��ت  مه��م  ابطح��ی  آق��ای  نوش��ت:  افغانس��تانی 
متجاوزین به انس��انیت چند نفر بودن، تجاوزش��ونده  
و متج��اوز اه��ل کجا بودن��د، مهم این اس��ت تجاوز به 
انس��انیت در کش��وری رخ داده ک��ه من و ش��ما در آن 

مس��ئولیم و در آن داعیه ی دینداری داریم.
بی ش��ک م��ن و ش��ما بای��د پیگیر باش��یم تا ح��ق هیچ 

انس��انی ولو غیر ایرانی تضییع نش��ود.
   اعدام ۴ نفر در عربستان به خاطر ارتباط 

    ب�ا ای�ران
4 فرد درعربس��تان به اتهام »فعالی��ت برای ایران« به 
اع��دام محکوم ش��دند. عربس��تان س��عودی چن��د نفر 
را به تش��کیل هس��ته تروریس��تی برای ایران و برنامه 
ریزی ترور ش��خصیت های برجسته متهم و برای آنها 

حک��م اع��دام ص��ادر ک��رد.
ق��دس  روز  انتخ��اب  زم��ان  از  صهیونیس��تی  رژی��م 

نتوانس��ت منطقه ای را تس��خیر کند
حس��ین ش��ریعتمداری مدیرمسئول مؤسس��ه کیهان 
در گفتگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به راهپیمایی روز 
قدس اظهار داش��ت: حضرت امام)ره( با انتخاب روز 
ق��دس، آن هم در آخرین جمع��ه ماه مبارک رمضان، 
بی��رون  فراموش��ی  حال��ت  از  را  »ق��دس«  واق��ع  در 
آوردن��د. وی اف��زود: حضرت امام)ره( اج��ازه ندادند 
که ق��دس، در میان ملت های مس��لمان یا حتی افکار 
عموم��ی جهان به فراموش��ی س��پرده ش��ود و جنایاتی 
ک��ه صهیونیس��ت ها در این مدت انج��ام دادند، از یاد 
ب��رود. ش��ریعتمداری با بی��ان اینک��ه روز قدس باعث 
ش��ده مس��ئله فلس��طین بر س��ر زبان ه��ا باق��ی بماند، 
تصری��ح ک��رد: از زمانی ک��ه حضرت ام��ام)ره( آخرین 
جمع��ه م��اه رمض��ان را به عن��وان روز ق��دس انتخاب 

کردند، ش��اهد تغیی��ر و تحوالت زی��ادی در معادالت 
منطقه بوده ای��م. وی در همین باره اضافه کرد: رژیم 
صهیونیس��تی پس از سال 1967 که به راحتی و ظرف 
6 روز بس��یاری از قس��مت های منطق��ه را به تس��خیر 
خ��ود درآورد، از زمان انتخاب روز قدس، نتوانس��ته 
منطق��ه ای را تس��خیر کن��د ی��ا اگ��ر قص��د تجاوزگ��ری 

داش��ته، س��ریعًا عقب نش��ینی کرده اس��ت.
   دس�تگیری چند تیم تروریس�تی با 

   مهم�ات
وزیر اطالعات در پاس��خ به پرسش��ی در زمینه تامین 
امنی��ت برگ��زاری راهپیمای��ی روز قدس اظه��ار کرد: 
ب��رای م��ا امنیت روز ق��دس و غیر از آن ن��دارد. برای 
ما مهم اس��ت که هرروز کش��ورمان در امنیت باشد که 
علی رغ��م تالش های تیم های تروریس��تی برای ایجاد 
مخاط��رات در کش��ور، ایران در امنیت به س��ر می برد 
و در چن��د روز اخی��ر نی��ز چندی��ن تیم تروریس��تی را 
ک��ه از آن ه��ا اس��لحه، مهمات و م��واد منفج��ره گرفته 
شده اس��ت را دس��تگیر کرده ایم و به یاری پروردگار، 
روز ق��دس روز باامنیت��ی خواه��د ب��ود. همچنی��ن در 
روزه��ای پ��س از برگ��زاری راهپیمای��ی روز ق��دس، 
جزئیات عملیات دس��تگیری این تیم های تروریستی 

را ه��م ب��ه م��ردم اع��الم می کنی��م.
از  مالیات س�تانی  در  ک�ه  نماینده های�ی     

خانه های خالی س�نگ اندازی می کنند، 
   رس�وا ش�وند

اقتص��اد  اینک��ه  اب��راز  ب��ا  مصباحی مق��دم  غالمرض��ا 
مقاومت��ی در مس��ائل مختلف��ی از جمل��ه ش��فافیت، 
مالیات س��تانی، نف��ت و ان��رژی، کش��اورزی و تجارت 
گف��ت:  دارد  را  خ��ود  خ��اص  راهب��رد  بانک��داری  و 
ظرفیته��ای مهم��ی در اقتصاد کش��ور وج��ود دارد که 
گرفت��ار چالش��های بی م��ورد ش��ده اس��ت؛ به عن��وان 
مث��ال ام��روز بی��ش از 2.6 میلی��ون مس��کن خالی در 
کشور داریم که متأس��فانه ماده قانونی مربوط به اخذ 
مالی��ات از خانه ه��ای خال��ی به اج��را در نمی آید. اگر 
این قانون اجرا ش��ود دیگر خبری از معضل خانه های 
خال��ی نخواهد بود و به این ترتیب انگیزه س��فته بازی 
و دالل��ی در بازار مس��کن از بین خواه��د رفت. رئیس 
س��ابق کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س ش��ورای 
اس��المی تأکید کرد: متأس��فانه باید گف��ت عده ای در 
خص��وص ع��دم اجرای ای��ن قان��ون ذی نفع هس��تند، 
بای��د کاری ک��رد افرادی ک��ه در این ح��وزه مقاومت و 
س��نگ اندازی می کنن��د، رس��وا بش��وند، در واقع باید 
هزین��ه مقابله ب��ا منافع عمومی را ب��رای آنها افزایش 

دهی��م. 
   نمایش�گرهای فرودگاه تبریز هک شدند

مدی��رکل فرودگاه های آذربایجان ش��رقی اعالم کرد: 
نمایش��گرهای فرودگاه بین المللی تبریز، هک و برای 
دقایقی خاموش شدند.مصطفی صفایی در گفت و گو 
با ایرن��ا افزود: این اتفاق س��اعت 21:30 دقیقه روی 
داد و نمایش��گرها س��ه چه��ار دقیقه خاموش ش��دند.
وی اضاف��ه ک��رد: خوش��بختانه با تالش کارشناس��ان 

ای��ن مش��کل حل ش��د و نمایش��گرها در زم��ان حاضر 
فعال هس��تند.وی ادامه داد: علت و منشاء وقوع این 
اتفاق از س��وی نهادهای مس��ئول در دس��ت بررس��ی 
اس��ت.دو هفته قبل نیز نمایشگرهای فرودگاه مشهد 
توس��ط فرد یا افرادی هک ش��د.فرودگاه بی��ن المللی 
ش��هید مدن��ی تبری��ز پ��س از ف��رودگاه ه��ای مهرآباد 
و ام��ام خمین��ی )ره( ته��ران، ف��رودگاه های مش��هد، 
اصفهان و ش��یراز از نظ��ر تعداد پرواز و حجم مس��افر 

در رده شش��م فرودگاه های کش��ور قرار دارد.
مک�رون خط�اب ب�ه ترام�پ: ای�ران را     

مجب�ور ب�ه خ�روج از برج�ام نکنی�د! 
بر اس��اس گزارش های منتشر ش��ده، امانوئل مکرون 
خط��اب به دونالد ترام��پ همت��ای آمریکایی خود در 
ی��ک کنفرانس خب��ری گفته اس��ت که رئی��س جمهور 
آمریکا نباید از تالش اعضای ش��رکت کننده در توافق 
هس��ته ای با ایران )برجام( در جهت حفظ این توافق 
جلوگی��ری ک��رده و نبای��د ایران را به س��مت و س��وی 

خروج از این توافق س��وق دهد.
ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک، رئی��س جمهور فرانس��ه در 
ای��ن خص��وص خطاب ب��ه ترام��پ گفته اس��ت که ‘’از 
نگاه داش��تن برنامه ی جامع اقدام مش��ترک )برجام( 
توس��ط دیگر اعض��ا جلوگیری نکنید و ای��ران را وادار 
ب��ه خروج از این توافق نکنید. ای��ن بهترین گزینه ای 

اس��ت که در حال حاضر در اختیار داریم’’.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه رواب��ط بی��ن اعض��ای گ��روه 
اقتص��ادی ج��ی ۷ ب��ه دلیل موض��ع دول��ت ترامپ در 
خص��وص اعم��ال تعرف��ه ه��ای واردات��ی جدی��د علیه 
اعضای این گروه و همچنین توافق هسته ای با ایران 
رو به تیرگی گراییده اس��ت. اوایل ماه می سال جاری 
ترام��پ اع��الم کرد که آمری��کا قص��د دارد از برجام که 
اساس��ا ب��رای ادام��ه دادن فعالی��ت ه��ای صل��ح آمیز 
هس��ته ای ایران در مقابل لغ��و تحریم های اقتصادی 
ب��ه تصویب رس��یده ب��ود خارج ش��ود. ای��ن تصمیم تا 
کن��ون ب��ه ط��ور قاب��ل توجهی توس��ط اعض��ای برجام 

مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. 
مک��رون در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود در مورد 
تعرفه های اعمال ش��ده توس��ط دولت آمری��کا افزود 
که ‘’س��عی می کنم که ترامپ را با همراهی جاس��تین 
ترودو نخس��ت وزیر کان��ادا و بقیه ی ش��رکایمان قانع 
کنیم ت��ا بتوانیم راه عادی تری را در خصوص مذاکره 
در م��ورد موضوعات تجاری پیدا کنیم. ما نمی توانیم 
جنگ��ی اقتص��ادی را بین دوس��تان آغاز کنی��م’’ زیرا 

‘’ب��ه آنه��ا نی��از داری��م’’.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه وی در ادام��ه ضم��ن اتخاذ 
لحن��ی نس��بتا تهدید آمیز ت��ر با تاکید بر ای��ن نکته که 
اعض��ای گروه ج��ی ۷ نباید از امض��ای توافقاتی که در 
آن آمریکا حضور نداش��ته باش��د واهمه داشته باشند 
افزوده اس��ت که  ‘’شاید ترامپ نس��بت به اینکه خود 
را تنه��ا ببینی��د اهمیت��ی نم��ی ده��د اما ما ب��ه عنوان 
ش��ش عض��و از اعض��ای گ��روه ج��ی ۷ قدرت��ی واقعی 

داری��م’’.

میز خبر
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   ادعای »کمک کمیته امداد به افطار در غزه« ش�یطنت بود
پرویز فتاح در نشس��ت خبری که در حاش��یه اجرای طرح محس��نین در جنب حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار شد، 
یک��ی از مهمتری��ن وظایف کمیته امداد را رس��یدگی ب��ه یتیمان و محرومان اع��الم کرد و افزود: از آنجای��ی که این امر جزو 
مهمترین فلس��فه های وجودی انقالب اس��المی اس��ت دش��منان کش��ور از این موضوع ناراحتند. وی با ش��یطنت خواندن 
ادع��ای رس��انه های ضدانقالب مبنی بر کم��ک کمیته امداد از طریق صندوق صدقات به افطار م��ردم غزه تاکید کرد: ما این 
کم��ک را از مح��ل جمع آوری کمک ه��ای مردمی ندادیم چون چنین حقی نداریم و این کار ممنوع اس��ت، برای هرکدام از 

این کش��ورها صندوق جداگانه جمع آوری کمک جود دارد./ایس��نا
     تواف�ق نات�و و اتحادی�ه اروپ�ا ب�رای افزای�ش حض�ور نظام�ی در ع�راق 

دبی��ر کل س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی از توافق ناتو و اتحادیه اروپا برای تقوی��ت حضور نظامی در ع��راق خب��ر داد.
»ین��س اس��تولتنبرگ« دبیر کل س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی امروز جمع��ه اعالم کرد، ناتو و اتحادی��ه اروپا به توافق 

رس��یده اند تا حضور نظامی در عراق افزایش یابد.
بن��ا بر گزارش وبس��ایت ای��ن پیمان نظام��ی، دبیرکل نات��و در کنفران��س مطبوعاتی پس از نشس��ت وزرای دفاع ش��ورای 
آتالنتیک ش��مالی گفت، »ما به تازگی نشس��تی س��ازنده درباره همکاری های نظامی میان ناتو و اتحادیه اروپا را به اتمام 
رس��اندیم و فدریکا موگرینی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان فنالند و سوئد نیز در این نشست حضور 
داش��تند«. وی افزود، در این نشست توافقات بسیاری انجام گرفت که از جمله آن می توان به توافق برای افزایش حضور 

در عراق اش��اره کرد که البته اتحادیه اروپا بیش��تر روی بخش امنیت غیرنظامی عراق متمرکز خواهد ش��د.
دبیرکل ناتو ادامه داد، در عین حال تمرکز س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی در عراق بر س��اختارهای امنیتی و نظامی 
در ای��ن کش��ور خواهد بود. اس��تولتنبرگ همچنی��ن گفت، از دیگر اقداماتی ک��ه ناتو و اتحادیه اروپ��ا قصد دارند در عراق 

مش��ارکت داش��ته باش��ند، مدرن س��ازی نظامی آموزش نظامی و همچنین آموزش مربیان نظامی در این کش��ور اس��ت.
وی اف��زود: »م��ا با همکاری نزدیک قصد داریم نیازهای ش��رکای عراقی مان را برطرف س��اخته و از آنه��ا در تضمین عدم 

بازگش��ت ترویس��ت های داعش به این کش��ور حمایت کنیم«.
     ۴۵ روز ب�رای ی�ک میلیاردی ه�ا

با اعالم رس��می دولت برای تعیین تکلیف س��پرده گذاران تا س��قف یک میلیارد تومان موسسات اعتباری غیرمجاز، زمان 
ح��دود ۴۵ روز ب��رای پرداخت وجوه این گروه تعیین ش��د.  اما تاکنون درب��اره اینکه برای تعیین وضعیت س��پرده های تا 
س��قف یک میلیارد تومان چقدر منابع الزم اس��ت و در ازای خط اعتباری که باید بانک مرکزی از این بابت پرداخت کند 

چه میزان دارایی  از موسس��ات شناس��ایی ش��ده هیچ اعالمی وجود ندارد./ ایس��نا

رودکی

امام علی )ع( فرمودند:
قلب خود را از كینه دیگران پاك كن،  تا قلب آنها از كینه تو پاك شود. ه�ر گون�ه كمال عملی یا علمی ب�رای اهل بیت عصمت)ع( ب�ه عنوان اهل 

بیت طهارت )ع( ثابت شود مانند همتایی آنان با قرآن كریم حدیث ثقلین 
و همانندی آنها با س�فینه نوح كه حركت و س�کون آن با نام خدا بود، نه 
ب�ا عل�ل و عوامل طبیعی؛ مثل اهل بیتی كمثل س�فینه ن�وح و... حضرت 

فاطمه همسان امیرالمومنین)ع( مشمول آن مقام های منیع خواهد بود.
شتسرچشمه اندیشه، ج2، ص84 ختنم سود ندا با یار سر اندا

شت رد کار حیل ساختنم سود ندا
کژ باخته ام بو که نمانم یکدست

شت هم ماندم و کژ باختنم سود ندا
خاقانی


