
گلمحمدی:

 کار جدی نقل و انتقاالت 
از هفته آینده 

معاوناستانداردردیداربااعضایشورایشهرمشهد:

امروز نیاز به انسجام، اتحاد
 و آرامش بیشتری داریم
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هشداررئیساتحادیهفروشندگانلوازمآرایشیمشهد:

تخفیف 80درصدی در 
کاالهای تقلبی و درجه دو است

پیش بینی کمبود 17 درصدی 
آب در مشهد

یکپژوهشگرمسائلقرآنی:

فلسفه نیایش
 کندن انسان از زمین است

مدیرکلورزشوجواناناستاناظهاربیاطالعیوفدراسیونکشتیتاییدکرد

جام جهانی
 در مشهد!

3

میز خبر

 اعالم میزان زکات فطره از سوی
 دفتر رهبر انقالب

 »پرداخت صدقه« در پایتخت
 رکورد زده شد

  دولت یک ریال برای پیام رسان تلگرام 
هزینه نکرده است

دهقان: بنایی برای خروج از
 برجام  نداریم

تکذیب درخواست شاهرودی 
 برای آزادی سعید مرتضوی

تحلیل روز

بهدنبالاظهارنظرمحسنرضاییدربارهبرجاممطرحشد

سیاست با چشمان بسته 
سیاست و امر سیاسی در ایران تا حدود زیادی با ابهام، پیچیدگی، عدم شفافیت و مهم تر از همه مطلق 
از سیاسیون، منتقدان، کارشناسان و به  اینجا قصد داریم به مطلق گرایی برخی  گرایی همراه است.  در 
صورت کلی ذهن ایرانی در سپهر سیاسی بپردازیم و اشاراتی را به این مسئله نسبت به رویدادهای اخیری 

همچون خروج آمریکا از برجام و رویکرد مقامات و ناظران داخلی به آن داشته باشیم.
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گزارش ویژه
عبورازسنتبهمدرنیتهپساز70سال؛

پالک خانه ها در مشهد شکل تازه می گیرد
پالک ها بعنوان راه شناسایی یک خانه دنیای جالبی دارند. برای مثال پالک ۱۳ معمواًل برای شماره گذاری 
خانه ها به کار نمی رود. چون بسیاری این *عدد را نحس می دانند و معتقدند ممکن است باعث بدبیاری برای 
ساکنان خانه شود. پالک ۱۳، اغلب به صورت ۱+۱۲ یا ۱–۱۴ نوشته می شود یا در روستاها گاها نام صاحب ملک 

به جای پالک مورد استفاده قرار می گیرد.



    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com
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 علی روغنگران

رحیمی جهان آبادی مطرح کرد:

کاهش فشار آمریکایی ها در شورای 
امنیت با عضویت اندونزی و آلمان

مجلس،  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
و  اندونزی  چون  غیردائمی  جدید  اعضای  گفت: 
را  امنیت  شورای  در  آمریکا  فشار  می توانند  آلمان 

کاهش و فضای سازمان ملل را تلطیف کند.
خصوص  در  ج��ه��ان آب��ادی،  رحیمی  جلیل 
سازمان  امنیت  شورای  اعضای  در  جدید  تغییرات 
ملل متحد، گفت: اعضای شورای امنیت را اعضای 
آلمان،  می دهند،  تشکیل  غیردائمی  و  دائمی 
دومینیکن  جمهوری  جنوبی،  آفریقای  بلژیک، 
اساس  بر  غیردائمی  اعضای  عنوان  به  اندونزی  و 
انتخاب  ملل  سازمان  منشور  و  داخلی  نامه  آیین 

شدند.
در  باخرز  و  تایباد  ج��ام،  تربت  م��ردم  نماینده 
تصمیم های  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس 
برخی  در  وتو  حق  است،  دسته  دو  امنیت  شورای 
ن��وع،  ای��ن  در  ک��ه  اس��ت  اع��م��ال  قابل  تصمیم ها 
تشکیل  دائمی  عضو  پنج  را  اصلی  تصمیم گیرندگان 
می دهند بنابراین اگر قرار باشد تا ذیل فصل هفتم 
حمله  مورد  یا  تحریم  کشوری   )42 تا   39 )م��اده 
نظامی قرار گیرد، نیاز به رأی اعضای دائمی دارد.
افزود: در سایر تصمیم ها و مصوبات شورای  وی 
نیاز  ش��ورا  ای��ن  اعضای  اکثریت  رأی  به  امنیت 
این  البته  نیست،  اعمال  قابل  وتو  حق  لذا  است 
بین المللی  امنیت  و  صلح  حوزه  در  تصمیم ها  نوع 
عادی  روال  حوزه  در  عمدتا  و  ندارد  چندانی  تاثیر 

سازمان ملل است.
حضور  اس��ت:  معتقد  ج��ه��ان آب��ادی  رحیمی 
نیستند  هماهنگ  آمریکا  با  که  غیردائمی  اعضای 
از  رهایی  ب��رای  جهان  کشورهای  به  ح��دودی  تا 
کمک  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  دیکتاتوری 
امنیت  شورای  اساسی  مشکل  رفع  در  اما  می کند 
آمریکایی ها  متاسفانه  ن���دارد.  چندانی  تاثیر 
مسلمان  و  مظلوم  ملت  نفع  به  که  بیانیه هایی 
نمی دهند  اجازه  هیچگاه  لذا  می کنند  وتو  را  باشد 

شود. صادر  صهیونیستی  رژیم  علیه  قطعنامه ای 
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
کشورها  این  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس 
که  ان��دون��زی  چ��ون  غیردائمی  جدید  اعضای  و 
اختالف نظرهایی با آمریکا دارد و کشورهایی چون 
اسالمی  جمهوری  با  برجام  موضوع  در  که  آلمان 
را  آمریکایی ها  فشار  می توانند  تنها  است،  همراه 
تلطیف  را  امنیت  ش��ورای  فضای  و  دهند  کاهش 

کند.
عضویت  به  رأی  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
جمهوری  جنوبی،  آفریقای  بلژیک،  آل��م��ان، 
در  ساله  دو  دوره  یک  برای  اندونزی  و  دومینیکن 
ژانویه  یکم  تاریخ  از  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

۲۰۱۹ داد.

معاون استاندار در دیدار با اعضای شورای شهر 
مشهد:

و  اتحاد  انسجام،  به  نیاز  ام��روز 
آرامش بیشتری داریم

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
شرایط  به  توجه  با  ام��روز   : گفت  رض��وی  خراسان 
به  یاز  آم��دن  فائق  نبرای  استان  و  کشور  پیچیده 
انسجام، اتحاد و آرامش بیشتری داریم تا بتوانیم بر 

مشکالت فائق آییم.
شورای  اعضای  دیدار   در  نوروزیان  رحیم  محمد 
با وی افزود :  مشهد بیش از 52 درصد  شهر مشهد 
حاشیه  در  اینکه  علیرغم  و  دارد  را  استان  جمعیت 
شده  برداشته  خوبی  بسیار  های  قدم  مشهد  شهر 
است اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است که با 
راه  از سر  را  این مشکالت  توان  اتحاد می  و  انسجام 

برداشت.
معاون استاندار با بیان اینکه عملکرد شورای شهر 
اظهار  است  بوده  مثبت  گذشته  یکسال  در  مشهد 
مشهد  مردم  انتخابات،  رقابتی  فضای  در  داشت: 
مشارکت حداکثری داشتند و انتخاب مردم نشان داد 

که فضای شهر مشهد نیاز به تغییر دارد.
شهر  ش��ورای  های  موفقیت  از  یکی  اف��زود:  وی 
مشهد مصوبات اولویت دار، ضروری و بجا می باشد 
و عملکرد شورا نشان داد که انتخاب مردم، انتخاب 
شهر  شورای  گفت:  وی  است.  بوده  درستی  و  خوب 
مشهد ظرفیتی است که می تواند طرف مشاوره قرار 

گیرد و در حل مشکالت استان کمک و یاری نماید.
آگاهانه  و  گسترده  حضور  از  تقدیر  با  نوروزیان 
گفت:  روز جهانی قدس  راهپیمایی  در  استان  مردم 
و  است  مذهبی  و  ملی  های  مناسبت  از  قدس  روز 
توجه  بدون  مردم  که  داد  نشان  مردم  پرشور  حضور 
به جناح بندی های سیاسی فقط برای قدس و مردم 

فلسطسن به میدان می آیند.
بیشتری  توجه  ریزان  برنامه  باید  البته  افزود:  وی 
عمومی،  و  ملی  های  مناسبت  این  در  که  نمایند 
و  نکنند  استفاده  سوء  سیاسی  جریانات  و  ها  جناح 
از تریبون های عمومی اهداف جناحی خود را دنبال 

نکنند زیرا موجب حضور کم رنگ مردم خواهد شد
نیاز دولت و استان به  بر  با تأکید   معاون استاندار 
رسانه، اظهار داشت: دولت ضمن اینکه به رسانه نیاز 
داشته  تعامل  و  ارتباط  رسانه ها  با  بتواند  باید  دارد، 
و  دولت  بین  ارتباط  تقویت  و  فاصله ها  رفع  و  باشد 

رسانه ضروری است.
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زیادی  حدود  تا  ایران  در  سیاسی  امر  و  سیاست 
از همه  ابهام، پیچیدگی، عدم شفافیت و مهم تر  با 

مطلق گرایی همراه است.
از  برخی  گرایی  مطلق  به  داری��م  قصد  اینجا  در   
کلی  صورت  به  و  کارشناسان  منتقدان،  سیاسیون، 
ذهن ایرانی در سپهر سیاسی بپردازیم و اشاراتی را 
به این مسئله نسبت به رویدادهای اخیری همچون 
ناظران  و  مقامات  رویکرد  و  برجام  از  آمریکا  خروج 

داخلی به آن داشته باشیم.
مشترک  ویژگی  گرایی«  »مطلق  رسد،  می  نظر  به 
بسیاری از سیاسیون و کارشناسان داخلی، از چپ و 
راست و حتی کسانی که از اعتدال سخن به میان می 
وموضوعی  رویداد  هیچ  که  ازآنجایی  است.   آورند، 
نیست که از جناحی سر بزند ومطلقا درست باشد لذا 
راه بر نقد اصالح گرایانه بسته می شود. دراثر چنین 
اداره کشور  راه اصالحات در  انگاری  فرهنگ مطلق 
جز با کنار رفتن افراد و جناح های حاکم میسر نمی 
شود . متاسفانه افراد و جناح های بعدی مجددا به 
مطلق گرایی کشیده می شوند. درنتیجه  هیچ کسی 
را  این  حق  یا  تواند  نمی  ایران   سیاسی  محیط  در 
یا  اورا  باشد.  داشته  گرایانه  اصالح  نقدی  که  ندارد 
متهم به طرفداری از طرف مقابل ونه حق می کنند و 
یا متهم به تغیر درمواضع می کنند. بنابراین فرهنگ 
مطلق گرایی بجای اصالح گرایی در جامعه سیاسی 
می  را  حق  جای  ها  جناح  و  افراد  شود.   می  حاکم 
نقد عملکرد  باطل می شود.   . و طرف دیگر  گیرند 
می  ازبین  جامعه  در  کارآمدی    . شود  نمی  ممکن 
رود.  یک بت پرستی سیاسی در جامعه حاکم می 

شود .
با چشمانی بسته  باشی  بایستی مخالفی راسخ  یا 
در  موافقی صد  برف،  زیر  در  بردن سر  با  اینکه  یا  و 
صدی. در عرصه سیاست ایران نمی شود به صورت 
مخالفت.  هم  باشی  داشته  موافقت  هم  همزمان 
کنیم؛  تناقض  دچار  را  خود  که  نیست  این  مقصود 
بلکه مقصود این است که در عین حال که می توان 
یک پدیده، رویداد، الیحه، برنامه، توافق و.. را نقد 

کرد، می توان از محاسن آن نیز سخن گفت.
برجام  م��ورد  در  ابتدا،  همان  از  مثال،  طور  به 
کردند؛  آرای��ی  صف  هم  مقابل  در  غالب  طیف  دو 
موافقان چشم بسته برجام و مخالفان مطلق برجام. 
دو  این  گرفتند.  قرار  اقلیت  در  گر  اصالح  منتقدین 
گروه بیش از آنکه با اصل و متن و زمینه های حصول 
باشند،  کرده  رجوع  یکدیگر  کوبیدن  برای  برجام 

بازی های سیاسی را سرلوحه نقد و دفاع خود قرار 
داده اند.

یامخالفباشیاموافقصددرصد
برای  و  الفتوح  فتح  یعنی  برجام  گروه  یک  برای 
هنوز  اول  گ��روه  خیانت!  و  ذل��ت  یعنی  دی��گ��ری 
که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  نخواسته  یا  نتوانسته 
چرا برجام نتوانست انتظارات را برآورده کند و گروه 
دوم نیز هیچ پاسخی به این پرسش نداده و ندارد که 

بدیل و جایگزین برجام چه بوده!
تعبیر زیبای رهبر انقالب که خود یکی از منتقدین 
مذاکره  مدافع  حال  درعین  و  برجام  گرایانه  اصالح 
گرا  مطلق  منتقدین  درمقابل  است،  بوده  کنندگان 
از  که  استخر  کنار  نشستگان  به  آنهارا   که  بود  این 

شناگران نقد می کنند مقایسه کرد.
و  طیف  دو  این  که  است  این  است  واض��ح  آنچه 
باشند،  داشته  یکدیگر  با  دیالوگی  نخواستند  گروه 
تر  مهم  شاید  و  بشنوند  را  یکدیگر  حرف  نخواستند 
نداشته  یکدیگر  نیات  به  اعتمادی  اینکه  از هر چیز 
و  روحانی  دولت  اشتباهات  از  یکی  شاید  ندارند.  و 
موافقان برجام این بود که نخواستند مخالفان برجام 
دستاورد  همه  خواستند  و  کنند  سهیم  آن  در  را 
شاید  دیگر،  طرف  از  باشد؛  خودشان  مال  برجام 
اشتباه مخالفان برجام این بوده که غرورشان اجازه 
از  کمتر  هرچند  رقیب  دستاوردهای   از    داد  نمی 
به  آن  در  را  خود  و  کنند  تمجید  و  تعریف   ، انتظار 

عنوان یک دستاورد ملی سهیم بدانند!
می توان مطلق گرایی و تمامیت خواهی را ویژگی 
قلمداد  برجام  و موافق  گروه مخالف  مشترک هر دو 
کرد که در میان آن ها هیچ منتقد یا مدافع منصفی 

نمی توانست عرض اندام کند.
به همین جهت است که می بینیم هر کسی که در 
عین دفاع از برجام، نقدهایی نیز به آن وارد می کند، 
بالفاصله توسط رسانه های هر دو طیف مورد هجمه 

سنگین قرار می گیرد.
اتحاددرحملهبهمنتقد

بود  کسانی  از  یکی  رضایی  محسن  میان،  این  در 
برجام،  حصول  به  منتهی  مذاکرات  دوران  از  که 
زمان اجرای برجام و اکنون که ایاالت متحده از آن 
خارج شده، همواره مواضعی را بدون در نظر گرفتن 
رویکرد مطلق گرای دو گروه موافق و مخالف برجام 

ابراز می کرد.
محسن  هشدار  از  پس  گذشته  روز  چند  در  اما 
شروع  و  قبلی  برجام  یافتن   پایان  مورد  در  رضایی 
ای  رسانه  حمالت  گ��روه  دو  هر  اروپ��ای��ی،   برجام 
مخالف  گروه  اند؛  کرده  ان��دازی  راه  ایشان  علیه  را 
در گذشته هر چند  گوید محسن رضایی  برجام می 
نقدهایی به برجام داشته اما از آن دفاع کرده است و 

گروه موافق برجام نیز عکس آن را گفته است! گویی 
آن ها در مورد هر چیزی اشتراک نداشته باشند اما 
اتحاد  حتی  یا  اشتراک  خود  منتقد  به  حمله  برای 

خارق العاده ای دارند.
اظهاراتمحسنرضاییدرخصوصبرجام

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،روز دوشنبه 
نوشت:  خود  اینستاگرام  صفحه  در  گذشته  هفته 
برجام تمام شده و باید از آن درس آموخت. اولین 
مذاکرات  در  اقتصادی  تیم  نداشتن  حضور  اشتباه، 
و وادار نکردن خزانه داری امریکا در متن توافقنامه 
اقتصادی  های  بخش  به  برجام  تعهدات  ابالغ  برای 

آمریکا و اروپا بود.
دومین اشتباه؛ نیز با دنبال نکردن شروط نه گانه 
رهبر معظم انقالب از سوی دولت ومجلس، واقع و 
باید  مذاکرات  که  شد  رها  کاره  نیمه  درحالی  برجام 
عنوان  به  انقالب  رهبر  شرایط  تا  یافت  می  ادامه 
الحاق شود؛ حال آن که شتابزدگی  به برجام  متمم 

برجام،  ملی  جشن  اعالن  در  روحانی  آقای 
مذاکرات را متوقف کرد.

سومین اشتباه، گره زدن اقتصاد به 
سرنوشت برجام بود که موجب شد 

مدت  به  بیهوده  ما  کارآفرینان 
چند سال به سراب توافقنامه 

ای بین المللی چشم بدوزند. 
اگر نرمش قهرمانانه ایران با 
نمی  مواجه  اشتباهات  این 

شد، آمریکا هم نمی توانست 
اکنون  بیابد.  فرار  برای  راهی 
که دولت روحانی با اشتباهات 

سه گانه فوق، خود را در موقعیتی 
از  باید  کم  دست  داده،  قرار  دشوار 

ارتکاب اشتباه چهارم پرهیز کند.

رضایی دراین موضع گیری برجام قبلی شش کشور 
را پایان یافته می داند و درباره برجام جدید و  اروپایی 
به دولتمردان هشدار داده است.  که اشتباه چهارم 
رهبر  گیری  موضع  خوشبختانه  نشوند.  مرتکب  را 
وفنی  سیاسی  تحرکات  خرداد  چهاردهم  در  انقالب 
پس ازآن نشان از هوشیاری نظام و دولتمردان دارد.
القایتناقضدرموضعگیریهایرضایی

پس از این موضع گیری محسن رضایی، بسیاری 
ور  حمله  ایشان  به  برجام  موافق  های  رسانه  از 
از  رضایی  های   حمایت  یادآوری  با  ها  آن  شدند. 
برجام و مقایسه آن ها با موضع گیری روز دوشنبه، 
در  سعی   ، ایشان  قبلی  نقدهای  به  اشاره  وب��دون  
های  گیری  موضع  و  اظهارات  در  تناقض  القای 

رضایی در قبال برجام داشته اند.
نه موافق صددرصدی  این حال، محسن رضایی  با 
برجام بوده و نه مخالف مطلق . بلکه با بازخوانی مواضع 
محسن رضایی در مورد برجام به خوبی می توانیم هم 
دفاع و هم نقد ایشان از برجام را مشاهده 
کنیم، او همیشه از برجام بصورت 
مشروط دفاع کرده است،  که 
دو  هر  خوشایند  چندان 
مخالف  و  موافق  گ��روه 
برجام نبوده و نیست؛ 
که  همانطور  چراکه 
گفته شد، مطلق گرایی 
خواهی  تمامیت  و 
ویژگی ثابت بسیاری از 
سیاسیون و رسانه های 

داخلی بوده است!

»استارت آپ« از کلیدواژه هایی است که تب و تاب آن 
نسل جوان و متفکر را به تکاپو انداخته است.

 startup یا startup compaNy در تعریف عام اگرچه مفهوم
)استارت آپ( به هر کسب و کار نوپایی اطالق می شود، 
اما در مفهوم خاص و رایج آن برای کسب و کاری که با 
فناوری  از  استفاده  و  نوآوری  نوپایی،  خصوصیت  سه 

همراه باشد، اطالق می شود
از  و  باشد  خاص  ای��ده ای  بر  مبتنی  که  گونه ای  به 
در  باشد.البته  برخوردار  نسبی  سهولت  و  خطرپذیری 
رشد  و  گسترش  قابلیت  باید  ویژگی ها  این  همه  کنار 
در  ویژگی ها  این  مجموع  داشتن  باشد.  داشته  سریع 
استارتاپ های داخلی کمتر به چشم خورده است و غفلت 
از این اصول زیربنایی باعث شده که عمر استارتاپ ها در 

ایران حتی کوتاهتر از نمونه های مشابه اش باشد.
در  عجیبی  صورت  به  درای��ران  استارت آپ ها  رشد 
سال های اخیر رخ داده است. اگر دانش، زیرساخت ها و 
فضای الزم برای آن ها فراهم نشود این خطر وجود دارد 
فرصت  یک  به  اقتصادی  ظرفیت  این  راه،  ادامه  در  که 

سوزی منجر شود.
»بررسی چالش ها و فرصت های استارت آپی« در ایران 
و به طور ویژه در مشهد را در گفت وگو با مادر و دختری 
که در این عرصه فعال هستند، پیگیری کردیم. مهندس 
اقتصادی  مدیران  و  کارشناسان  از  یکی  اسالمی  مریم 
سیادت  مهسا  سیده  فرزندش  و  است  استان  باسابقه 
مدیریت  که  مشهد  در  »استارت آپ«  عرصه  فعالین  از 
اپلیکیشن »یارینو« را در کارنامه خود دارد.مصاحبه ما 
درباره چالش های اجرایی و مقایسه ایران با دنیا، مشهد 
باید در فضای استارت آپ اصالح  با تهران، و روالی که 

شود را در ادامه این مطلب بخوانید
»استارتآپ«چیست؟

اسالمی: استارت آپ ها سازمان های کوچکی هستند 
که عمر کوتاهی دارند و دلیل این کوتاهی عمر این است 
که باید سریع تر خود را به سهم بازار برسانند. در تمام 
دنیا »استارت آپ ها« سازمان های دارای ایده ای هستند 
برای  عملیاتی  راه حل های  ایده پرداز  افراد  توسط  که 
مشکالت دنیای صنعتی و روابط اجتماعی امروزی ارائه 

می دهند.
استارت آپ  که  فکر  ط��رز  ای��ن  ای��ران  در  سیادت: 
رایج  اشتباه  به  است  اپلیکیشن  یک  ساخت  معادل 
شده است. در این چندسالی که در حوزه استارت آپ 
فعالیت داشتم با افراد زیادی مواجه شدم که سرمایه ای 
100 یا 200 میلیون تومانی فراهم کرده  بودند و سوال 
می کردند که می توانند این پول را سرمایه  یک اپلیکیشن 
می تواند  آپ  استارت  کنند؟  استارت آپ  یک  آغاز  و 
از  باشد.  دیگری  زمینه  هر  یا  و  صنعتی  زمینه های  از 
طرفی سرمایه  گذاری در این گونه فعالیت ها بسیار مبالغ 

بیشتری را طلب می کند.
»ایده«و»اجرا«چگونهبهسازمانمیرسند؟

سیادت: به نکته خوبی اشاره کردید. در مراسم هایی 

که جوانان ایده پرور را دعوت می کنند هیچ کس به این 
پیدا  یعنی  کار  واقعی  آغ��از  که  نمی کنند  اش��اره  نکته 
یک  ارزش  درصد  پنج  من  نظر  به  سرمایه گذار.  کردن 
استارت آپ به ایده، 50 درصد به سرمایه و مابقی وابسته 
اقتصادی  فعالیت  یک  به  زمانی  است.  تیم سازی  به 
نوین استارت آپ می گویند که ظرف 24 تا 36 ماه آنقدر 

»آورده« داشته باشد که تبدیل به یک سازمان شود.
استارت آپ  از  که  نیستند  آگاه  نیز  نکته  این  به  اکثرا 
باید یک سازمان تولید کرد. حال این سازمان می تواند 
با تعداد کمی نیرو شکل گرفته باشد اما تحلیل فرآیندها 
باید دقیق و مشخص شده باشد. متاسفانه به این موارد 
ضعف  و  نمی شود  اشاره  استارت آپی  مجامع  در  مهم 

اطالع رسانی شدیدی در این بعد داریم.
بهنظرشمادولتبایدبااستارتآپهاچهکند؟

اسالمی:جامعه ما امروز نیازمند است که منابع مالی 
و  سرمایه انسانی  زیرساخت ها،  ایجاد  در  دولتی  بخش 
سرمایه گذاری متمرکز شود. من پیشنهاد می کنم که بر 
اساس مزیت های هر منطقه مراکز رشدی در اتاق های 
بازرگانی ایجاد کنیم و به کار گرفتن دانشگاه ها و استفاده 
طرفی  از  باشد.  نهاد  این  عهده  بر  دولتی  امکانات  از 
شهرداری ها نیز کمک کنند تا امکانات برای ایده پردازان 
در شهر فراهم شود. اگر این اتفاق رخ دهد سرمایه گذار 
به هم  این دو  اتصال  و  نزدیکتر می شود  به استارت آپ 

بسیار راحت تر می شود.
کار  این  اگر  دارد  نیز  چالش هایی  مساله  این  البته 
مدیرها،  و  دولت ها  تغییر  با  شود  انجام  دولت  توسط 
اگر  اما  اختالل  شوند  دچار  فعالیت ها  این  است  ممکن 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  نهادی مثل 
قانون  نهادی که در  تنها سازمان مردم  به عنوان  ایران 
به  شود  امر  این  متولی  است،  رسیده  ثبت  به  اساسی 
کمک  استارت آپ ها  رشد  به  می تواند  رویه  ثبات  دلیل 

کند.
چالشهایحمایتازاستارتآپچیست؟

اسالمی: ایجاد این زیرساخت ها در تمام دنیا بر عهده 
سه ارگان است؛ دولت، اتاق بازرگانی و دانشگاه ها. اتاق 
عنوان  به  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی، 

نماینده بخش خصوصی و
و  امکانات  تهیه  ب��رای  محلی  عنوان  به  دانشگاه 
این  تیم  به  را  خود  نماینده  روزکه  تکنولوژی  آموزش 

استارت آپ ها اضافه می کنند.
فردوسی  دانشگاه  در  رشدی  مرکز  حاضر  حال  در 
دانشگاه  کارمندان  آن  ارزی��اب ه��ای  و  است  مستقر 
که  زمانی  که  است  این  چالش  اما  هستند،  فردوسی 
بخش  توسط  تنها  می شود  مرکز  این  وارد  استارت آپ 
روال  واین  می گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  اجرایی  و  علمی 

صحیح نیست.
که  افرادی  و  خصوصی  بخش  توسط  باید  رشد  مرکز 
تجربه این کار را داشته اند شکل بگیرد و کسانی در آن 
که  بتوانند  و  بدانند  تجربه  اساس  بر  که  کنند  فعالیت 
دولت  از  هزینه ها  شدن  کم  برای  قسمت ها  برخی  در 
با  کمک بگیرند و در برخی بخش ها برای کسب  درآمد 
چنین  ما  متاسفانه  کنند.  برقرار  ارتباط  سرمایه گذار 
امکانات  تمام  دلیل  همین  به  و  نداریم  بخش هایی 

کردیم  ایجاد  هفتاد  دهه  فعالیت های  در  که  فیزیکی 
پایدار نماند.

ایران در مقایسه با کشورهای دیگر چه کرده است؟
قالب  در  شتاب دهنده ها  جوامع  تمام  در  اسالمی: 
بخش خصوصی برای کمک به این بنگاه های اقتصادی 
شرکت ها  ای��ن  یعنی  می شوند.  عمل  وارد  کوچک 
با  و  می گیرند  کار  به  را  خاص  بخش  یک  متخصصین 
به  می توان  چگونه  که  می کند  بررسی  آن ها  از  استفاده 
رشد استارت آپ های مختلف با ایده های متفاوت کمک 

کرد.
پس  باید  اس��ت��ارت آپ  کوچک  واح��د  یک  ای��ران  در 
اخذ  پی گیر  سرمایه،  جذب  دنبال  به  ایده پردازی  از 
یافتن  باتجربه،  اف��راد  یافتن  مختلف،  مجوزهای 
برنامه نویس های حرفه ای و بسیاری مسائل دیگر باشد 
که از توان آن ها خارج است و این دلیل اصلی عمر بسیار 

کوتاه استارت آپ های ایرانی نسبت به دنیا است.

نقششتابدهندههاچیست؟
و  کارها  این  تمام  یافته  توسعه  جوامع  در  اسالمی: 
بررسی ها توسط شتاب دهنده ها صورت می گیرد چرا که 
تجربه کافی دارند که چگونه یک فعالیت نوین باید کار 
کند و سهم خود را در بازار پیدا کند. حال این بررسی ها 
می تواند نظر مثبت یا منفی نسبت به این کسب وکار را 
همراه داشته باشد. این اختالف اساسی و ریشه ای ما 

با دنیای امروز است.
شتاب دهنده پس از بررسی و تایید عملی بودن ایده 
تیم  اختیار  در  عنوان هدایتگر  به  را  تجربه  با  فرد  چند 
استارت آپی قرار می دهد تا مسیر صحیح کار را به آن ها 
نشان دهند و آن ها را به افراد فنی مثل برنامه نویس های 
افراد  این  خود  واق��ع  در  می کنند.  معرفی  متخصص 

که  هستند  خصوصی  بخش  شرکت های  هدایتگر 
پیمان کار بخش خصوصی شده اند.

گرفتن  ق��درت  موجب  که  اصلی  مساله   سیادت: 
اس��ت��ارت آپ ه��ا م��ی ش��ود س��رم��ای��ه گ��ذاری اس��ت، اما 
توجیه  خصوص  ای��ن  در  مشهدی  س��رم��ای��ه گ��ذاران 
دارد  خوب  بسیار  شتاب دهنده  چند  تهران  نشده اند. 
استارت آپی  فعاالن  و  سرمایه گذارها  بین  راب��ط  که 
هستند اما در مشهد اصال شتاب دهنده خوبی نداریم. 
به  همزمان  که  هستند  شرکت هایی  شتاب دهنده ها 
خواسته های استارت آپ و سرمایه گذار آگاه است و توان 

برقراری ارتباط مناسب بین این دو را دارد.
متولی افتاد؟ بهفکرحمایت زمانیدولت ازچه

استارتآپکیست؟
 silicoN در  که  فردی  اصالحات،  دوره  در  اسالمی: 
کار  آمریکا(  انجلس  لس  در  سیلیکون  valley)دره 

فناوری  معاون  عنوان  به  و  شد  دعوت  ایران  به  می کرد 
شهرک های صنعتی ایران از وی خواسته شد مزیت های 
ایران در منطقه آسیا را برای گسترده کردن فعالیت مورد 
بررسی قرار دهد. ایشان پس از مطالعات بسیار به این 
نتیجه رسید که دو پارک تکنولوژی در دو رشته  »صنایع 
غذایی و بیو تکنولوژی« و »صنایع قطعه سازی« که ایران 
دارای مزیت است به ترتیب در دو شهر مشهد و تبریز 

تاسیس شود.
فنی مهندسی  خدمات  که  بود  این  کار  این  از  هدف 
را به فعاالنی که در صنایع غذایی ایده های نوین دارند 
ایجاد  را  شهرکی  دولت  که  ترتیب  این  به  دهیم.  ارائه 
کند، کسانی که ایده  دارند در این شهرک مستقر شوند 
و از امکانات آن استفاده کنند تا بتوانند رشد کنند.این 
پروژه پیشرفت های خوبی داشت اما متاسفانه با تغییر 
دولت همه چیز دگرگون شد و از طرفی بین نمایندگان 
مجلس درگیری ایجاد شد که چرا تنها مشهد و تبریز باید 

دارای این مزیت باشند.
با وجود این که دکتر رضوی بارها تاکید کردند که این 
از  پس  باید  و  هستند  اولیه(  )نمونه  پایلوت  پارک  دو 
تکمیل و استفاده از تجربه ایرانی شده آن ها، در دیگر 
غیر متخصص  افراد سیاسی  اما  اجرایی شود  استان ها 
به  را  کشور  صنعتی  و  علمی  پژوهشی  مراکز  تمام 

شهرک های فناوری تبدیل کردند.
به این ترتیب با گذشت زمان شهرک فناوری صنایع 
سازمان  به  تبدیل  مشهد  در  بیوتکنولوژی  و  غذایی 
آمدن  کار  روی  و  مدتی  از  پس  شد.  کوچک  صنایع 
استارت آپ ها و فناوری هایی بر پایهit در جهان، نهادی 
کار در  برای  نام دفتر فناوری های ریاست جمهوری  به 
این زمینه ایجاد شد و چون تفکر همه این بود که پایه 
این فعالیت ها it است یک متولی در وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات نیز شکل گرفت.

»وزارت  وجود  با  ترتیب  این  به  داد:  ادامه  اسالمی 
فناوری  و  ارتباطات  »وزارت  علوم«،  »وزارت  صنایع«، 
اطالعات« و »دفتر فناوری های ریاست جمهوری« چهار 
متولی در این بخش ایجاد شد. طبیعی است وقتی چند 
متولی وجود داشته باشد و جزیره ای عمل شود زمان و 
سرمایه را هدر می دهیم. معموال در دنیا مرسوم است 

شهرداری ها متولی این موضوع باشند.
شرایطدرمشهدباپایتختچهتفاوتهاییدارد؟

در  موفق  اس��ت��ارت آپ  چند  مشهد  در  سیادت:
حوزه های گردشگری، هتلداری و تاکسی های اینترنتی 
و پیام رسان های داخلی داریم اما خراسان رضوی فضای 
همدل و همگنی برای فعالیت و پیشرفت استارت  آپ ها 
نیست. نمونه این موضوع مراسم اخیر شهرداری بود که 
داشتند  حضور  تهران  استارت آپ  مشاهیر  از  تعدادی 
برای  تا  نکردند  دعوت  را  مشهدی  نمونه  یک  حتی  اما 

جوانان مشهد الگو قرار بگیرد.
برعکس شهر و استان ما، فعاالن استارت آپ در فضای 
مورد  و  می کنند  فعالیت  همراه  و  همدل  بسیار  تهران 
ناراحت کننده ای  موضوع  این  می گیرند.  قرار  نیز  توجه 
برای  و  می شود  متمرکز  تهران  در  چیز  همه  که  است 

پیشرفت در فعالیتی باید از پایتخت شروع کرد.

هماهنگ  استان ها  دیگر  و  تهران  سازمان های 
نیستند. نمونه بارز این موضوع درگیری ما برای گرفتن 
مشهد  اصناف  اتاق  از  که  است  اپلیکیشن  یک  مجوز 
مجوز  خواستار  اماکن  اداره  اما  می شود  صادر  مجوز 
برای  تهران  اصناف  اتاق  است.  تهران  اصناف  اتاق  از 
مجوز دادن از اداره دارایی خراسان مفاصا حساب طلب 
را  آن  مشهد  برای  تنها  مشهد  دارایی  اداره  اما  می کند 

صادر می کند!
آن ها در تهران دارای مزیت هایی هستند که در مشهد 
نمی توان از آن ها بهره  برد. برای مثال استارت آپ های 
کسب وکارهای  کشوری  اتحادیه  حمایت  تحت  تهران 
این  اما  می کنند  دریافت  مجوز  هفته  چهار  در  مجازی 
پروسه برای ما در مشهد بیشتر از هشت ماه زمان برد. 
اگر در این مسیر راهنمای درستی می داشتیم این مدت 

زمان بسیار کمتر می شد.
در  مجازی  کسب وکار  کشوری  اتحادیه  که  زمانی  از 

کشور راه اندازی شد و اتحاد بین فعاالن این حوزه زیاد 
شد، کارها بسیار بهتر برای استارت آپ ها پیش رفت و 
تعامل با اتاق اصناف، دولت و مجلس بسیار بیشتر شد. 
ما نیز در مشهد به چنین فضایی نیازمندیم اما متاسفانه 
با وجود استارت آپ های خوب و موفق، چنین اتحادی 
بسیار  فنی  افراد  و  برنامه نویس   مشهد  نمی شود.  دیده 
بازار کشور  به  اما متاسفانه در معرفی خود  خوبی دارد 

بسیار ضعیف عمل می کنند.
و دانش آیا کردید، اش��اره همدلی فضای به

تجربیاتبومیرابهدرستیمنتقلکردهایم؟
سیادت:آمار نشان می دهد 90 درصد استارت آپ ها 
که  اما 10 درصدی  مواجه می شوند  با شکست  دنیا  در 
بار  چندین  که  هستند  کسانی  واقع  در  می شوند  موفق 
برنامه  فقط  استارت آپ  کرده اند.  تجربه  را  شکست 
نویسی خوب نیست بلکه تحلیل فرآیندها، نحوه معرفی 
و  ب��ازار  شناخت  سرمایه گذار،  به  خدمات  و  محصول 
هدف گذاری نیز در پروسه آن بسیار مهم و حیاتی است.

متاسفانه بسیاری از کسانی که در مشهد کالس های 
حتی  فعالیتی  هیچ  خود  می کنند  برگزار  استارت آپی 
شکست خورده هم در این زمینه نداشته اند که بتوانند 
ارائه دهند.  افراد  به  بر تجربه را  بنا  راه کارهای مناسب 
حتی  که  چرا  دارد  تجربه  به  نیاز  فعالیت ها  گونه  این 
شرایط برای کار در خراسان با تهران متفاوت است. باید 
از فضای آموزشی خارج شوند و مشکالت فضای  افراد 
نشان  عالقمند  افراد  به  را  اشتباه  مسیرهای  و  اجرایی 

دهند.
این که مردم خارجی پسند هستند، را تایید می کنید؟
سیادت: پروژه ای که شرکت ما به تازگی روی آن کار 
اولیه  ایده  که  است  خدمات  آنالین  بازار  طرح  می کند 
ارائه  طرح  این  شد.  کامل  اجرایی  تیم  با  و  بود  ازبنده 
خدمات در منزل و در محل خدمت دهنده است ما در 
این اپلیکیشن مشکل اصلی مشتری در حوزه خدمات 
که حضور فردی مورد اعتماد از نظر فنی و شخصی در 
و  با دریافت مدارک خدمت دهنده ها  را  منزلشان است 
کرده اند  استفاده  فرد  این  از خدمات  که  نظرات کسانی 
نوعی  کار  این  کردیم.  حل  می دهیم  قرار  اپ  روی  را 
فرد  که  می کند  ایجاد  خدمات  ب��ازار  در  شفاف سازی 
بتواند قیمت و کیفیت خدمات را نسبت به بازار مقایسه 
و انتخاب کند، موضوعی که در بازار حقیقی رخ نمی دهد 
ارائه  مختلف  کیفیت های  و  قیمت ها  در  خدمات  و 

می شوند.
شمادر»یارینو«چهمسیریراطیکردید؟

سیادت: پروژه ای که شرکت ما به تازگی روی آن کار 
این  بود.  من  ایده  که  است  خدمات  ارائه  طرح  می کند 
چون  اما  است  منزل  در  خدمات  سری  یک  ارائه  طرح 
اعتماد  منزل  در  کسی  حضور  به  سخت  بسیار  مردم 
کسانی  نظرات  و  خدمت دهنده ها  مدارک  ما  می کنند 
که از خدمات این فرد استفاده کرده اند را روی اپ قرار 
بازار خدمات  در  نوعی شفاف سازی  کار  این  می دهیم. 
خدمات  کیفیت  و  قیمت  بتواند  فرد  که  می کند  ایجاد 
که  موضوعی  کند،  انتخاب  و  مقایسه  بازار  به  نسبت  را 
و  قیمت ها  در  خدمات  و  نمی دهد  رخ  حقیقی  بازار  در 

کیفیت های مختلف ارائه می شوند.

خبرمجلس بان بهدنبالاظهارنظرمحسنرضاییدربارهبرجاممطرحشد

سیاست با چشمان بسته 
درگفتوگوبا»صبحامروز«مطرحشد؛

»استارت آپ« از ایده  تا سازمان
از»کشورهایتوسعهیافتهتاایران«واز»تهرانتامشهد«فاصلهزیادیدرحمایتباقیاست

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
اتحادیه  دید  از  زنجیره ای  فروشگاه های  گفت:  مشهد 
 ۸۰ نمی تواند  فروشگاهی  واقع هیچ  مردود هستند، در 
بررسی  با  دهد.  قرار  تخفیف  اصلی  کاالی  برای  درصد 
دو  درجه  و  تقلبی  آنها  کاالهای  تمام  فروشگاه ها ،  این 
بوده است، مردم زمانی متوجه می شوند که دچار عارضه 

می شوند به اتحادیه مراجعه می کنند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد فرزانه با توجه به اینکه 
مصرف کننده بازار لوازم آرایشی و بهداشتی تنها بانوان 
هستند، در خصوص وضعیت این بازار افزود: این بازار 
و صنف همانند سایر با صنف ها دچار رکود شده است، 
نیست که مردم  بازار کاالهای استراتژیک  این  کاالهای 
حتما نیازمند این دسته از کاالها باشند، در این صورت 

خرید لوازم آرایش را به تعویق می اندازند.
شده ایم،  زیان  دچار  جهت  دو  از  ما  داد:  ادامه  وی 
که  تعرفه ای  علت  به  قیمت  افزایش  یک  شاهد  زی��را 
اخیرا اجرایی شده بودیم که حدود 10 درصد نسبت به 
است.  یافته  افزایش  وارداتی  تعرفه های  گذشته  سال 
همراه  به  سزایی  به  تاثیر  دالر  نرخ  افزایش  همچنین 
داشته که باعث افزایش قیمت بسیار زیادی در این حوزه 
شده است، این گرانی باعث شده که در فروش و مصرف 
لوازم آرایشی و بهداشتی کاهش یابد تا گذر زمان مردم 
قیمت های  با  نمی توانند  را  لوازم  این  که  شدند  متوجه 

گذشته خریداری کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
و  آرایشی  لوازم  با  برخورد  و  نظارت  به  اشاره  با  مشهد 
بهداشتی تقلبی تصریح کرد: طی چندین سال گذشته 
است،  شده  مبارزه  و  برخورد  تقلبی  لوازم  این  ورود  با 
می شود.  وارد  ورودی ها  از  قاچاق  کاالی  متاسفانه  اما 
به  تقلبی  و  قاچاق  کاالی  خرید  خصوص  در  همچنین 
مردم اطالع رسانی کرده ایم تا کاالی مورد نظر خود را از 
فروشگاه های معتبر که دارای پروانه کسب و مورد تایید 

اتحادیه هستند، خریداری کنند.
تهیه  را  پوسترهایی  آن،  بر  ع��الوه  اف��زود:  فرزانه 
صنفی  واحدهای  درب  شیشه های  روی  بر  که  کرده ایم 
و مغازه ها نصب شده که مربوط به مصرف کننده است. 
اتحادیه  تاییدیه  مورد  در  که  است  معنی  بدان  امر  این 
بوده و دارای کاالی قاچاق و تقلبی نیستند. از این رو، 
بر روی کاالهای وارداتی برچسب هایی نصب شده است 
شماره  به  کدها  آن  ارسال  با  و  بوده  کدهایی  دارای  که 
20008822 می توان از اصل بودن کاال اطمینان حاصل 

کرد.
وی در خصوص قاچاق کاال عنوان کرد: حدود ۲ تا ۳ 
افغانستان  و  پاکستان  مرزهای  سوی  از  که  است  سال 
۸۰ درصد از  تا   ۷۰ کاالی قاچاق وارد نمی شود و حدود 
از  قاچاق  دیگر  و  بوده  گمرکات  سوی  از  قاچاق  کاالی 

سوی افراد چتر باز، بار مسافری و... وجود ندارد.

فرزانه ادامه داد: بنابراین کاالهای قاچاق از گمرکات 
گذشته و وارد واحدهای صنفی و مغازه ها می شود و آن 
موقع واحد مبارزه با قاچاق وارد عمل می شود که کاالی 
آن قاچاق بوده و حق و حقوق دولت نیز پرداخت نشده 
است. البته باید توجه کرد که در مبارزه با کاالی قاچاق 

رشد چشمگیری داشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
مشهد با تاکید بر اینکه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کاالهای 
است،  بوده  دو  درجه  و  قاچاق  کاالی  بازار  در  موجود 
ایم  کرده  مجاب  را  داران  مغازه  اغلب  کرد:  خاطرنشان 
که تا کاالی درجه یک و اصل را به فروش برسانند و در 
صورت به فروش رساندن کاالی قاچاق به شدت با آنها 

برخورد می شود.
آگاهی  سطح  رسانی  اطالع  با  همچنین  اف��زود:  وی 
اما  است،  یافته  افزایش  قاچاق  کاالی  به  نسبت  مردم 
کاالی درجه ۲ و تقلبی در پایین شهر وجود دارد. علت 
این امر این است که اقتضای آن محل جغرافیایی از شهر 
داشته  وجود  تقلبی  و  قیمت  ارزان  کاالی  شده  باعث 

باشد.
فرزانه اظهار کرد: برخی از مناطق شهر مانند گلشهر 
را  قیمت  گران  کاالی  خرید  کشش  ساختمان  قلعه  و 
نداشته و ناچارا از کاالی ارزان و تقلبی استفاده می شود، 
عموما این دسته از کاالها از سوی چین، پاکستان و یا 
چون  می شود.  وارد  قاچاق  صورت  به  دیگر  مکان های 
مغازه دار  دارد  وجود  مشتری  کاالها  از  دسته  این  برای 
نیز تشویق می شود که چنین کاالیی را به فروش برساند.
وی در خصوص واردات رسمی تصریح کرد: کاالهای 
فروشگاهی ما کاالهای سالمت محور محسوب می شود، 
صنعت  سازمان  که  ارگان  دو  با  کاال  کردن  وارد  هنگام 
باید حق  معدن و تجارت و گمرکات سر و کار داریم که 
تا  نماییم  پرداخت  کاالیی  برای ورود  را  و حقوق دولت 

بتوانیم آن کاال را وارد کنیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
مشهد بیان کرد: از سوی دیگر کاال باید از سوی اداره غذا 
و دارو مورد تایید قرار گیرد تا سالمت آن تضمین شود. 
بعد از آن بر اساس تعرفه ای برای پرداخت حق و حقوق 
واریز  دولت  و  گمرکات  حساب  به  هزینه ای  باید  دولت 

شود تا بتوان کاال را به صورت قانونی و رسمی وارد کرد.
و  آرایشی  لوازم  به  گرایش  علت  خصوص  در  فرزانه 
این  در  ما  گذشته  در  کرد:  عنوان  خارجی  بهداشتی 
حوزه فعالیت بسیاری نداشتیم اما در حال حاضر سه تا 
چهار کارخانه در این زمینه بسیار خوب فعالیت دارند؛ 
به صورتی که با نمونه های خارجی توانایی رقابت دارد. 
این تولید کنندگان لوازم آرایش تحت لیسانس فعالیت 

دارند.
وی اضافه کرد: در گذشته لوازم آرایشی از خارج وارد 
می شد که قیمت باالیی داشتند اما هم اکنون با احداث 

قیمت  با  تولیدکنندگان  این  تهران  در  کارخانه هایی 
مناسب و کیفیت عالی لوازم آرایشی تولید می کنند البته 
باید ذکر کرد که این لوازم آرایشی تحت لیسانس هستند 

و مواد اولیه آن از خارج تامین می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
کرد:  خاطرنشان  شوینده  م��واد  خصوص  در  مشهد 
این  در  ب��زرگ  شرکت  چندین  که  است  سال  چندین 
حوزه فعالیت دارند که کاالی بسیار عالی تولید می کنند. 
مانند  کشور  خارج  به  را  محصوالت  که  درحالیست  این 

افغانستان و خاورمیانه صادر می  کنند.
کرد:  اظهار  ایرانی  کاالی  از  حمایت  به  اشاره  با  وی 
از  تا  کنند  استفاده  ایرانی  کاالی  از  باید  ابتدا  در  مردم 
کیفیت آن اطمینان حاصل پیدا کنند. مردم ما به گرانی 
باشد،  داشته  خوبی  کیفیت  کاالیی  اگر  و  دارند  عادت 

هیچگاه از قیمت آن کاال اعتراضی نمی کنند.
فرزانه افزود: مردم زمانی معترض می شوند که قیمت 
باالیی برای کاالیی پرداخت کرده ولی آن کاال از کیفیت 
مناسبی برخوردار نیست. تولیدکنندگان بایستی کیفیت 
مساله ای  اصال  قیمت  دهند،  افزایش  را  خود  کاالی 
با  و  هستند  سالمت محور  ما  کاالهای  چ��ون  نیست 

سالمت مردم سروکار دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
بیان  کاال  یک  متفاوت  قیمت های  خصوص  در  مشهد 
کرد: این تفاوت قیمت ناشی از چند دلیل است ممکن 
است؛ کاالیی اصلی یا تقلبی باشد که کاالی تقلبی کامال 

مشابه کاال اصلی بوده است.
مغازه  خرید  شرایط  دیگر  طرفی  از  داد:  ادام��ه  وی 
خرید  برای  مغازه دار  است  ممکن  که  بوده  متفاوت  دار 
به صورت چک  را  کاال  یا  و  کرده  پرداخت  نقد  پول  کاال 
می شود.  قیمت  در  تفاوت  باعث  که  کند  خریداری 
بین  آرای��ش��ی  ل���وازم  ف��روش  شرکت های  همچنین 
خریداران عمده و جز که به صورت نقد یا چک کاالیی را 

خریداری می کنند، تفاوت قائل می شود.
شاهد  فروشگاه ها  از  برخی  در  کرد:  تصریح  فرزانه 
از  فروشگاه ها  این  هستیم.  تخفیف  درصد   ۸۰ تا   ۷۰
فروشگاهی  هیچ  واقع  در  هستند.  مردود  اتحادیه  دید 
نمی تواند ۸۰ درصد برای کاالی اصلی تخفیف قرار دهد 
ما فروشگاه های زنجیره ای که در سطح شهر بین ۷۰ تا 
بررسی  را  قرار می دهند  برای کاالها تخفیف  ۸۰ درصد 
بوده  دو  درجه  و  تقلبی  آنها  کاالهای  تمام  که  کرده ایم 

است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
مشهد عنوان کرد: مردم زمانی متوجه می شوند که دچار 
واضح  می کنند.  مراجعه  اتحادیه  به  می شوند  عارضه 
است که اگر کاالیی ۲۰۰ هزار تومانی را به ۳۰ تا ۴۰ تومان 

خریداری می کنند، آن کاال تقلبی یا درجه دو است.

هشداررئیساتحادیهفروشندگانلوازمآرایشیمشهد:

تخفیف 80درصدی در کاالهای تقلبی و درجه دو است

اسالمی: با وجود »وزارت صنایع«، 
»وزارت علوم«، »وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات« و »دفتر 
فناوری های ریاست جمهوری« چهار 

متولی در این بخش ایجاد شد. 
طبیعی است وقتی چند متولی وجود 

داشته باشد و جزیره ای عمل شود 
زمان و سرمایه را هدر می دهیم

سیادت: برعکس شهر و استان ما، 
فعاالن استارت آپ در فضای تهران 

بسیار همدل و همراه فعالیت می کنند 
و مورد توجه نیز قرار می گیرند. این 

موضوع ناراحت کننده ای است که همه 
چیز در تهران متمرکز می شود و برای 
پیشرفت در فعالیتی باید از پایتخت 

شروع کرد

https://telegram.me/
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سامانه پیام کوتاه روزنامه

 صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
  انتقادات شهروندان عزیز می باشد

  جدول شرح در متنجدول سودوکو / هیتوری
شمــاره

45 شمــاره
45

مجسمهسازوملكالموت
گری یك مجسمه ساز بسیار مشهور بود. ساخته های او به شدت طبیعی به نظر می رسیدند. روزی در خواب دید که پس از دو هفته نماینده ملك الموت آمده و می خواهد 

جانش را بگیرد.
 او پس از بیدار شدن از خواب جلو آینه رفت و 15 مجسمه از خود ساخت. پس از پایان کار صدای پایی شنید. متوجه شد که نماینده ملك الموت آمده تا جانش را بستاند. او 
بالفاصله به میان مجسمه ها رفت. نماینده عزرائیل به میان مجسمه ها رفت، اما نتوانست گری را پیدا کند. او سرخورده نزد رئیس رفت و ماجرا را شرح داد. عزرائیل تصمیم 

گرفت تا این بار خود به سراغ گری برود و جان او را بگیرد. او هنگامی که به کارگاه گری رفت، کامال  گیج شد. آنجا 15 گری وجود داشت. 
عزرائیل خطاب به نماینده خود گفت: ببین، این مجسمه ها بسیار خوب ساخته شده اند، اما یك عیب اساسی دارند.

 گری که به شدت به خود اطمینان داشت ناگهان بیرون پرید و گفت: چه عیبی مثال؟ عزرائیل خندید و گفت: »همین.« جانش را ستاند و به نماینده اش گفت: ببین غرور 
چگونه سر آدم را به باد می دهد!

داستانک

یکشنبه 20  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره6 22 Vol.1،No.226  Jun.10،2018  Vol.1،No.226  Jun.10،2018  226 یکشنبه 20  خرداد ماه 1397- سال اول -  شماره

              :: افقی
تبریز در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه قاجار- بجای کربوراتور  از دو مدافع مشهور  1-یکی 
پذیرفته شده است 2- ملخ دریایی- صحرا 3- فراش- دهان- گزمه 4- آب روان و جاری- از روزدهای 
مهم ایران- برادران انگلیسی دربار صفویان 5- درخت تسبیح- زبان مردم کشور تونگا- کشت بارانی 
شهرهای  از  آشکار-  و  ظاهر   -7 الستیکی  مرتجع  عرب-  مادر  دارو-  سالح  ناشنوا-  خرما-  شیره   -6
کرمان 8- نوشیدنی گرم- مخزن اسرار- دل آزار کهنه- زنگ چهارپایان 9- راه و روش- پیله ابریشم 
10- زدنی به سیگار- مخفف روب- آغوز- سلیقه و روشی که باب روز است- دور دهان 11- نظرات 
از  الهی 12- یک ششم از سهم چیزی- تصویر واضح در عکاسی-  و عقاید- نشریه سی روزه- نشانه 
شهرهای آذربایجان شرقی 13- وسایل خانه- ضربه راه دور به دروازه- پنداری و گوئی 14- تازه کار- 

غیر ایرانی 15- از فرشتگان درگاه الهی- برگه نتیجه محصل

 :: عمودی
 -2 جمشید  تخت  کاخهای  از  سرگشته-  و  1-آشفته 
صنعت جهانگردی- سردار رومی 3- تازه و رسیده- با 
واحد   -4 کاال  نگهداری  محل  شویم-  می  شناخته  آن 
پول قطر- کالنتر- از حروف یونانی 5- نقطه سیاه بدن- 
دیوار بلند- مالمت- جغد 6- لحظه کوتاه- درون- ابزار 
احتیاطی- خورشید- زندگی کن 7- پیر و مسن- زیبارو 
8- آبشاری در فارس- پایتخت تایلند 9- زمین خشک 
روز  اینترنت-  شبکه   -10 بوکس  فنی  ضربه  بایر-  و 
قد  هم  دویار  سرخ-  فلز  فوری-  و  سریع  شده-  سپری 
11- گاو آهن- دوست و رفیق- دوات- کار برجسته 12- 
پرتگاه  گرداب-  بسته- درستکار 13-  یخ  پرتو-  و  فروغ 
باستانی  تپه   -14 کرج  تفریحی  منطقه  کوهستانی- 
کشورمان و نام منطقه ای در کرج- خوش اسم 15- از 

شهرهای خوزستان- حجم هندسی

حلجدولشماره44

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.
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کتابخوان

یکی  و  داستانی  یازده  مجموعه  عیسا،  پسر 
نمایش  و  شاعر  نویسنده،  آثار  مطرح ترین  از 
است  جانسون  دنیس  تبار  آلمانی  نویس  نامه 
برگردانده  فارسی  به  خاکسار  پیمان  توسط  که 
چشمه  نشر  امتیازی  صاحب  به   93 سال  در  و 
جانسون  برای  عیسا  پسر  است.  شده  منتشر 
هنوز  که  طوری  آورد،  همراه  زی��ادی  موفقیت 
همین  بابت  جانسون  جهانی  شهرت  عمده  هم 
از  سنجی  نظر  یک  در  اس��ت.  کوچک  کتاب 
نویسندگان و منتقدان آمریکایی این کتاب جز 
بهترین کتاب های بیست و پنج سال اخیر آمریکا 
انتخاب شد. از سایر رمان های دنیس جانسون 
می توان به فرشتگان، فیسکادورو، ستارگان در 
ظهر، درخت دود و رویاهای قطار اشاره کرد که 

دو اثر پایانی او کاندید جایزه پولیتزر شد.
کردم،  »فکر  می خوانیم:  کتاب  از  بندی  در 
تکیه  را  خوابم  کیسه  شماست.  م��ال  زندگی 
گذاشتم.  رویش  را  سرم  و  چپ  سمت  در  دادم 
کنارم  بچه  مرده.  یا  زنده ام  که  نبود  مهم  برایم 
ولی  بود.  نه ماهش  بود. حدود  راحت خوابیده 
بعدازظهر همان شب، من  این ها،  تمام  از  قبل 
به  بودیم  رفته  لوکسش  ماشین  در  فروشنده  و 
کانزاس. درهای ماشینش جالیوانی استوانه ای 
داشتند و تودوزی اش هم چرم سفید بود. گفت 
مرا می برد به خانه اش تا با خانواده اش آشنا شوم 
ابرهای غربی که  زیر  بمانم.  را همان جا  و شب 
شبیه مغزهای عظیم خاکستری بودند با حسی 
اوج  در  و  شدیم  خ��ارج  اتوبان  از  هدفی  بی  از 
ترافیک به کانزاس رسیدیم و احساسی شبیه به 
اینکه  به محض  به مان دست داد.  گل نشستن 
بین  از  سفر  ج��ادوی  تمام  شد  کند  حرکتمان 

رفت...«

میراث  مدیران  مدیرکل،  حضور  با  مراسمی  طی 
فرهنگی استان , کارکنان معاونت سرمایه گذاری، احمد 
گذاری  سرمایه  معاونت  سرپرست  عنوان  به  دیناری 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی معارفه و از زحمات حسن زمانی معاون سابق 

سرمایه گذاری این اداره کل قدردانی شد.
اداره کل میراق فرهنگی،  روابط عمومی  گزارش  به 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، » ابوالفضل 
مکرمی فر« مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی، در مراسم تودیع و معارفه  
درباره این انتصاب اظهار کرد: در راستای افزایش بهره 
مندی و بهره وری و استفاده بهینه از منابع انسانی ، 
جابجایی در حوزه شهرستان و معاونت سرمایه گذاری 

انجام شد.
و  نبوده  نگاه ما در تغییر مدیران حذفی  افزود:  وی 
نیست بلکه چرخش مدیریتی و جابجائی ها برای استفاده 

از ظرفیت ها و توان نیروهای داخلی سازمان است.
مکرمی فر به دیگر جابجایی ها اشاره کرد و گفت: پیش 
از این فردی را که تخصص مرمت داشتند و در معاونت 
صنایع دستی بود یا فردی که تخصص صنایع دستی 
می  فعالیت  فرهنگی  میراث  معاونت  حوزه  در  داشت 
کرد جابجا کردیم تا از توانایی ها  و دانش  افراد استفاده 

بیشتری صورت گیرد.
از  مدیران  و  نخبگان  چرخش  داد:  فرادامه  مکرمی 
ضرورت های هر سازمانی است و در میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز تالش می کنیم حلقه های 
مدیریتی را گسترش دهیم و افراد بیشتری را به جمع 

مدیران این سازمان اضافه کنیم.
»حسن زمانی« معاون سابق سرمایه گذاری و تامین 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  منابع 
گردشگری خراسان در این مراسم گفت: خوشحالم که 
تغییرات مدیریتی از درون این سازمان انجام و افرادی 
درمدیریت ها منصوب می شوند که از بدنه همین سازمان 

هستند.
زمانی ادامه داد: فرآیندهای طراحی شده برای سرمایه 
گذاری در خراسان رضوی الگوی دیگراستان ها و کشور 
بوده و بعد از اجرا در استان در کشور نیز اجرا شده است و با 
وجود تغییرات مدیریتی مختلفی که طی چند سال اخیر 
شاهد بودیم اما کار سرمایه گذاری با جدیت و برابرقانون 

انجام شده است.
هم چنین در این مراسم با اهداء لوح از زحمات حسن 
زمانی معاون سابق سرمایه گذاری و تامین منابع قدردانی 
و حکم احمد دیناری به عنوان سرپرست معاونت سرمایه 
گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری خراسان رضوی به وی اعطاء شد.

تقدیر

گفت:  قرآنی  مسائل  پژوهشگر  یک 
از  انسان  کندن  نیایش  فلسفه  اساسا 
زمین است و نه این که ابزاری برای نائل 
دنیوی  خواسته های  به  انسان  ساختن 

خود باشد.
با  گفت وگو  در  غ��راب  کمال الدین 
در  نشستی  در  خراسان،  منطقه  ایسنا- 
خصوص مبحث نیایش، کارکردها، فواید 
فلسفه  این  ما  اگر  کرد:  اظهار  آن  آثار  و 
خواهیم  باشیم،  قائل  نیایش  ب��رای  را 
دانست که چگونه باید نیایش کنیم و در 
نیایش هایمان چه بخواهیم. بله، فلسفه 
نیایش کندن انسان از زمین است؛ پس 
او  از  و  فرامی خوانیم  را  خدا  که  زمانی 
ارتباط  یک  یعنی  می خواهیم  ی��اری 
نگاهی  کرده ایم؛  برقرار  زمینی  م��اوراء 
ائمه)ع(  و  پیامبر)ص(  نیایش های  به 
روشن  ما  ب��رای  خوبی  به  را  نکته  ای��ن 
می سازد؛ البته این بدین معنا نیست که 
در نیایش های انسان نباید خواسته های 
دنیوی باشد؛ مهم جهت گیری آن هاست 
که الزم است در راستای ارتقاء منزلت و 

شأن انسان در حیات باشد.
این پژوهشگر قرآن تاکید کرد: از آنجا 
که نیایش مقوله  ای است که در چارچوب 
دین مطرح می شود، پس سؤال مقدماتی 
ما این است که دین برای چه آمده؟ اگر 
اجماال هدف دین را این بدانیم که آمده 
خود  زمینی  پوسته  از  را  انسان  تا  است 
ارتقاء  زمین  از  برتر  جایی  به  و  کند  رها 
نداریم  این  جز  چاره ای  براین  بنا  دهد، 
معنا  هدف  این  داخل  در  را  نیایش  که 
کنیم و فلسفه آن را همان فلسفه دین ) 

یعنی کندن انسان از زمین( بدانیم.
یکی  نیایش  ای��ن ک��ه  بیان  ب��ا  غ��راب 
اصول  و  اعتقادی  دس��ت آوی��زه��ای  از 
ادامه  است،  اسالم  در  مومنان  رفتاری 
و  قراین  از  که  آن ط��ور  متاسفانه  داد: 
جامعه  از  بخشی  در  برمی آید  شواهد 
انگیزه های  جوانان،  میان  در  بویژه  ما 
سطح  به  و  کرده  افول  دینی  و  اعتقادی 
نازلی رسیده است. از این رو کمتر جلوه 
مشاهده  جامعه  در  را  رفتارها  نوع  این 
که  ن��دارم  اعتقاد  من  البته  می کنیم؛ 
از  و تهی  انسان ها اساسا عاری  از  برخی 
تمایالت و انگیزه های دینی باشند؛ زیرا 
دین را به عنوان یک جوشش، یک نهاد 

اصلی، یک بعد از وجود انسان می دانیم. 
بنابراین اگر بنا را بر این بگذاریم که همه 
اگر  پس  دارند،  دینی  تمایالت  انسان ها 
تظاهراتی را می بینیم که نشان دهنده ی 
دینی  رفتار  ن��وع  یک  به  تمایل  ع��دم 
اعتراض  که  بگیریم  نتیجه  باید  است؛ 
نوع  به  یعنی  است؛  دیگری  چیز  متوجه 
به  دین  از  که  است  تفکراتی  و  اندیشه ها 

او عرضه می شود.
بخشی  در  اکنون  ک��رد:  تصریح  وی 
نسبت  که  می شود  مشاهده  جامعه  از 
شریعت  و  احکام  دینی،  آموزه های  به 
بی اعتنایی نشان می دهند و این دردناک 
به  ما  که  باشد  این  آن  است. شاید علت 
قرائت  نوع  یک  سمت  به  بیشتر  تدریج 
خاص از دین گرایش پیدا کرده ایم و این 
باعث شده که تنها افرادی که آن قرائت را 
قبول دارند، به آن پایبندی نشان دهند.
کرد:  قرآنی خاطرنشان  پژوهشگر  این 
مباحثه  اندیشه ای،  و  فکری  مقوالت  در 
و داشتن دیدگاه ها و قرائت های مختلف 
مانند خون در پیکر انسان می باشد. دین 
و مفاهیم دینی از نوع مقوالت فکری و در 
عین حال اصلی و اساسی زندگی انسان 
و  مباحثه  دینی،  مقوالت  در  اگر  است. 
باشد،  نداشته  وجود  مختلف  نگاه های 
می انجامد.  تهجر  و  سکون  به  تدریج  به 
قرائت های  که  اجازه دهیم  باید  بنابراین 

مختلف از دین در جامعه  مطرح شود. 
بلکه نیست؛ نیاز ابراز فقط نیایش،

فراخواندنمعبودهمهست
واژه  اف��زود:  مجید  قرآن  مترجم  این 
نیازمندی  بعد  بر  ناظر  نیایش  فارسی 
انسان است و واژه عربی آن ناظر بر بعد 
فراخواندن معبود و ما باید هر دو بعد را 
باهم درنظربگیریم. هیچ نیایشی تهی از 
وجود  نیازی  زیراگر  نیست؛  بعد  دو  این 
نیایشی شکل  و  باشد، اصال دعا  نداشته 
نیایشی  هیچ  نیز  طرف  آن  از  نمی گیرد. 
و  یاری  برای  معبود  فراخواندن  از  تهی 

کمک و حضور او نیست.
نیاز  یک  تجلی  نیایش  داد:  ادامه  وی 
چشم پوشی  غیرقابل  و  جدی  و  عمیق 
می کشد.  سر  بیرون  به  که  است  درونی 
که  آنجا  استیصال،  و  فشار  تحت  انسان 
وی  خرد  و  تعقل  و  جسمی  نیروی  دیگر 
نمی تواند راهی برای نجات او بگشاید یا 

به گمان خودش،  را،  او  خواسته حیاتی 
معبودی  پیشگاه  در  س��ازد،  ب���رآورده 
حتی  می کند؛  سرریز  زبان  بر  فرازمینی 
معبودی  به  اعتقادی  که  هم  کسانی 
برزبان  از  نمی توانند  ندارند،  فرازمینی 
حالت  در  خود  نیاز  زدن  فریاد  و  آوردن 
ممکن  نمایند.  خ���ودداری  استیصال 
بسرایند  یا  بنویسند  غمنامه ای  است 
سازند.  متجلی  را  آن  دیگری  گونه  به  یا 

زبان نیایش انواع گوناگون دارد.
نیایشدردینبهمثابهغزلدرعشق

است
در  ک��رد:  تصریح  ق��رآن  مترجم  ای��ن 
توصیف  را  معشوقش  ع��اش��ق،  غ��زل، 
می کند،  بیان  را  او  زیبایی های  می کند، 
او  نزد  که  می خواهد  و  می ستاید  را  او 
بیاید و او را به خواسته اش برساند. غزل 
بیان  معشوق،  توصیف  اس��ت:  همین 
این  اینکه  طلب  و  او  از  ماندن  مهجور 
هجران را به پایان برساند. من غزل های 
غزل های  می دانم؛  نیایش  نوعی  را  عرفا 
واقع  در  و...  سنایی  حافظ،  مولوی، 
و  شعر  زبان  به  است  ایشان  نیایش های 
شما  و  است  همین  هم  نیایش  عرفان. 
علی)ع(  و  پیغمبر)ص(  نیایش های  در 
و  ح��االت  همین  هم  ائ��م��ه)ع(  سایر  و 

به  نسبت  را  توصیفات  و  نیازها  و  افکار 
به زبان دین  ابدی ایشان   ازلی و  معبود 

می بینیم.
اف��زود:  ف��وق  سخن  تکمیل  در  وی 
دارد  اعتقاد  حتما  می کند  دعا  که  کسی 
او که  از  و مقتدرتر  برتر  که گوشی هست 
زمام همه کارها در دست اوست. آن که 
وجود  به  که  است  کسی  می شود  ناامید 
و ویژگی ها  با آن خصایص  چنین گوشی 
قوی  اعتقاد  یک  با  ما  اگر  ندارد.  اعتقاد 
گوشی  ع��ن��وان  ب��ه  متعال  خ��داون��د  ب��ه 
و  می بیند  که  چشمی  و  می شنود  که 
بیاوریم؛ دیگر  قدرتی که می تواند، روی 
این  به  که  کسی  ندارد.  دلیلی  ناامیدی 
هم  دعاهایی  نوع  آن  از  رسیده،  اعتقاد 
زیرا  ن��دارد؛  است،  ناامیدی  آخرش  که 
بر  ناظر  و  شاهد  خ��دا  که  اس��ت  معتقد 
او  به صالح  که  را  آنچه  و  اوست  زندگانی 

می داند برایش رقم می زند.
به  ک��ه  ک��س��ان��ی  داد:  ادام����ه  غ���راب 
خ��اط��ر ع��دم اج��اب��ت دع���ا، م��أی��وس و 
دین  به  اب��زاری  نگاه  می شوند،  ناامید 
برآوردن  وسیله ی  را  خدا  یعنی  دارند؛ 
می دهند.  ق���رار  خ��ود  خ��واس��ت��ه ه��ای 
بخواهم  من  که  اس��ت  متفاوت  خیلی 
اب��زار  ی��ا خ��دا  باشم  اب���زار دس��ت خ��دا 

اکثر  متاسفانه  باشد.  من  خواسته های 
می کنیم؛  نگاه  دین  به  شکل  این  به  ما 
خواسته های  به  نیل  برای  را  دین  یعنی 
اوقات  گاهی  ما  می گیریم.  کار  به  خود 
آزمایش  را  خ��دا  نیایش هایمان  در 
نیایش هایمان  در  گاه  اینکه  می کنیم. 
»خدایا  که  می گذرد  جمله  این  دلمان  از 
نشانگر  بده«،  را  من  جواب  هستی،  اگر 
همین آزمایش است؛ و پرده از روی باور 
ضعیف ما به خدا و توانایی او برمی دارد. 
می شود  ثابت  ما  برای  زمانی  خدا  یعنی 

که جوابمان را بدهد.
وی اضافه کرد: انسان به دنیا آمده که 
از  شهودی  و  زیبا  حسی،  درک  یک  به 
ذات هستی برسد و بقیه همه فرع است. 
زندگی  در  باشد،  راستا  این  در  هرچه 
قانون  این  زیرا  می شود؛  محقق  انسان 
پدید  همین  برای  هستی  و  است  عالم 
و  معنوی  ارتقای  برای  ما  است.  آمده 
درک حضور خدا به دنیا آمده ایم. زندگی 
این  از  هم  ابتالئات  همه  اس��ت؛  هدیه 
شریعت  احکام  همه  است.  هدیه  زاویه 
نیز در این راستا و برای نیل به این هدف 
تشریع شده اند. نیایش را هم خدا برای 
همین در اختیار ما گذاشته است، برای 

آنکه یک گام به اونزدیک تر شویم.

سرپرست معاونت سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری خراسان 
رضوی معارفه شد 

یک پژوهشگر مسائل قرآنی:

فلسفه نیایش، کندن انسان از زمین است

گفت:  رضوی  خراسان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
براساس پایش مستعدان استان یک  تاکنون و 
هزار و  534 نفر دارای افتخار مورد تایید بنیاد 

نخبگان استان قرار دارند.
براساس  و  تاکنون  اف��زود:  احمدزاده  سعید 
دارای  نفر  و 534  هزار  استان  مستعدان  پایش 
که  دارند  قرار  استان  بنیاد  تایید  مورد  افتخار 
جوایز  از  نفر   113  ،  97-96 تحصیلی  سال  در 
شده اند  بهره مند  نخبگان  ملی  بنیاد  تحصیلی 
که از این تعداد 43 نفر برای اولین بار مشمول 

جوایز گردیده اند.
وی عنوان کرد: روند مهاجرت نخبگان با توجه 
به سیاست های معاونت علمی و فناوری ریاست 
شده  معکوس  نخبگان  ملی  بنیاد  و  جمهوری 
حدود  فناوری  و  علمی  معاونت  آمار  اساس  بر 

1200 نفر از متخصصان و محققان ایرانی خارج 
از کشور همکاری خودشان را اعالم کردند که تا 
االن 890 نفر از آنان که عمدتا متخصصان ایرانی 
دانشگاه های  مانند  دنیا  برتر  دانشگاه   ۱۰۰ از 

آمریکا، اروپا و کانادا بودند به ایران بازگشتند.
افزود:  رضوی  خراسان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
بنیاد نخبگان استان با هماهنگی مرکز تعامالت 
و  علمی  معاونت  فناوری  و  علم  المللی  بین 
استفاده  هدف  با  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
غیر  سرآمدان  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از 
مقیم استان در سال جاری همایش سرآمدان 
برگزار  مقدس  مشهد  در  را  استان  غیرمقیم 
با  شد  خواهد  سعی  برنامه  این  در  خواهدکرد. 
ظرفیت  از  استفاده  ضمن  نخبگان،  شناسایی 
فراهم  بازگشتشان  برای  مناسبی  بستر  آنان، 

شود.
اولویت های  مهمترین  به  اشاره  با  احمدزاده 
اظهار  جاری،  سال  در  استان  نخبگان  بنیاد  

کرد: ما در سال جاری سعی خواهیم کرد شعار 
سال؛ حمایت از کاالی ایرانی، را مبنای کار خود 
قرار دهیم و از ظرفیت نخبگان بهره مندی کامل 

را ببریم.
فرهنگی  برنامه های  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
سال  در  ما  برنامه های  مهمترین  از  برخی 
و  بندی  شبکه  الرضا)ع(،  شمس  طرح  جدید، 
غیر  سرآمدان  طرح  سوغات،  گشایی  مشکل 
مقیم استان خراسان رضوی، طرح آینده نگری 
استان خراسان رضوی و تشکیل کارگروه های 

تخصصی خواهد بود. 
خراسان رضوی  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
درخصوص اشتغال نخبگان استان، تاکید کرد: 
دانش آموختگان برتر برای اشتغال دو راه دارند 
شوند  عمومی  استخدام  عرصه  وارد  بایستی  یا 
اشتغال  کنند.  حرکت  کارآفرینی  سوی  به  یا  و 
توان  و  خالقیت  اعتمادبه نفس،  استخدامی 
برد در حالی که  بین می  از  را  برتر  فرد مستعد 

همین افراد با ورود به عرصه کارآفرینی نه تنها 
در اشتغال زایی برای خود و دیگران تاثیر مثبت 
می گذارند، بلکه ارزش افزوده چشمگیری ایجاد 

خواهد کرد.
احمدزاده با تاکید بر این که نخبگان کارآفرین 
سال  شعار  تحقق  در  بسزایی  نقش  می توانند 
به حوزه  باشند، خاطرنشان کرد: توجه  داشته 
استارت  تشکیل  ب��رای  تشویق  و  کارفرینی 
آپ های موفق می تواند اشتغال نخبگان را رونق 
دهد، چرا که امروزه در کشور استارت آپ هایی 
میلیارد  از 2 هزار  بیش  ارزشی  که  دارند  وجود 

ریال دارند.
 وی اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که 
هر مستعد برتر می تواند کارآفرینی برتر باشد که 
میلیاردی  ارزش افزوده  زمانی  بازه  کمترین  در 
بازار داخلی کشور  از سوی دیگر،  حاصل کند. 
و  کارآفرینی  عرصه  فعاالن  برای  بکر  محیطی 

دانش بنیان است.

از  پا  مچ  فلوشیپ  و  ارتوپدی  متخصص  یک 
بیماران  گفت:  آمریکا  جانزهاپکینز  دانشگاه 
و  کنند  توجه  پای خود  به زخم های  باید  دیابتی 
برای هر نوع بدفرمی یا زخم، به پزشک مراجعه 
کنند؛ چراکه شاید این زخم پا، از نوع زخم های 

غیر قابل درمان و خطرناک باشد.
دنیا،  جای  همه  در  افزود:  موسویان  علی رضا 
اندام ها  قطع  آماردر  بیش ترین  آمریکا،  جمله  از 
بیمار  که  موقعی  زیرا  است؛  دیابتی ها  به  مربوط 
وی  برای  نمی توان  خاصی  کار  می کند،  مراجعه 

انجام داد.
وی با بیان اینکه »به صورت دقیق درمان هایی 
در بهترین مراکز دنیا برای نگهداری از این اندام ها 
و پیشگیری و درمان انجام می شود«، بیان کرد: 
خوشبختانه االن تقریبًا در اکثر نقاط دنیا کار خوبی 

برای بیماران دیابتی داریم.
موسویان با اشاره به اینکه »پای افراد دیابتی به 
دو شکل درگیر مشکل می شود: یا  مفاصل شروع 
ایجاد  از عفونت ها  یا خیلی  به تخریب می کنند، 
می شود«، اظهار کرد: بیماران معمواًل موقعی که 
زخم بدی پیدا می کنند، متوجه نمی شوند که این 
زخم با زخم های قبلی فرق دارد. بنابراین درمان 
و  اطالع رسانی  زیرا  نمی کنند،  پیدا  را  به موقع 
آموزش به این افراد، کم است؛  از همین رو سعی 

کردیم کارهایی برای آموزش انجام دهیم.
دیابتی  »بیماران  اینکه  به  اشاره  با  موسویان 
مراجعه  پزشک  به  موقع  چه  باید  اینکه  درب��اره 
صورت  آن ه��ا  ب��رای  باید  اقداماتی  چه  و  کنند 
گیرد، اطالعات کافی ندارند«، عنوان کرد: درمان 
و  نمی شود  انجام  بیماران  این  برای  نیز  مناسبی 
درمان  را  بیماران  این  دنیا  در  که  مراکزی  تعداد 
کنند، کم است و در کشوری مثل آمریکا نیز خیلی 

دقیق به این بیماران توجه نمی شود.
نیازمندفرهنگسازیدرحوزهدرمانبیماران

دیابتیهستیم
وی ادامه داد: خوشبختانه کسانی هستند که با 
باال، موفقیت های خوبی را در زمینه پای  تجربه 
به فرهنگ سازی  نیاز  بنابراین  دیابتی داشته اند؛ 
داریم تا بیماران بدانند چه اقداماتی می توان برای 

درمان انجام داد.
که  است  این  ما  هدف  کرد:   عنوان  موسویان 
را  فرد  خود  اندام  و  داریم  نگه  متحرک  را  بیمار 
برایش حفظ کنیم. البته این موفقیت ها در دنیا به 
ثبت رسیده و این گونه نیست که فقط در مشهد به 

این توفیقات دست یافته باشیم. 
این دکتر متخصص با اشاره به اینکه »بیماران 
که  می شوند  عروقی  اختالالت  دچ��ار  دیابتی 
را  پا  و  اندام ها در دست  کلیه ها، چشم و اعصاب 
برای  دیابت  کرد:  خاطرنشان  می کند«،  درگیر 

پا  در  ولی  نمی کند،  ایجاد  مشکلی  خیلی  دست 
اندام گردش خون بیش تر مختل می شود و گاهی 

پا به راحتی دچار زخم می شود.
مشکالت  و  زخم  که  بار  یک  داد:  ادام��ه  وی 
روند  بهبودی اش  دیگر  شد،  ایجاد  استخوانی 
خاص خودش را دارد؛ بنابراین باید مراقبت خوبی 
ارائه  بیمار  به  آموزشی درست  و  انجام شود  پا  از 

گردد. 
کنترلقندخوناولینگامبرایدرمانبیماران

دیابتی
موسویان با بیان اینکه »اولین مسأله در خصوص 
را  قند  که  است  این  دیابتی  پای  زخم  بیماراِن 
مشکالت  و  مسائل   کرد:  اظهار  کنند«،  کنترل 
مختلف شامل استرس ها، مشکالت داخلی بدن، 
جراحی و...، قند را باال می برد  و در طوالنی مدت  

مشکالت پا و درمان را سخت می کند.
وی افزود: بهداشت پا در افراد دیابتی یک مقدار 

دنبال  بیشتری  دقت  با  و  عادی  افراد  با  متفاوت 
می شود. کسی که دیابت دارد، از نظر پوشش باید 
کفش مناسب داشته باشند و اگر از صبح تا عصر 
را  کفشش  ساعت،  سه  دو  هر  باید  باشد،  بیرون 
عوض کند؛ زیرا هر کفش نقاط فشار خاص خود را 

دارد و نباید از یک کفش ثابت استفاده کرد.
دیابتیهاهرروزپایخودرابشویند

بیماران  ای��ن،  عالوه بر  داد:  ادام��ه  موسویان 
و  بشورند  را  پایشان  یک بار  روزی  باید  دیابتی 
خشک کنند؛ زیرا خشک کردن پا مشکالت عصبی 
را کم می کند. همچنین شبی یک بار قسمت های 
مختلف پا و انگشت ها را بازدید کنند و خود فرد این 
کار را انجام ندهد، بلکه فرد دیگری این کار را انجام 
دهد؛ زیرا بینایی افراد دیابتی خیلی خوب نیست.
این متخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه »افراد 
دیابتی موقعی که دوش می گیرند، پایشان را برای 
کنترل دمای آب، زیر آب داغ نگیرند، زیرا اعصاب 
پا به خوبی کار نمی کنند و احتمال دارد سوختگی 
پیش آید«، عنوان کرد: دمای آب را باید این افراد 
با کتف تست کنند، عالوه براین، در مواقع پیشرفت 
و  می کند  پا  در  سردی  احساس  بیمار  بیماری، 
خیلی  از مواقع، ممکن است پایشان را به بخاری 
گرم کننده  وسیله  از  افراد  این  نباید  اما  بچسباند 

استفاده کنند.
استفادهازجورابهایمخصوصدیابتی

دیابتی  »بیماران  اینکه  به  اشاره  با  موسویان 
استفاده  دیابتی ها  مخصوص  ج��وراب  از  باید 
کنند«، تصریح کرد: بیماران دیابتی باید با دمای 
معمولی پا را گرم کنند. استفاده از کیسه آِب گرم 
اصاًل توصیه نمی شود؛  بخاری  به  پا  و چسباندن 
چون پا به راحتی دچار سوختگی درجه یک و دو 

می شود و روند بهبودی نیز کند و سخت است.

امروزه در کشور ما کمتر خانواده ای را در تمام 
شهرها و روستاها دیده می شود که فردی تحصیل 
کرده را در خود پرورش نداده باشد. با توسعه کشور 
در دو دهه اخیر و گسترش مدارس و دانشگاه ها در 
تا  را  خود  تحصیالت  زیادی  افراد  مختلف  نقاط 
مراتب عالیه ادامه دادند و در سمت های مختلف 

مشغول به کار شدند.
کرده  تحصیل  افراد  چشم گیر  افزایش  وجود  با 
جلب  خود  به  را  نظر  بسیار  که  نکته ای  کشور  در 
رشد  در  تحصیالت  اثر  نبودن  محسوس  می کند 
شخصیت افراد جامعه است. نزاع های خیابانی، 
در  فحاشی  رواج  ق��ان��ون،  ب��ی  ران��ن��دگ��ی ه��ای 
گواه  موارد دیگر  بسیاری  و  گفت و گوهای جوانان 

واضحی بر این موضوع هستند.
جوانان  بین  در  اجتماعی  آسیب های  ای��ن 
تحصیل کرده نشان از عدم آموزش مسائل اخالقی 
و مهارت های زندگی در تمامی مقاطع تحصیلی 
است. این مسائل باید در سنین پایین و هنگام 
شکل گیری شخصیت یک فرد در او نهادینه شود تا 
عالئم آن به صورت فردی اجتماعی در بزرگسالی 
این  بررسی  برای  و  راستا  همین  در  کند.  بروز 
موضوع مغفول مانده در سیستم آموشی کشور به 
سراغ یک کارشناس ارشد مشاوره خانواده رفتیم 

و با وی به گفت وگو نشستیم.
آموزشمهارتایزندگیدرسنینپایین

گفت:  وارستگان  مدرسه  روانشناسی  مشاور 
آم���وزش ه���ای م��درس��ه وارس��ت��گ��ان ب��ر محور 
مهارت های  بچه ها  تا  می شود  ارائه  روانشناسی 
رمز  می تواند  که  بیاموزند  کم  سنین  از  را  زندگی 
موفقیت آن ها در آینده باشد. زمانی که فرزندان ما 
پس از دوران تحصیل وارد جامعه شوند چیزی که 
می تواند موفقیت آن ها را تضمین کند قوی بودن 

در مهارت های زندگی و هوش هیجانی است.
منصوره رضوی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه 
می تواند  مهارت ها  ای��ن  اف��زود:  »صبح امروز« 
هیجانات،  شناخت  استرس،  مدیریت  اشتغال، 
خودشکوفایی، خوش بینی، برقراری ارتباط موثر 
با دیگران و... است که در کارگاه های روانشناختی 
مدرسه با بچه ها تمرین می شود. ما این کارگاه ها 
را در برنامه درسی هفتگی گنجانده ایم و هر جلسه 

در یک موضوع خاص با بچه ها کار می کنیم.
برای  را  کالس ها  این  ما  داد:  ادام��ه  رض��وی 
و  سوم  دوم،  اول،   ،2 پیش  پیش1،  رده ه��ای 
مباحث  می شود.  برگزار  چهارم  آینده  سال  از 
برای همه رده ها  آموزشی هر هفته یک موضوع 
است اما نوع اجرا و آموزش برای رده های مختلف 
سنی متفاوت است که متناسب با سن و فهم آن ها 

باشد.
آموزش مباحث روانشناسی با کمک خانواده ها

وی افزود: این مباحث تنها به مدرسه محدود 
در  را  آموزشی  تیترهای  و  مباحث  ما  نمی شود، 
و  می دهیم  قرار  مدرسه  مربیان  و  والدین  کانال 
آموزشی  مباحث  این  موارد  می کنند  سعی  همه 
را رعایت کنند تا دانش آموزان تاثیر محیطی این 

مباحث را نیز دریافت کنند.
این کارشناس ارشد مشاور خانواده تصریح کرد: 
برنامه ریزی  دفترچه  دانش آموزان  برای  مدرسه 
این  در  است.  خوب  کارهای  به  تا  گرفته  نظر  در 
ساعت  خواب،  ساعت  مثل  آیتم هایی  دفترچه  
گرفته  نظر  در  و...  بازی  ساعت  تکالیف،  انجام 
شده تا برنامه ریزی، آهنگ زندگی و مدیریت زمان 

به دانش آموزان آموزش داده شود.
استفادهازابزاردیجیتالنشانههوشنیست

رضوی ادامه داد: پس از انجام این کار و عادت 
به  جدیدی  آیتمی  برنامه ریزی  به  بچه ها  کردن 
اضافه  موبایل  و  تبلت  از  استقاده  میزان  عنوان 
کردیم تا فرهنگ استفاده از این ابزار را نیز به آن ها 
آموزش دهیم. در کشورهای اروپایی بچه ها اجازه 
ورود به فضای مجازی با تبلت و موبایل را ندارند 
و تنها تلفن هایی در اختیار آن ها قرار می گیرد که 
بتوانند با چند فرد محدود صحبت کنند. اما در 
این  از  بچه ها  زودهنگام  استفاده  گاهی  ما  کشور 
ابزار نشانه هوش او محسوب می شود. این اضافه 
کردن آیتم های مختلف برای نهادینه شدن نظم 
در زندگی دانش آموزان ادامه دارد تا تبدیل به یک 

اصل در زندگی آن ها شود.
روانشناس  به  فرد  یک  که  هنگامی  افزود:  وی 
گیری  شکل  برای  جلسه  چند  باید  کند  مراجعه 
ارتباط  این  خوشبختانه  اما  شود  صرف  ارتباط 
دان��ش آم��وزان  و  گرفته  شکل  م��ا  م��درس��ه  در 
خصوصی ترین مسائل خود را برای راهنمایی با ما 

در میان می گذارند.
بایدباعشققوانینرارعایتکنندنهباترس

مدرسه  میخواهیم  ما  گفت:  پایان  در  رضوی 
برای بچه ها یک غول نباشد و اگر قوانین مدرسه 
به  که  و عالقه ای  از سر عشق  رعایت می کنند  را 
محیط دارند این اتفاق بیفتد نه بخاطر ترس. باید 
فضایی برای بچه ها ایجاد کرد که بتوانند با آموزش 

مهارت های زندگی افراد موفق در آینده باشند.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران گفت: علم 
جانورشناسی، اهمیت تنوع زیستی و حیات وحش 
باید از دوران کودکی به افراد در کشور آموزش داده 

شود.
احمد محمودی افزود: در کشور ما جانورشناسی 
جانورشناسان  ک��ه  اس��ت  ش��ده  تعریف  این گونه 
آن ها  و  می کنند  آوری  جمع  طبیعت  از  را  جانوران 
در یکسری قفسه قرار می دهند و در نهایت نیز یک 
علم  که   حالی  در  می کنند،  انتخاب  آن ها  برای  نام 
چیزی  از  کاربردی تر  و  پا یه ای  بسیار  جانورشناسی 

است که مردم تصور می کنند.
مشکل  یک  مساله،  این  البته  ک��رد:  اضافه  وی 
ریشه ای است بنابراین آشنایی با علم جانورشناسی، 
دوران  از  باید  وحش  حیات  و  زیستی  تنوع  اهمیت 

کودکی به افراد آموزش داده شود.
اینکه  به  اشاره  با  جانوری  زیست  متخصص  این 
مسئوالن  حمایت  بدون  پایه  علوم  رشته های  کمر 
رشته های  این که  وجود  با  کرد:  اظهار  می شکند، 
علوم پایه بسیار حیاتی هستند، اما توجه ویژه ای از 
سوی دولت و مسئوالن نسبت به آن ها وجود ندارد و 
در چنین شرایطی نمی توان در این رشته ها اشتغال 

ایجاد کرد.
که  نداریم  سازمانی  ما  ک��رد:  تصریح  محمودی 
ارتباط بخش علوم پایه و کاربردی را در رشته هایی 
در  هرکسی  کند؛  برقرار  کشاورزی  و  بهداشت  نظیر 
این رشته ها راه خود را پیش گرفته و متاسفانه هیچ 
نیز  دیگر  سوی  از  ندارد.  وجود  آن ها  بین  همکاری 
نشده  تعریف  ما  برای  جانورشناسی  هنوز  متاسفانه 

است. 
شناسی  زیست  رشته ی  اهمیت  خصوص  در  وی 
از  یکی  ک��رد:  بیان  ج��ان��وری  بیوسیستماتیک  و 
مزیت های این رشته ها، منافع اقتصادی و بهداشتی   
در حوزه سالمت جامعه است. زمانی که مخزن یک 
طبیعتا  نمی شود،  شناسایی  آن  عامل  و  بیماری 
نمی دانیم که چقدر برای حل مشکل باید هزینه کرد 
و یا کدام حیوان باعث مشکل شده است بنابراین به 

همه آن ها مظنون  می شویم. 
ادامه  ایران  پاستور  انستیتو  علمی  هیئت  عضو 
غرب  در  که  اتفاقی  از  می توان  مثال  عنوان  به  داد: 
این  به  طاعون  که  زمانی  کرد.  یاد  داد،  رخ  ای��ران 
بود  نیاز  زبده  جانورشناس  یک  به  کرد  حمله  بخش 
جوندگان  از  یک  ک��دام  شوند  متوجه  مسئوالن  تا 
مخزن بیماری هستند. پس از مدتی  اعالم شد که 
بوده است. آن  بیماری  این  یک جانور خاص عامل 
سپس  و  کرد  مشخص  را  بیماری  علت  جانورشناس 

متخصصان توانستند مانع مرگ و میر بیشتر شوند.
این جانورشناس گفت: طیف وسیعی از بیماری ها 
به گونه ای هستند که نمی توان آن ها را ریشه کن کرد. 
برخی از بیماری ها وقتی وارد یک محدوده می شوند 
زمانی که  مثال  ب��رای  می شوند.  منطقه  آن   بومی 
خود  می شود،  منتشر  جانور  یک  طریق  از  طاعون 
آن جانور نیز نابود می شود اما باکتری باقی می ماند، 
و  می کند  چرخش  طبیعت  در  باکتری  ای��ن  زی��را 
بسیاری  است  بیماری  این  تصادفی  میزبان  انسان 
و  دارند  مشابهی  شرایط  چنین  نیز  بیماری های  از 
تنها وقتی باکتری ها، وارد فضای انسانی می شوند ما 

دچار مشکل می شویم.
دارای  جوندگان  شناسایی  گفت:  محمودی 
اهمیت ویژه ای است، اینکه بدانیم چه گونه جانوری 
و چه نوع بیماری در کجای ایران وجود دارد، باعث 
پیشگیری  هرمنطقه  ب��رای  بتوانیم  شما  می شود 
برای  و  کنیم  تعبیه  را  خود  به  مخصوص  درم��ان  و 

مشکالت احتمالی آماده تر باشیم.
 90 حدود  ایران  در  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
تعداد  آن  بر  عالوه  و  شده  شناسایی  جونده  گونه 
یعنی  دارد؛  وجود  نیز  نشده  معرفی  گونه ی  کثیری 
متاسفانه  ما  است.  نشده  انتخاب  آن ها  برای  نامی 
هنوز بسیاری از گونه ها را نمی شناسیم و هنوز دقیق 

نمی دانیم چه گونه هایی در ایران وجود دارد.
عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران بیانکرد: 
منطقه  در  رضوی  خراسان  استان  اینکه  به  توجه  با 
جانوری  گونه های  دارد،  قرار  خشک  نیمه  و  خشک 
چرنده ی آن نیز به تبع اقلیم با مناطق شمالی کشور 

متفاوت است. 
استان  در  که  اصلی   مساله  شد:  یادآور  محمودی 
است.  سالک  بیماری  دارد،  وجود  بزرگ  خراسان 
مناطق وجود  این  در  نیز  برخی جوندگان  همچنین 
خطرناکی  بسیار  بیماری های  مخازن  که  دارن��د 

محسوب می شوند.

خبرخبر

مشاورمدرسهوارستگانمطرحکرد:

آموزش مهارت های زندگی، ضامن 
آینده ای موفق 

عضوهیئتعلمیانستیتوپاستورایران؛

جانورشناسی را باید به کودکان 
ایرانی آموزش دهیم

رئیسبنیادنخبگاناستانخبرداد:

وجود هزار و 534 نخبه در خراسان رضوی

یکمتخصصارتوپدی:

بیماران دیابتی برای هر نوع زخم پا به پزشک مراجعه کنند

خیابان در فرار حال در جوان پسر و دختر
خلوتدستگیرشدند

مراقبت  و  کنترل  از  پس  جوان  پسر  و  دختر 
صندوق  از  سرقت  حال  در  نامحسوس،  های 

صدقات دستگیر کردند.
صندوق  از  سرقت  فقره  چند  گ��زارش  پی  در 
منطقه  در  خودرو  داخل  وسایل  و  صدقات  های 
ماموران  و  آغاز  پلیسی  تحقیقات  مشهد  سیدی 
این  یافتند  ۳۷مشهد در  دایره تجسس کالنتری 
باند  یک  اعضای،  توسط  سریالی  های  سرقت 

انجام می شود.
دای��ره  تیم  اف��زود:  بیگی  آق��ا  اکبر  سرهنگ 
تجسس کالنتری سیدی با توجه به سرنخ هایی 
از  پس  و  شدند  عمل  وارد  داشتند  دست  در  که 
و پسر  نامحسوس، دختر  و مراقبت های  کنترل 
صدقات  صندوق  از  سرقت  حال  در  را  جوانی 

دستگیر کردند.
پسر  و  دختر  داد:  ادامه  مشهد  پلیس  رئیس 
در  هستند  خاله  پسر  و  خاله  دختر  که  ج��وان 
صندوق  از  سرقت  5فقره  به  اولیه  تحقیفات 
صدقات و دهها سرقت دیگر از داخل خودروهای 
دیگر  متهم  دو  پلیس  کردند.  اعتراف  س��واری 
این پرونده که از اعضای باند بودند را دستگیر و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

قتلزنصیغهایدرپارکملتمشهد
 اولین حادثه مرگبار که روی چمن های پارک 

ملت مشهد عصر روز چهارشنبه گذشته رخ داد.
 اولین حادثه مرگبار که روی چمن های پارک 
رخ  گذشته  چهارشنبه  روز  عصر  مشهد  ملت 
داد، از آن جا آغاز شد که مردی 62 ساله همسر 
صیغه ای اش را در حالی روی نیمکت پارک دیده 
نشسته  وی  اط��راف  نیز  ج��وان  پسر  دو  که  بود 

بودند.
رفت  همسرش  سوی  به  محابا  بی  مذکور  مرد 
از داخل  را  بزرگ  کارد  آلود  ای خشم  با چهره  و 
پالستیک بیرون کشید. او در حالی که فریاد می 
مقابل  دهی،  نمی  را  هایم  تلفن  پاسخ  چرا  زد 
چشم رهگذران و پارک نشینان به سوی زن 35 

ساله حمله ور شد.

مرگ  قدمی  ی��ک  در  را  خ��ود  ک��ه  ج��وان  زن 
چمن  داخل  به  هراسان  و  زده  وحشت  می دید، 
بگریزد  خشمگینش  همسر  چنگ  از  تا  دوید  ها 
اما مرد 62 ساله خود را به او رساند و از پشت سر 
ضرباتی را با نوک تیز کارد به پیکر وی فرود آورد.

ها  چمن  روی  ضربات  این  با  که  مذکور  زن   
کرد  جمع  را  خودش  ترس  شدت  از  بود،  افتاده 
کارد  دیگر  مرگبار  ضربه  لحظه  همین  در  ولی 
بزرگ به قفسه سینه اش نشست و نفس هایش 
است،  حاکی  خراسان  گزارش  افتاد.  شماره  به 
با  با  دیدن این صحنه هولناک ، بالفاصله  مردم 
پلیس و نیروهای امدادی تماس گرفتند و از فرار 

مرد مهاجم نیز جلوگیری کردند.
دقایقی بعد زن 35 ساله به بیمارستان فارابی 
کادر  و  پزشکان  تالش  اما  یافت  انتقال  مشهد 
درمانی برای نجات او به نتیجه نرسید و این زن 
بزرگ  کارد  اصابت  از  ناشی  عوارض  اثر  بر  جوان 

آشپزخانه، جان خود را از دست داد.
با گزارش این حادثه تلخ به بازپرس ویژه قتل 
عمد، تحقیقات قضایی درحالی از حدود ساعت 
11 شب چهارشنبه آغاز شد که کارآگاهان اداره 
بررسی  رضوی،  خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی 
ویژه  دستورات  صدور  با  را  خود  تخصصی  های 
ای از سوی قاضی احمدی نژاد ادامه می دادند.

مرد 62 ساله که با دستور مقام قضایی به مقر 
اولیه  دقایق  همان  در  بود  شده  منتقل  انتظامی 
جنایت  راز  و  گشود  اعتراف  به  لب  بازجویی 

هولناک خود را فاش کرد.
قبل  سال  چند  گفت:  کارآگاهان  به  مرد  این 
وقتی همسرم فوت کرد من با یکی از دخترانم که 
درحالی  این  دادم.  ادامه  زندگی  به  است  مجرد 
دنبال  به  و  کرده  ازدواج  دیگرم  دختر  دو  که  بود 

سرنوشت خودشان رفته بودند.
یک  حدود  اف��زود:  جنایی  پرونده  این  متهم 
سال قبل با زن جوانی آشنا شدم  که در منطقه 
هاشمیه سکونت داشت. بعد از مدتی او را به عقد 
موقت خودم درآوردم و ماهانه مبلغی حدود 500 
هزار تومان به او می پرداختم ولی همه ماجرا از 
آن جا آغاز شد که از حدود 10 روز قبل، آن زن 
دیگر به تماس های من پاسخی نمی داد تا این 

که عصر روز چهارشنبه وقتی از پارک ملت عبور 
می کردم ناگهان همسرم را دیدم که با دو جوان 

غریبه روی نیمکت پارک نشسته است.
منزلم  به  و  ک��ردم  مخفی  او  دید  از  را  خ��ودم 
به  افکارم  که  حالی  در  و  نوشیدم  چای  رفتم. 
داخل  را  آشپزخانه  بزرگ  کارد  بود  درگیر  شدت 
پالستیک گذاشتم و دوباره از سمت بولوار امامت 

به درون پارک رفتم.
آن ها در نقطه ای که میزهای شطرنج گذاشته 
بودند.  نشسته  خلوت  مکانی  در  و  است  شده 
سوی  به  و  کشیدم  بیرون  را  کارد  لحظه  یک  در 
همسرم حمله کردم. او فرار کرد اما من بالفاصله 
فرود  پیکرش  بر  را  چاقو  ضربات  و  رسیدم  او  به 
پی  در  اس��ت،  حاکی  خراسان  گ��زارش  آوردم. 
موقت  بازداشت  دستور  متهم،  صریح  اعترافات 
تا  شد  صادر  نژاد  احمدی  قاضی  سوی  از  وی 
اداره  کارآگاهان  سوی  از  بیشتری  تحقیقات 
درب��اره  رض��وی  خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی 

ادعاهای متهم صورت گیرد.
دادسرای   208 شعبه  قاضی  تحقیقات  هنوز 
عمومی و انقالب مشهد و کارآگاهان اداره جنایی 
داشت  ادامه  ملت  پارک  هولناک  جنایت  درباره 
که دوباره زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا 
درآمد و خبر قتلی دیگر در بی سیم های پلیس 

پیچید.
جوان  که  بود  آن  از  حاکی  خبر  این  خالصه 
در  ناشناس  افراد  چاقوی  ضرب  به  ای  ساله   19
مشهد  رجایی  شهید  شهرک  منطقه  رجاء  پارک 
خبر  این  دریافت  پی  در  است.  رسیده  قتل  به 
کارآگاهان  کنار  در  نژاد  احمدی  قاضی  بالفاصله 
ساعت  های  عقربه  که  حالی  در  و  آگاهی  پلیس 
شهید  بیمارستان  عازم  بود  گذشته  بامداد   2 از 

هاشمی نژاد شدند.
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که جوان 
19 ساله، طی درگیری با چند نفر در پارک رجاء 
درمانی  مرکز  به  انتقال  از  پس  که  شده  مجروح 
باخته است. تحقیقات شبانه مقام قضایی  جان 
نزاع کشیده شد، جایی که  به محل  و کارآگاهان 

چمن های پارک رنگ خون گرفته بود.
بررسی های غیرمحسوس و اظهارات شاهدان 

حکایت از آن داشت که چند جوان به دو زن که 
که همین  کردند  نگاه می  بودند،  همراه سه مرد 
آن  بین  مشاجره  و  کشمکش  به  منجر  موضوع 
تیغه های  برق  ناگهان  میان  این  در  اما  شد  ها 
چاقو در هوا درخشید و سینه پسر 19 ساله ای 

را شکافت.
با  ام��ا  ان��د  گریخته  محل  از  ضاربان  اگرچه 
جنایت  اصلی  عامالن  مظنون،  سه  دستگیری 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  توسط 
برای  اطالعاتی  عملیات  که  اند  شده  شناسایی 

دستگیری آنان ادامه دارد.

سهمرکزدندانپزشکیفاقدمجوزدرسبزوار
پلمبشد

سبزوار  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
این  در  فاقد مجوز  دندانپزشکی  مرکز  گفت: سه 

شهرستان مهر و موم شد.
محمد نعمت شاهی افزود: این مراکز به صورت 
دندانسازی  و  دندانپزشکی  امور  در  مجاز  غیر 
نظیر کشیدن دندان، ترمیم و ساخت پروتزهای 

دندان فعالیت می کردند.
وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
مداخله  با  خ��ود،  ذات��ی  وظایف  راس��ت��ای  در 
که  کسانی  و  درمانی  امور  در  غیرمجاز  کنندگان 
برخورد  اندازند،  می  خطر  به  را  مردم  سالمت 

قانونی می کند.
مراکز  به  مراجعه  از  شهروندان  گفت:  وی 
درمانی فاقد مجوز که در فضاهای خارج از عرف، 
غیرمعمول  ساعات  در  و  مشخص  تابلو  فاقد 
خطرات  دچار  تا  کنند  خودداری  دارند  فعالیت 
احتمالی، آسیب های دندانی و ابتال به بیماری 
ایدز  و  هپاتیت  قبیل  از  واگیر  و  عفونی  های 

نشوند.
همچنین  شهروندان  اف��زود:  شاهی  نعمت 
و  غیرمجاز  فعالیت  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
شماره  با  درمان  حوزه  در  صالحیت  فاقد  افراد 
به  نسبت  تا  نمایند  حاصل  تماس   44011066
تعطیلی فعالیت و معرفی افراد متخلف به مراجع 

قضایی اقدام الزم صورت گیرد.
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رئیس شورای شهر کاشمر گفت: بعضأ برخی ادارات 
به  که  می گذارند  را  شرط هایی  اعتبار  تخصیص  برای 
عنوان مثال اگر قرار باشد مبلغی به شهرداری تخصیص 
اداره مربوطه توسط  باید ساختمان سازی  ابتدا  یابد 

شهرداری انجام شود.
کالن  را  موجود  مشکالت  از  یکی  خباززاده  محمد 
شهر مشهد دانست و افزود: وجود بیش از سه میلیون 
نفر جمعیت و زائرانی که به این شهر مراجعه می کنند 
موجب شده نه تنها بسیاری از انرژی مسئوالن استان 
در خود مشهد گرفته شود، بلکه بسیاری از بودجه ها نیز 
به این شهر اختصاص پیدا می کند و عمال شهرستان ها 

به سهم واقعی خود از اعتبارات نمی رسند. وی با اشاره 
مانند  کوچکی  شهرهای  مواقع  بسیاری  در  اینکه  به 
کاشمر از اعتبارات دولتی بی نصیب می مانند، گفت: با 
وجود اینکه شاید جمعیت سه استان به اندازه جمعیت 
شهر مشهد نرسد اما نمی دانم چرا نمایندگان خراسان 
به دنبال جدا کردن مشهد به عنوان یک استان مستقل 
استان  تشکیل  کاشمر  شهر  شورای  رئیس  نیستند. 
شورای  مجلس  در  کاشمر  نماینده  توسط  که  مرکزی 

اسالمی مطرح شده را ضروری دانست.
مجلس  توسط  شوراها  تضعیف  از  همچنین  وی 
نمایندگان  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  اسالمی  شورای 

کمک  را  شهر  ش��وراه��ای  اینکه  ج��ای  به  مجلس 
می بینند.  رغیب  عنوان  به  بیشتر  ولی  بدانند  خود 
در  که  قوانینی  از  برخی  اینکه  بیان  با  خباززاده 
در  می رسد  تصویب  به  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
راستای کم کردن توان شوراها است، افزود: مبالغی 
می گرفته  مردم  از  شهرداری  خود  مستقیم  قبال  که 
بسیار  منت  با  و  می شود  جمع  خزانه  در  امروز  اما 
به  اش��اره  با  وی  می شود.  داده  ها  ش��ه��رداری  به 
را  بعضأ شرط هایی  اعتبارات  برای تخصیص  اینکه 
ساختمانی  باید  ابتدا  مثال  عنوان  به  که  می گذارند 
در اداره مربوطه ساخته شود، عنوان کرد: تغییرات 

داخلی و ساخت و سازهای ادارات دارایی در سطح 
که  افزوده  بر  ارزش  مالیات  تجمیع  محل  از  استان 

سهم شهرداری ها است انجام می شود.
الیحه  اینکه  اعالم  با  کاشمر  شهر  ش��ورای  رئیس 
کمیسیون  در  که  سال هاست  شهری  واحد  مدیریت 
توجه  آن  به  کسی  و  می خورد  خ��اک  مجلس  ه��ای 
را  شوراها  و  شهرداری ها  معضالت  از  یکی  نمی کند، 
اختیارات  کاهش  و  شهری  واحد  مدیریت  موضوع 
از  اینکه یکی  به  با توجه  بیان کرد:  شوراها دانست و 
آماده  است  اشتغال  موضوع  کاشمر  منطقه  معضالت 

هرگونه همکاری در رفع این مشکل هستیم.

برخی قوانین مجلس در راستای کم کردن توان شوراها است

سامانهپیامکوتاهروزنامهصبحامروز
انتق��ادات و پیش��نهادات دریاف��ت آم��اده

شهروندانعزیزمیباشد

100080888

    رضا شجاع

خبر

 � خواف  قطار  حرکت  برنامه  کاهش 
تهران صدای مسافران را درآورد

از  تهران  به  خواف  مسافربری  قطار  حرکت  برنامه 
هر  به  میان  در  روز  حرکت،  از  اردیبهشت 1397   17
حرکت  برنامه  و  است  کرده  تغییر  یکبار  روز  چهار 
قطار تربت حیدریه به تهران را نیز تغییر داد و صدای 

مسافران را درآورد.
مسیر  این  مسافران  از  تعدادی  راستا  همین  در 
با  خ��واف  آهن  راه  ایستگاه  انتظار  سالن  در  ریلی 
خبرنگار ایسنا به گفت وگو نشستند. مرتضی شیبانی، 
از کارکنان شرکت های صنعتی در این خصوص اظهار 
کرد: من در خواف شاغل هستم و برای سفر به شهرم 
همیشه از قطار استفاده می کنم. اما مدتی است برای 

سفر با قطار در این مسیر با مشکل مواجه شدم.
دارم  مرخصی  روز  چهار  من  می دهد:  ادامه  وی 
خواف،  قطار  حرکت  برنامه  خ��وردن  بهم  دلیل  به 
می گوید:  شیبانی  سوخت.  مرخصی ام  از  روز  دو 
چندی پیش با یکی از مسئوالن ایستگاه که صحبت 
بر این  می کردم می گفت چون مسافر زیاد است قرار 
شد قطارخواف به تهران همه روزه شود. اما در حال 
و  شده  یکبار  روز  چهار  هر  قطار  این  حرکت  حاضر 
قطار  از  سفرشان،  مقرر  زمان  در  مسافران  از  خیلی 

محروم شدند.
یکی دیگر از مسافران که در سالن انتظار بود عنوان 

می کند: گزینه اول من برای سفرها، قطار است.
سنگ  معادن  کارکنان  از  را  خود  که  زنگنه  محسن 
عنوان  سخنانی  طی  می کند  معرفی  سنگان  آهن 
می کند: من و گروهی از همکارانم که از قطار استفاده 
می کنیم، مدتی است برای سفر دچار مشکل شدیم.

از  تهران  به  خواف  قطار  اگر  می کند:  تصریح  وی 
ابتدا نمی بود، مردم هم به قطار عادت نمی کردند اما 
و  شده  اندازی  راه  قطار  این  است  چندسال  که  حاال 
سمت  به  مسافری  اتوبوس های  ظرفیت  از  طرفی  از 
تهران کاسته شده است. کاهش روزهای حرکت قطار 

و یا حذف آن از این مسیر، کاری منطقی نیست.
یکی دیگر از مسافران قطار خواف به تهران نیز به 
ایسنا گفت: من در خواف کارمندم و هر سه روز یکبار 

از خواف به تهران و بالعکس در سفر هستم.
نمی توان  اوقات  برخی  افزود:  خان رحمت  جاسم 
قطار  حرکت  جدید  برنامه  با  را  سفرمان  برنامه 
هماهنگ کرد. من 6 روز مرخصی داشتم و در حال 
هم،  طرفی  از  شد  رد  من  مرخصی  از  روز  دو  حاضر 
موجود  منطقه  در  ریلی  امکانات  نیست  منصفانه 
غالمعلی  باشند.  مضیقه  در  هم  م��ردم  اما  باشد، 
کلندرزایی از ساکنان روستای کالشور از توابع خواف 
در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان می کند: من در تهران 
از قطار زیاد استفاده می کنم، اخیرا  کارگری می کنم 
در برنامه حرکت قطار تغییری انجام شده و نمی توان 
از برخی سایت ها  بلیت اینترنتی تهیه کرد. باید بیش 
تا  بیایم  خواف  به  خود  روستای  از  کیلومتر   100 از 

بلیت بخرم.

خبر

پیش بینی کمبود 17 درصدی آب در مشهد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: پیش 
بینی می شود کالنشهر مشهد تابستان آتی در طول 
روبرو  آب  درصدی   17 کمبود  با  سال  گرم  ماههای 

شود.
افت  و  بارندگی  کاهش  افزود:  طباطبایی  علیرضا 
این  برای  را  خاصی  شرایط  سدها  پشت  آب  ذخیره 

کالنشهر سه و نیم میلیون نفری رقم زده است.
بیان  و  اشاره  دوستی  سد  آب  حجم  کاهش  به  وی 
نیاز  مورد  آب  درصد   61 بر  افزون   1391 سال  کرد: 
مشهد از این سد تامین می شد اما این میزان پارسال 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  یافت.  کاهش  درصد   31 به 
فاضالب مشهد ادامه داد: پروژه های خاصی برای گذر 
هوشمندسازی  است.  شده  ریزی  برنامه  تابستان  از 
پایداری  رویکرد  با  مصرف  و  توزیع  تولید،  فرایند 
خدمات و ارتقا تاب آوری، مدیریت تقاضا و تامین آب 
و افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب از جمله 
برنامه های و اهداف این شرکت است. وی گفت: تمام 
از بحران کم  تالش شرکت آب و فاضالب مشهد گذر 
چارچوب  این  در  است.  مشکل  بدون  تابستان  آبی 
از مهمترین  و مدیریت مصرف  از آب  بهینه  استفاده 

راهکارهای جبران کمبود آب است.
طباطبایی افزود: آب آشامیدنی مشهد از سدهای 
دو  چاه،  450حلقه  ارداک،  و  دوستی  طرق،  کارده، 

رشته قنات و یک چشمه تامین می شود.

ساماندهی اراضی بالتکلیف ابتدای 
مهرآباد 

اراضی  ساماندهی  از  مشهد   5 منطقه  شهردار 
دادستان  معاون  دستور  با  همزمان  مهرآباد  ابتدای 

مشهد مقدس خبر داد.
حسین فرهادیان گفت: با دستور معاون دادستان 
مشهد مقدس، احیای فضای سبز ابتدای مهرآباد در 

این منطقه در دستور کاراجرایی قرار گرفت.
اراضی  ساماندهی  طرح  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
بالتکلیف ابتدای مهرآباد با توجه به مشکالت عدیده 
مخاطرات  همچنین  و  محیطی  زیست  بهداشتی، 
در  دادستان  معاون  اکید  دستور  طبق  اجتماعی، 
مشهد   5 منطقه  شهردار  گرفت.  ق��رار  کار  دستور 
به   5 منطقه  شهری  مدیریت  مجموعه  در  اف��زود: 
سطح  بالتکلیف  و  بایر  اراضی  تکلیف  تعیین  دنبال 
امنیت  تامین  منظور  به  امر  این  که  هستیم  منطقه 
اجتماعی و بهداشتی صورت گرفته است. فرهادیان 
خود  تالش  و  ت��وان  همه  با  رو  این  از  ک��رد:  اظهار 
بهداشتی  معضالت  با  اراضی  ساماندهی  به  نسبت 
ضمن  تا  برداشت  خواهیم  موثر  گام  اجتماعی  و 
زیباسازی منظر شهری، فضاهای ناامن و نازیبا را که 
دائما سالمت روحی و جسمی شهروندان را به خطر 
توسعه  و  آبادانی  شاهد  و  بخشیده  بهبود  می اندازد، 

خصوصا در مناطق پیرامونی و کم برخوردار باشیم.
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پالک ها بعنوان راه شناسایی یک خانه دنیای جالبی 
دارند. برای مثال پالک ۱۳ معمواًل برای شماره گذاری 
را  *عدد  این  بسیاری  چون  نمی رود.  کار  به  خانه ها 
نحس می دانند و معتقدند ممکن است باعث بدبیاری 
برای ساکنان خانه شود. پالک ۱۳، اغلب به صورت ۱۲+۱ 
یا ۱–۱۴ نوشته می شود یا در روستاها گاها نام صاحب 

ملک به جای پالک مورد استفاده قرار می گیرد.
اولین پالک ثبت شده در مشهد نیز به حدود 70 سال 
پیش- یعنی سال 1330- بازمی گردد و قطعا بازسازی 
زمانبر  شده،  اجرایی  گذشته  سال  مدت 70  در  آنچه 

خواهد بود.
است:  گفته  پیامی  در  تاکسی  رانندگان  از  یکی 
طرح  کردیم  درخواست  بارها  محترم  شهرداری  »از 
کند.  اجرا  یکسان  صورت  به  را  منازل  پالک گذاری 
یک  پالک  کردن  پیدا  برای  بیسیم  تاکسی  همکاران 
رو  روب��ه  مشکل  با  شهر  مناطق  از  بعضی  در  آدرس 
منازل  از  زیادی  تعداد  کوچه  یک  در  گاهی  هستند. 
و  یا واضح  دارند، مخدوش است،  اگر  یا  ندارند  پالک 

مشخص نیست.« 
این حرف ها یکسان سازی پالک های شهر را بیش از 
پیش مهم جلوه می دهد. قطعا پالک خانه شماره ای 
به هر  یا محله  به  فرد است که در یک کوچه  منحصر 
ساختمان  مکان  یافتن  تا  می شود،  داده  ساختمان 
آسان تر شود. اما گاه ممکن است همواره یافتن پالک 
یک منزل کار چندان آسانی نباشد. در واقع سردرگمی 
شهروندان،  نامه های  از  بخشی  نرسیدن  مقصد  به  و 
تلفن  و  گاز  ب��رق،  آب،  قبوض  از  بخشی  سردرگمی 
بالتکلیف  حتی  و  شهروندان  پستی  مرسوله های  و 
ماندن احضاریه هایی که از سوی دستگاه های قضایی 
و انتظامی به در منازل شهروندان ارسال می شود، به 
به  منازل  از پالک های  قرائت صحیح  ارائه  دلیل عدم 

وجود می آید. مساله ای که موضوع یکسازی پالک ها را 
بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد.

کند  مشخص  که  نیست  دسترس  در  آماری  چه  گر 
و  دارد  وجود  مشهد  شهر  سطح  در  پالک  تعداد  چه 
واضح  پر  اما  می شود،  یکسان سازی  طرح  مشمول 
برای کالنشهر  این مهم یک ضرورت  است که اجرای 
شهری  در  هم  آن  م��ی رود.  شمار  به  مقدس  مشهد 
مشهدی  جمعیت  ان��دی  و  میلیون   3 به  فقط  نه  که 
پاسخگویی می کند. بلکه بر طبق آمار 30 میلیون زائر 
ضرورت  و  می آیند  مقدس  مشهد  به  ساالنه  مسافر  و 
دارد پیشانی های شهر برای جلوگیری از سردرگمی و 
بالتکلیفی افراد ساماندهی شود. چه اینکه اجرای این 
و نظم بخشی در  بر زیباسازی و فضاآرایی شهر  مهم 

آدرس دهی کمک شایانی می کند.
پالکمنازلدراروپا،امریکاوشرقآسیا

این  به  خانه ها  شماره گذاری  رایج  سیستم  اروپا  در 
صورت است که در یک سمت خیابان خانه ها با اعداد 
با اعداد زوج )از ۲  تا آخر( و در سمت دیگر  فرد )از ۱ 
فرد در جهتی  وقتی  آخر( شماره گذاری می شوند.  تا 
می ایستد که شماره ها زیاد می شوند، اعداد فرد اغلب 

در سمت چپ خیابان قرار می گیرند.
کوچک تر  مناطقی  به  شهر  جنوبی  کره  و  ژاپن  در 
ترتیب  به  یا  منطقه  هر  در  خانه ها  می شود.  تقسیم 
در  بلوک  هر  در  یا  می شوند  شماره گذاری  اح��داث 
روش  با  روش  این  ساعت.  عقربه های  حرکت  جهت 

شماره دهی منطقه ای در ونیز قابل قیاس است.
و  آمریکا  متحده  ایاالت  خیابان های  از  بسیاری  در 
کانادا، پالک های فرد در یک سمت خیابان و پالک های 
زوج در سمت دیگر آن قرار دارند. اغلب شماره پالک 
متناسب است با فاصله آن از جایی مشخص، بنابراین 
استفاده  خیابان  یک  شماره گذاری  در  اع��داد  تمام 
نمی شوند. در خیابان های بسیار طوالنی، شماره های 

4 یا 5 رقمی هم به کار برده می شود.
از  و  ایران  در  خانه ها  شماره گذاری  رایج  شیوه  در 
یک  در  فرد  اعداد  معمواًل  نیز،  مقدس  مشهد  جمله 
سمت و اعداد زوج در سمت دیگر خیابان قرار می گیرند 
و معمواًل به ترتیب هستند. هرچند در موارد بسیاری 
دو  که  جاها  بعضی  در  می خورد.  هم  به  ترتیب  این 
شماره پالک مشابه وجود دارد یکی با ممیز از دیگری 

تفکیک می شود.
برداشتاطالعاتپالکهابرایشرکتهایآب

وبرقوگاز
نوسازی  منظور  به  سالیانه  بودجه های  اساس  بر 
پالک ها طی سال گذشته رقمی معادل 500 میلیون 
تومان هزینه شده و هم اکنون کار به صورت مرحله به 
مرحله در حال انجام است. اما قطعا مهاجرت از شیوه 

سنتی پالک گذاری به شیوه نوین زمانبر است.
در این رابطه مدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات فنی و 
شهری شهرداری مشهد با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد از 
شیوه سنتی به شیوه مدرن در پالک کوبی شهر مشهد، 
منازل،  پالک های  خوانایی  به  توجه  می کند:  بیان 
ادارات و مجموعه های دولتی و خصوصی در دستور کار 

قرار گرفته است.
مشارکت  با  اینکه  به  اشاره  با  حسین پور  علی  سید 
مجموعه های مرتبط از جمله سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری مشهد طرح نوسازی پالک های 
مشهد در دست اجرا است، اظهار می کند: پالک های 
فراهم  اطالعات  بارگذاری  برای  مناسبی  بستر  جدید 
آورده است. در عین حال تالش شده قالب مورد نظر 
فرم  و  باشد  داشته  همخوانی  موجود  استاندارهای  با 

بصری مناسب و گویایی را ارائه دهد.
با  جدید  پالک های  شده  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
ترکیب و شکل ساختاری ساختمان های شهر مغابرت 
نداشته باشد، می گوید: در طراحی پالک ها تالش شده 

این نشانه های هویتی بر چهره شهر بنشیند و خوانایی 
الزم را که انتظار می رود، فراهم آورد.

شهری  و  فنی  مطالعات  و  طرح ها  دفتر  مدیرکل 
شهرداری مشهد در ادامه خاطر نشان می کند: براین 
قراردادی  پیمانکار  عنوان  به  پست  شرکت  با  اساس 

منعقد شده و روند اجرای کار شروع شده است.
منطقهیکدراولویتاجرا

حسین پور ادامه می دهد: در حال حاضر کار نصب 
و  یک  مناطق  در  پایلوت  صورت  به  جدید  پالک های 
اجرای  چنانچه  است  امید  و  است  اجرا  حال  در   12
طرح  شود،  تکمیل  موفقیت  با  طرح  این  آزمایشی 
اجرایی  شهر  همه  در  پالک ها  ساماندهی  و  تعویض 

گردد.
یا دو ساله  بازه زمانی یک  اینکه در  بر  تاکید  با  وی 
به پالک های جدید  را  نمی توان همه پالک های شهر 
شناسایی مجهز کرد، تصریح می کند: اولویت در اجرای 
یا  است  فاقد پالک  که  است  با مکان هایی  این طرح، 
نظام پالک بندی آن ها دچار تغیر شده است. سپس 
دامنه اجرا و گسترش طرح در تمام نقاط شهر گسترده 

می شود.
شهری  و  فنی  مطالعات  و  طرح ها  دفتر  مدیرکل 
شهرداری مشهد با اشاره به اینکه کد پستی نیز بر روی 
با اجرای  پالک های یاد شده درج می شود، می گوید: 
این مهم مراودات، مراسالت و امانات به راحتی قابل 
ارسال و دریافت خواهد بود و افراد نیز می توانند پالک 

مورد نظر را به سهولت پیدا کنند.
بر  بارکد  نصب  پیش بینی  به  اش��اره  با  حسین پور 
زمانیکه  صورت  این  در  می کند:  بیان  پالک ها،  روی 
سیستم های بهره برداری از بارکد تحویل شود، تمامی 
ارگان های دولتی خدمات رسان می توانند از بارکد روی 
پالک برای برداشت اطالعات مورد نیاز و مستندسازی 

اطالعات خود استفاده کنند.
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عبور از سنت به مدرنیته پس از 70سال؛

پالک خانه ها در مشهد شکل تازه می گیرد
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صبح شنبه خبری روی سایت  فدارسیون کشتی 
و  ورزش��ی  سایت های  در  سرعت  به  و  گرفت  قرار 
شبکه های انتشار یافت. خبر نشان از تایید میزبانی 
 2019 سال  آزاد  کشتی  جهانی  جام  برای  مشهد 
داشت. این موضوع موجی از شادی را بین ورزش 

دوستان خراسانی به راه انداخت.
کشتی خراسان با پشتوانه ای محکم از اساطیری 
قربان  چون  پهلوانانی  تا  گرفته  پوریای ولی  چون 
محمد بهادری، احمد وفادار، برادران خادم است 
و... اکنون میزبان بزرگترین مسابقات کشتی پس 

از آوردگاه المپیک شده است.
پس از خواندن این خبر روی سایت فدراسیون 
خراسان  کشتی  هیئت  رئیس  با  بالفاصله  کشتی 
رضوی و عضو شورای اسالمی شهر مشهد تماس 

گرفتیم تا از جزئیات این رویداد با خبر شویم.
رئیسهیئتکشتیخراسانرضوی:

پیشنهاداینکارتوسطآقایصبوریانارائهشد
گفت:  رض��وی  خراسان  کشتی  هیئت  رئیس 
این کار توسط آقای صبوریان، مدیرکل  پیشنهاد 
سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی ارائه شد. 
به واسطه پیگیری های ایشان، شهردار مشهد نیز 
موافقت خود را برای همکاری در این زمینه اعالم 
کردند که البته عالقه شخص شهردار به این ورزش 

نیز در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده است.

مسعود ریاضی در گفت وگو با »صبح امروز« افزود: 
شهر و استان ما بسیار به چنین رویدادی نیازمند بود 
چرا که کمک می کند دوباره مردم و جوانان به سمت 
کشتی گرایش پیدا کنند و برد تبلیغاتی این رویداد 
مهم، تاثیر بسیار مناسبی در عالقه مندی جوانان به 

این رشته کهن ورزشی دارد.
مشهدآمادهمیزبانیاست

ریاضی در مورد شرایط مشهد برای میزبانی این 
امکانات و شرایط  رویداد گفت: من فکر نمی کنم 
زمینه  در  باشد.  کمتر  کرمانشاه  شهر  از  مشهد 
شرایط فضای ورزشی مشهد دارای سالن و تشک 
استاندارد هست، کما اینکه این استانداردها حتی 
در مسابقات سطوح پایین کشتی در استان ما نیز 

رعایت می شود.
غذای  تامین  و  هتل ها  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
به توریستی و  با توجه  نیز  سالم برای ورزشکاران 
بین المللی بودن شهر مشهد قطعا مشکلی نخواهیم 
داشت و آمادگی کامل برای میزبانی این مسابقات را 
داریم و هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد. ضمن 
اتحادیه جهانی کشتی  برای  که موضوع مهم  این 
پیشینه منطقه در این ورزش و قهرمان هایی است 
که در این منطقه پرورش یافته اند که ما سابقه خوبی 

در این بحث داریم.
اینرویدادباهماهنگیمدیریتشهریبرگزار

میشود
عضو شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد: من 
هنوز اطالعی از بودجه ای که برای این مسابقات در 

نظر گرفته شده ندارم اما به آقای خادم قول داده ام 
که در حد توان تالش کنم تا میزبانی مناسبی داشته 
باشیم. بیشتر پی گیری های این رویداد توسط آقای 
توجه  با  و  شده  انجام  مشهد  شهردار  و  صبوریان 
به این که آقای خامسی اعالم کردند که این اقدام 
با هماهنگی مدیریت شهری انجام می شود قطعا 
روی کمک های شورای شهر نیز حساب باز کرده اند. 
امیدوارم با کمک و برنامه ریزی شورای شهر میزبانی 

موفق و متفاوتی را داشته باشیم.
این رویداد خراسان را به روزهای اوج باز می گرداند
شهر  برای  روی��داد  این  آورده  مورد  در  ریاضی 
مشهد گفت: این جام جهانی آورده مالی چندانی 
برای کشتی شهر نخواهد داشت و هزینه ها بیشتر 
از درآمد خواهد بود اما ما نیز به این موضوع فکر 
نمی کنیم چرا که آورده این رویداد جوانه زدن دوباره 
کشتی در این شهر است تا خراسان به روزهای اوج 

خود در این ورزش بازگردد.
وی در پایان گفت: باید به روزهایی بازگریدم که 
خادم  ب��رادران  چون  قهرمانانی  مسابقات  از  پس 
سرازیر  باشگاه ها  به  جوانان  سیل  توکلیان  امیر  و 
می شدند تا به اسطوره هایی مثل آن ها تبدیل شوند.

مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضوی:
مشهدهنوزاعالمآمادگینکردهاست

پس از صحبت های مسعود ریاضی و تاکید وی بر 
تالش ها و اقدامات رئیس  سازمان ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، پس از تماس های متوالی باالخره 
موفق به صحبت با وی شدیم اما نکته عجیب اینجا 

بود که کوروش صبوریان این خبر را انکار کرد و از این 
رویداد اظهار بی اطالعی کرد.

رئیس سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی 
ام��روز«  »صبح  خبرنگار  با  تلفنی  گفت وگوی  در 
این  از  من  و  نشده  قطعی  چیز  هیچ  هنوز  گفت: 
میزبانی  برای  مشهد  هنوز  هستم.  بی اطالع  خبر 
این رویداد اعالم آمادگی قطعی نکرده و فدراسیون 
کشتی ایران و اتحادیه جهانی کشتی نیز تاییدیه ای 
به ما ارائه نکرده اند. قطعا در صورت تایید میزبانی 
مشهد و اعالم آمادگی این موضوع را به اطالع مردم 

و رسانه ها خواهیم رساند.
صحبت های صبوریان تناقض عجیبی را نشان 
می داد، از طرفی خبری که روی سایت فدراسیون 
کشتی رفته و در تمامی رسانه ها منتشر شده است 
و از جانبی اظهار بی اطالعی قطعی رئیس سازمان 
ورزش و جوانان خراسان رضوی! برای اطالع دقیق 
با فدراسیون کشتی تماس  این موضوع  بررسی  و 
گرفتیم و بخاطر عدم پاسخگویی رسول خادم این 
موضوع را از روابط  عمومی این فدراسیون پی گیر 

شدیم.
مسئولواحدروابطعمومیفدراسیونکشتی:
نمایندهفیالشرایطمشهدرابررسیخواهدکرد

کشتی  فدراسیون  عمومی  روابط  واحد  مسئول 
موافقت خود  اتحادیه جهانی کشتی  گفت:  ایران 
بر میزبانی مشهد در جام  جهانی کشتی  را مبنی 
آزاد سال 2019 اعالم کرده است و بزودی »دولت 
تایید  و  بازدید  برای  فیال  نماینده  تورلیخانوف«، 
که  کرد  خواهد  سفر  شهر  این  به  مشهد  امکانات 
البته هنوز زمان این سفر مشخص نیست. باید دید 
پارامترهایی که نماینده فیال برای میزبان در نظر 
با شرایط شهر مشهد همخوانی  تا چه حد  گرفته 

دارد.
موضوع جریان در کامال صبوریان آقای قطعا

هستند
خبرنگار  ب��ا  گفت وگو  در  عسکری  مسعود 
با بررسی  و  »صبح امروز« افزود: قطعا این موضوع 
جمع بندی آقایان خادم و صبوریان صورت گرفته 
است و کامال در جریان موضوع هستند. ما نیز امروز 
تاییدیه در خواستی که بر اساس توافق آن ها بوده را 

از فیال دریافت و منتشر کردیم.
حرفچهکسیراباورکنیم؟

به  ورزش،  ه��وای  خوش  خبر  این  که  درحالی 
خصوص کشتی استان را آفتابی کرده است و موجی 
کرده  ایجاد  مشهدی  شهروندان  دل  در  را  امید  از 
است، چرا مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان از 
این اتفاق بی خبر است، در حالی که متولی اصلی 
ورزش  و  می شود  محسوب  رقابت ها  این  برگزاری 

دوستان مشهدی حرف چه کسی را باور کنند؟ 

کوتاه از ورزش استان

و  ج��ودو  رشد  کشور،  ک��وراش  تیم  پوش  ملی 
قابل  المللی  بین  و  کشور  سطح  در  را  ک��وراش 
توجه دانست و گفت: نزدیک به یک سال است 
در  حضور  آماده  فشره  تمرینات  گذراندن  با  که 
جاکارتا می شویم، امیدوارم با کسب نتیجه مزد 

زحماتمان را بگیریم.
جعفر پهلوانی درخصوص شرایط و مرحله جدید 
آماده سازی تیم ملی افزود: از ۱۹ تا ۳۱ خرداد 
در  حضور  آمادگی  جهت  بجنورد  در  اردوی  ماه 
مسابقات آسیایی جاکارتا برگزار می شود و مانند 
تیم  بدنه  از  توجهی  قابل  تعداد  قبل  های  دوره 

ملی را خراسانی ها تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: بعد از اردوی بجنورد، تیم ملی 
به مشهد می آ ید و در پایان برگزاری یک دوره 
اعزام  ازبکستان  به  این شهر  اردوی تمرینی در 
شده  دیده  تدارک  که  مسابقاتی  در  و  می شود 
است شرکت می کند، اما بنا به صالح دید مربی، 
داشت،  نخواهم  حضور  مسابقات  این  در  من 
۳ اردوی دیگر تا شروع  بعد از ازبکستان حدود 

مسابقات آسیایی جاکارتا خواهیم داشت.
ملی پوش کوراش کشورمان تصریح کرد: از آبان 
۹۶ ما در اردوهای آمادگی حضور داشتیم  سال 
آماده  آسیایی  و  جهانی  تورنمت  سه  ب��رای  و 
آسیایی  و  ترکیه  المللی  بین  مسابقات  شدیم 
مهم ترین  و  گذاشتیم  سر  پشت  را  هندوستان 

آزمون تیم ملی را در جاکارتا پیش رو داریم.
پهلوانی افزود: تمام تالشمان را به کار گرفتیم تا 
با کسب بهترین نتیجه مزد زحمات این چندماه 
و  منظم  اردوه��ای  با  کنیم،  دریافت  را  تالش 
تمرینات فشرده ای که داشتیم به آینده و کسب 

نتیجه امید زیادی داریم.
بیان کرد: به خاطر ورزش کشتی چوخه در  وی 
خراسان رضوی، استان ما از دیرباز قطب اصلی 
جودو وکوراش در کشور است و اکثر ورزشکاران 
حضور  ثابت  به صورت  ملی  تیم  در  خراسانی 
داشته  تداوم  موضوع  این  امیدوارم  و  داشتند 
باشد چراکه کوراش نه تنها در سطح کشور بلکه 
در کشورهای دیگر نیز با پیشرفت خوبی روبه رو 

بوده است.
به دلیل حضور  افزود:  ملی پوش کوراش کشور 
تعداد زیادی خراسانی در تیم ملی اکثر اردوها 
در استان ما برگزار می شود شرایط میزبانی اداره 
سطح  از  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل 
شرایط  و  هتل  بهترین  و  بود  برخوردار  باالیی 
را برای ما فراهم کردند، حمایت از ورزشکاران 
خوبی  پیامدهای  و  می شود  انگیزه  ایجاد  باعث 

را به همراه خواهد داشت.

سالمت

وحیدداودی

ماه  برکت،  و  خیر  ماه  رمضان،  مبارک  ماه 
هرچه  که  است  برکات  نزول  ماه  و  ساز  انسان 
انسان کامل تر باشد از فواید این ماه بیشتر بهره 

می برد.
جسم  سالمتی  ب��رای  همواره  که  "ورزش" 

ماه  این  در  است،  شده  سفارش  آن  به  روح  و 
خود  نقش  می تواند  و  یافته  پررنگتری  جلوه 

دراین مهم را بهتر و بیشتر ایفا کند.
"ورزش" نه تنها با "روزه" منافاتی ندارد بلکه 

اگر به  صورت صحیح و اصولی انجام شود، باعث 
آرامش و کاهش استرس ورزشکاران می شود و 

استقامت فکری و صبر آنان را تقویت می کند.
ورزش در ماه رمضان از تجمع چربی در بدن 
جلوگیری کرده و عمل سوخت و ساز را تسهیل 
روزه  که  ورزش��ک��اران��ی  بطوری که  می نماید 
قند  و  گوارشی  مشکالت  دچار  کمتر  می گیرند 

خون می شوند.
غذایی  برنامه  یک  با  می توانند  ورزشکاران 
غنی، انرژی مورد نیاز را برای انجام فعالیت های 

ورزشی و حفظ ساختار بدنی بدست آورند.
دیگر  از   آب  از  اندازه  به  و  موقع  به  استفاده 
به  ماه  این  طول  در  می بایست  که  است  نکاتی 
آبی  کم  رمضان  مبارک  ماه  در  کرد.  توجه  آن 
هنگام  خصوص  به  موارد  از  برخی  در  می تواند 
ورزش کردن مشکل ساز شود اما با تغییر زمانی 
مشکل  این  با  می توان  ورزشی  برنامه های  در 

مقابله کرد.
صبح  ورزشی  برنامه  می توانند  ورزشکاران 
و  کنند  منتقل  افطار  از  بعد  و  عصر  به  را  خود 
به  را  مشکالت  وقوع  احتمال  ترتیب،  این  به 

حداقل برسانند.
به  افرادی که امکان تغییر برنامه ورزشی خود 
را ندارند نیز توصیه می شود که درهنگام سحر 
و افطار مقدار بسیار زیادی آب بنوشند تا عالوه 
باشند،  کرده  مرتفع  را  بدن  نیاز  این  براینکه 
موقع  در  تا  کنند  ذخیره  بدن  در  آب  مقداری 
نیاز و از دست رفتن آب بدن، از آن بهره جویند 
و به این ترتیب احتمال وقوع خطرات ناشی از 

کم آبی را به حداقل برسانند.
پیادهروی

با  رمضان  مبارک  ماه  نیز  امسال  که  آنجا  از 
بهار همزمان شده است، روزه داران باید قدری 
بیشتر مراقب حفظ سالمت خود باشند. چراکه 
هوا  گرمای  روزه داری،  بر  عالوه  است  ممکن 
جمله  از  روزانه  جسمی  فعالیت های  انجام  نیز 
ورزش را با مشکل مواجه  کند. اما اگر شما هم 
 ، داشته اید  عادت  مرتب  و  منظم  ورزش��ی  به 
شاید نخواهید که یکباره تمام فعالیت های خود 

را متوقف کنید.
را ورزش ماه این طول در باید چگونه اما

ادامهداد؟
سالمت  برای  مناسب  راهی  ورزش،  تداوم 
فرد  اگر  است.  ماه  این  از  بیشتر  بردن  لذت  و 
اصول تغذیه ای صحیح را رعایت کند، می تواند 
مالیم  و  منظم  ورزش��ی  به  روزه داری  کنار  در 
را  خود  جسمی  سالمت  این گونه  و  بپردازد  نیز 

تامین نماید.
داشته  نظر  در  را  مهم  نکته  این  ضمن  در 
یک  مدت  به  فعالیت ها  تمامی  قطع  که  باشید 
 � قلبی  استقامت  و  ق��درت  است  ممکن  م��اه، 

عروقی شما را با مشکل مواجه  سازد.
ادامه دارد...

ملیپوشتیمملیکوراش:فواید ورزش در ماه رمضان
مزد زحماتمان را در جاکاراتا می گیریم

گل محمدی: کار جدی نقل و انتقاالت از هفته آینده
سرمربی جدید پدیده می گوید از شرایط باشگاه پدیده 

مطلع است و با دیدی باز پدیده را انتخاب کرده است.
به گزارش ایسنا، یحیی گل محمدی درباره حضورش 
در تیم پدیده اظهار کرد: مذاکراتی را از چند روز قبل 
با مدیران باشگاه پدیده داشتم و در نهایت با توجه به 
شناختی که از این باشگاه پیدا کردم و مشورت برخی 

از دوستانم قرار داد خود با این باشگاه را منعقد کردم.
وی ادامه داد: از اینکه با تیمی که نماینده خطه خراسان 
است و شهر امام رضا)ع( می باشد، می خواهم کار را آغاز 
هیئت  اعضای  و  مدیرعامل  از  باید  و  خوشحالم  کنم 
این اعتماد را به من داشتند تشکر  مدیره باشگاه که 

نمایم.
سرمربی تیم پدیده اظهار کرد: شهر مشهد و استان 
خراسان رضوی پتانسیل بسیار باالیی دارد و هواداران 
لطف  اب��راز  از  باید  دارد.  نشاطی  و  پرشور  فوتبالی 
هواداران پدیده و مردم مشهد و خراسان که نسبت به 

انتخاب من ابراز لطف داشتند تشکر کنم. قطعا در ادامه 
و   نام خراسان  آنها تیمی در خور شان  با حمایت  راه 
مشهد و فوتبال شرق کشور را راهی مسابقات خواهیم 

کرد.
گل محمدی افزود: از شرایط باشگاه پدیده کامال مطلعم 
و در جلساتی که با مدیران باشگاه داشتم به من اعالم 
شده است و من هم با دیدی کامال باز و منطقی این تیم 
را انتخاب کردم. در ادامه راه میز قطعا به حمایت همه 
که  نیاز داریم. هر چند  جانبه مدیران شهری مشهد 
مدیرعامل باشگاه و دوستان دیگری که در این باشگاه 
مسئولیت دارند حمایت بسیار خوبی را از تیم و کادر 

فنی دارند.
وی درباره شروع کار پدیده نیز گفت: تالش ما این است 
برنامه  بر اساس  و  پایان ماه مبارک رمضان  از  تا پس 
ریزی که انجام دادیم از ۲۶ یا ۲۷ خرداد استارت کارمان 

را در مشهد بزنیم و تمرینات را آغاز کنیم.

سرمربی تیم پدیده خراسان همچنین درباره بازیکنان 
مدنظرش گفت: برنامه ریزی ما این است که از ریخت 
و پاش و هزینه های مالی بیهوده جلوگیری نماییم. بر 
این اساس تمرکزمان بر روی جذب بازیکنان جوان و 
اعالم  باشگاه  به  موضوع  این  کنار  در  است.  انگیزه  با 
کرده ام که با برخی نفرات فصل گذشته که مدنظر هستند 
صحبت کنند. وی افزود: همچنین بازیکنان جدیدی 
هم در پست های مختلف الزم داریم که در حال مذاکره 
با آنها هستیم و انشا... از هفته آینده کار جدی نقل و 

انتقالت پدیده را استارت می زنیم.
گل محمدی همچنین در خصوص انتخاب دستیارانش 
در تیم نیز گفت: اجازه بدهید تمرینات تیم آغاز شود 
و بعد درباره دستیاران صحبت کنیم. آن چیزی که در 
حال حاضر مهم است اینکه با تالش و همدلی و به دور 
از حاشیه کار خود را در پدیده پیش ببریم و تالش کنیم 

تا نتایج قابل قبولی را بگیریم.

مدیرکلورزشوجواناناستاناظهاربیاطالعیوفدراسیونکشتیتاییدکرد
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   دهقان: بنایی برای خروج از برجام 
      نداریم

مش��اور فرمان��ده کل ق��وا در ح��وزه صنای��ع دفاع��ی و 
پشتیبانی تاکید کرد: اگر قرار باشد برجام رفع تحریم ها 
را به همراه نداشته باش��د موضوعیتی هم ندارد و آنچه 
رهبری فرمودند این اس��ت که ما هیچ محدودیتی برای 

انجام اقداماتمان قائل نیستیم.
ب��ه گ��زارش ایس��نا س��ردار حس��ین دهق��ان در رابط��ه 
ب��ا فرمای��ش رهب��ری درب��اره فعالیت ه��ای هس��ته ای 
کشورمان اظهار کرد: همان طور که دقت کردید رهبری 
اقدامات در چارچوب برجام را توصیه کردند، لذا بنایی 

برای خروج از برجام نداریم.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد برجام برای مردم ایران، 
رفع تحریم ها و گش��ایش اقتصادی را به همراه نداش��ته 

باشد برجام موضوعیتی ندارد.
مش��اور فرمان��ده کل ق��وا در ح��وزه صنای��ع دفاع��ی و 
پش��تیبانی همچنین بی��ان کرد: ام��روز آمریکایی ها به 
دنبال ایجاد یک فضای جدیدی هس��تند که امتیازاتی 
را از مل��ت ایران بگیرند، اما ملت ایران در جهت تامین 
مناف��ع خ��ود محک��م ایس��تاده و ب��ه کس��ی امتی��ازی را 

نخواهد داد.
دهقان خاطرنش��ان کرد: آنچه منافع ما اقتضاء می کند 
همان چیزی اس��ت که رهبری و مس��ئولین نظام دنبال 

می کنند ، لذا آنچه رهبری 
فرمودند این اس��ت که ما هیچ من��ع و محدودیتی برای 

انجام اقداماتمان قائل نیستیم.
مش��اور فرمان��ده کل ق��وا در ح��وزه صنای��ع دفاع��ی و 
پشتیبانی گفت: آنچه مهم است این است که ما به عهد 
و قراردادهای خود با کشورهای بزرگ و همچنین تایید 
ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل پایبند هس��تیم و این که 
طرف ه��ای مقاب��ل آن را زیرپ��ا بگذارند طبیعی اس��ت 
ک��ه ما دلیلی ب��رای این که بخواهیم ش��رایط جدیدی را 

تحمل کنی��م وجود ندارد ، لذا اقداماتمان را متناس��ب 
با آن انجام می دهیم.

   تکذیب درخواست شاهرودی 
      برای آزادی سعید مرتضوی

ی��ک مقام آگاه در دفت��ر آیت ا... ش��اهرودی در گفتگو 
با تس��نیم ش��ایعه درخواس��ت رئیس مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام برای آزادی س��عید مرتضوی را تکذیب 

کرد.
ب��ه دنبال انتش��ار ش��ایعات و اخبار جعل��ی در ارتباط با 
درخواست آزادی س��عید مرتضوی قاضی محکوم شده 
توس��ط آیت ا... هاشمی ش��اهرودی، یک مقام آگاه در 
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار 
تس��نیم گفت که حضرت آیت ا... هاش��می ش��اهرودی 
به هیچ وجه درخواس��تی مبنی بر عفو یا آزادی س��عید 

مرتضوی نداشتند.
ای��ن منب��ع آگاه افزود: جع��ل اخبار و انتش��ار اطالعات 
غلط و جهت دار تخریبی، ش��یوه نخ نما ش��ده  رسانه ای 
اس��ت ک��ه در پیش��گاه مل��ت ب��زرگ ای��ران و طیف  ها و 
گروه های سیاسی و اجتماعی راه به جایی نخواهد برد.

   یک بانک به پرداخت 20 هزار یورو 
      به یک زوج ایرانی محکوم شد

ی��ک بانک ایرلن��دی به دلیل برخورد حاک��ی از تبعیض 
نژادی ب��ا یک زوج ایران��ی به پرداخت ۲۰ ه��زار به آنها 

محکوم شد.
ب��ه گ��زارش آیریش تایمز، کمیس��یون رواب��ط محل کار 
ایرلن��د اعالم کرد: یک بانک ایرلن��دی به دلیل تبعیض 
ن��ژاد علیه ی��ک زوج ایرانی ب��ه پرداخت ۲۰ ه��زار یورو 

جریمه نقدی به این زوج محکوم کرد.
ای��ن زوج ایران��ی ک��ه ح��دود ۱۰ س��ال اس��ت در ایرلند 
زندگ��ی می کنند درخواس��ت انتق��ال پول به س��رزمین 
مادری خود را داشتند که بانک به بهانه محدودیت های 
قوانی��ن پولش��ویی از ای��ن کار امتن��اع کرده اس��ت. این 

زوج س��پس ب��ه کمیس��یون رواب��ط مح��ل کار ایرلند در 
ای��ن زمینه ش��کایت کردن��د. این بانک مدعی ش��ده که 
مجب��ور بوده اس��ت ت��ا بر اس��اس قوانین اتحادی��ه اروپا 
مرتب��ط ب��ا قوانی��ن مب��ارزه با پولش��ویی و تامی��ن مالی 
تروریس��م با تحریم های بانکی علیه ایران همگام ش��ده 

و محدودیت هایی را برای این زوج ایجاد کند.
البته ماریان دافی، کارش��ناس کمیس��یون روابط محل 
کار ایرلند گفت: در تحقیقات مشخص شد که این بانک 
می توانست از مسیرهای دیگر به این زوج خدمتگزاری 
کند ام��ا به دلیل تمای��الت تبعیض نژادی،  درخواس��ت 

این زوج را رد کردند.
   انتقاد یک وکیل به انتشار لیست 

      وکالی قوه قضاییه
س��یدکاظم حسینی در یادداش��تی به قرارگرفتن نامش 
در لیس��ت وکالی مورد اعتماد ق��وه قضاییه برای اعالم 

وکالت در پرونده های امنیتی واکنش نشان داد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در بخش��ی از یادداش��ت این وکیل 
دادگس��تری آمده اس��ت:پیرو انتشار اس��امی 20 نفره 
موس��وم به وکالی تبصره ماده 48 مورد تایید ریاس��ت 
محت��رم ق��وه قضاییه و درج خ��ارج از اراده نام بنده در 
فهرس��ت مذک��ور و تماس مک��رر دوس��تان و همکاران 
در ای��ن خصوص به اطالع می رس��اند اینجانب همانند 
س��ایر هم��کاران و اس��اتید فرهیخته معتق��دم مصوبه 
مذک��ور بر خ��الف اصول قانون اساس��ی و ناقض حقوق 
ش��هروندی می باشد و حق دسترسی به محاکم که حق 
انتخاب آزادانه وکی��ل مصداق اعلی این اصل پذیرفته 
ش��ده بی��ن المللی و م��ورد تاکید میثاقین بی��ن المللی 
حقوق بش��ر که جمهوری اس��المی ایران نی��ز عضو آن 
می باش��د را نق��ض نموده ک��ه اعتبار بی��ن المللی آرای 

صادره نظام قضایی کش��ور را مخدوش می نماید.
شایس��ته اس��ت در اص��الح مصوب��ه مذکور اقدام ش��ود 
ت��ا در آین��ده از تحمی��ل هزینه های احتمالی ناش��ی از 

اجرای این مصوبه بر جامع��ه جلوگیری گردد. بنده نیز 
همچنان بر سوگند خود در احقاق حق و اجرای عدالت 

ماندگار بوده و شرافت من وثیقه این قسم می باشد.
   »پرداخت صدقه« در پایتخت رکورد 

      زده شد
مدی��رکل کمیت��ه ام��داد اس��تان ته��ران از رکوردزن��ی 
تهرانی ه��ا در پرداخ��ت صدق��ه خب��ر داد و گف��ت:  این 
میزان بیش��ترین آمار صدقات مردم��ی طی یک ماه از 

ابتدای ش��کل گیری کمیته امداد بوده اس��ت.
به گزارش مش��رق، محس��ن ولیئی با اشاره به افزایش 
مش��ارکت های عموم��ی و حمای��ت خیری��ن و مردم از 
مددجوی��ان کمیت��ه ام��داد امام خمینی )ره( در س��ال 
ج��اری اظه��ار ک��رد: خوش��بختانه ب��ه دنب��ال افزایش 
مشارکت مردم و خیرین در کمک به مددجویان تحت 
پوش��ش کمیته امداد اس��تان تهران، شاهد رکوردزنی 
کمک ه��ای مردم��ی در واریز صدقات ب��ه صندوق های 

کمیت��ه ام��داد بودی��م.
مدی��رکل کمیت��ه ام��داد اس��تان ته��ران ب��ا بی��ان اینکه 
صدق��ات مردمی در اردیبهش��ت ماه امس��ال 13 درصد 
رشد داشته است گفت: در اردیبهشت ماه امسال مردم 
اس��تان تهران بیش از 39 میلیارد ریال در صندوق های 
صدقات کمیته ام��داد امام خمینی )ره( واریز کردند که 
بیش��ترین آمار صدقات مردمی طی ی��ک ماه از ابتدای 

شکل گیری کمیته امداد بوده است.
و  صدق��ات  ای��ن  هزینه ک��رد  نح��وه  خص��وص  در  وی 
ای��ن صدق��ات  از  اف��زود: بخش��ی  کمک ه��ای مردم��ی 
تهرانی ها در اردیبهش��ت ماه، صرف تهیه 40 جهیزیه 5 
میلیون تومانی برای دختران مددجویان، خرید 8 واحد 
منزل مس��کونی ب��رای افراد تحت پوش��ش، اع��زام 830 
دانش آموز به اردوی دانش آموزی مشهد مقدس، تامین 
هزینه درمان 300 نفر از بیماران تحت پوش��ش و تهیه و 

توزیع 2 هزار سبد کاال برای مستمندان شده است.

   امروز؛ انتخاب رئیس و اعضای 
     هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس

عض��و هیئت رئیس��ه مجل��س گف��ت: رئی��س و اعض��ای 
هیئت رئیس��ه کمیس��یون های تخصص��ی مجلس امروز 
یکش��نبه انتخ��اب می ش��وند. به گ��زارش مش��رق، اکبر 
رنجبرزاده عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم در سال 
س��وم، گفت: با توجه ب��ه اینکه انتخابات هیئت رئیس��ه 
مجل��س دهم در س��ال س��وم در روز نهم خ��رداد برگزار 
ش��د، بنابراین طبق آیین نامه داخل��ی مجلس رئیس و 
اعضای هیئت رئیس��ه کمیسیون های تخصصی نیز باید 
برای س��ال س��وم دوره دهم انتخاب ش��وند. وی افزود: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است رئیس 
و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس 
امروز)یکش��نبه، 20 خرداد( در جلسه کمیسیون ها و با 
رأی اکثری��ت اعضا انتخاب ش��وند. عضو هیئت رئیس��ه 
مجل��س تأکید ک��رد: اعضای کمیس��یون های تخصصی 
مجل��س در نشس��ت هایی ک��ه ام��روز برگ��زار می کنند، 
اعضای هیئت رئیس��ه کمیس��یون ها ش��امل رئیس، دو 
نای��ب رئیس، دو دبیر و یک س��خنگو را برای یک س��ال 

آینده انتخاب می کنند.
   دولت یک ریال برای پیام رسان تلگرام 

      هزینه نکرده است
آذری جهرم��ی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه گفته 
می ش��ود برای پیام رس��ان تلگرام ۷۰ میلیون دالر هزینه 
شده؛ دولت برای حمایت از پیام رسان های داخلی چقدر 
هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف هایی 
زده می شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطالعیه 
بارها گفته ایم که دولت یک ریال برای پیام رس��ان تلگرام 
هزین��ه نکرده اس��ت. ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در پاسخ به این 
س��وال که چرا ساخت و پرداخت ماهواره های بومی دچار 

رکود شده است، گفت: ما در ساخت ماهواره های بومی به 
خصوص ماهواره های سنجشی و دانشجویی که اکنون در 
پژوهشگاه های کشور موجود است، افت و رکود نداشتیم.
وزی��ر ارتباطات اف��زود: در بودجه س��ال 97 نه تنها کاهش 
اعتباری ب��رای صنعت فضایی در نظر گرفته نش��ده، بلکه 
ش��اهد افزایش اعتبار نیز بودیم و پروژه های انجام شده با 
جدیت پیگیری شود. وی تصریح کرد: در روزهای گذشته 
پس از مدت ها کمیسیون مربوط به حوزه فضایی را تشکیل 
دادیم و امیدواریم بزودی شاهد برگزاری جلسات پی در پی 

شورای عالی فضایی باشیم.
   هشدار هسته ای معاون روحانی 

      به غرب
مع��اون رئیس جمه��ور ایران در امور زن��ان در مصاحبه 
ب��ا یک خبرگ��زاری اروپای��ی گفت که ایران حس��ن نیت 
خ��ود را در توافق هس��ته ای نش��ان داد و ت��ا ابد منتظر 
تایی��د آن نخواهد مان��د. به گزارش مش��رق، “معصومه 
ابت��کار” مع��اون رئی��س جمه��ور در ام��ور زن��ان ک��ه در 
ویلنیوس پایتخت لیتوانی به س��ر م��ی برد در مصاحبه 
با خبرگزاری فرانس��ه گف��ت که تهران نم��ی تواند تا ابد 
برای تایید برج��ام منتظر بماند. وی همچنین گفت که 
ته��ران خود را برای غنی س��ازی بیش��تر اورانیوم آماده 
می کند و این آماده سازی در حال انجام بوده و تمامی 

این اقدامات در چارچوب برجام است.
پس از آنکه ماه گذش��ته “دونالد ترامپ” رئیس جمهور 
آمریکا به ص��ورت یکجانبه از توافق هس��ته ای با ایران 
خارج شد، آینده برجام در هاله ای از ابهام قرار گرفت. 
کش��ورهای ۱+۴ پس از خ��روج آمریکا به دنب��ال یافتن 
راهی برای حفظ این توافق با تهران هستند. ماه پیش 
یک��ی از مقامات ارش��د ایران اعالم کرده ب��ود که قدرت 
های اروپایی تنها تا پایان ماه می فرصت دارند تا بسته 
اقتص��ادی خود ب��رای جبران تاثیرات خ��روج آمریکا از 

برجام را پیشنهاد دهند.
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    اعالم میزان زکات فطره از سوی دفتر رهبر انقالب
می��زان زکات فط��ره از س��وی دفتر رهبر انقالب اعالم ش��د که بر اس��اس آن، حداقل مبل��غ فطریه برای هر نف��ر ۸ هزار تومان 
اس��ت. حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر 8 هزار تومان )بر اس��اس قوت غالب گندم( و بر مبنای قوت غالب برنج هم قیمت س��ه 
کیلو برنج برحس��ب نوع مصرف اس��ت.همچنین کفاره غیر عمد روزی 2500 تومان و مبلغ کفاره عمد روزی 150 هزار تومان 
تعیین شده است. زمان وجوب زکات فطره از غروب شب عید فطر است و مراجع تقلید، تأخیر پرداخت آن را بعد از نماز عید 
جایز نمی دانند، اما اگر کس��ی نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت کند.ولی اگر دس��ترسى به فقیر ندارد، 
مى تواند مقدارى از مال خود را به نیت فطره جدا کرده و براى مس��تحقى که در نظر دارد یا براى هر مس��تحقی کنار بگذارد 
و بای��د ه��ر وقت که آن را مى دهد نیت فطره کن��د. اما اگر موقعى که دادن زکات فطره واجب اس��ت، فطره را ندهد و کنار هم 

نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعدًا بدون اینکه نّیت ادا و قضا کند)به قصد قربت( فطره را بدهد.
   روحانی: تهران از سرمایه گذاری روسیه استقبال می کند

رؤسای جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه ، روابط دو کشور را در همه عرصه ها رو به گسترش خواندند و بر ضرورت 
و اهمی��ت بیش ازپی��ش همکاری ه��ای دوجانبه و منطقه ای تهران – مس��کو تأکید کردند. حجت االس��الم حس��ن روحانی در 
دیدار”والدیمیر پوتین” رئیس جمهور روس��یه، گفت: روابط دو کش��ور در تمام ابعاد درحال توس��عه است و دو کشور در حوزه 
سواپ انرژی ، دفاعی و بخش ترانزیت ، ظرفیت های فراوانی برای توسعه همکاری دارند و تهران از سرمایه گذاری شرکت ها 
و بخش خصوصی روس��یه اس��تقبال می کند. رئیس جمهور در این دیدار که در حاشیه اجالس سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری ش��انگهای در ش��هر چیندائو چین برگزار شد، سازمان همکاری ش��انگهای را مجموعه موثری برای امنیت و توسعه 

منطقه دانست و اظهار داشت:ایران به مشارکت مؤثر خود در این سازمان ادامه خواهد داد.
 روحان��ی بابی��ان اینک��ه ای��ران از توس��عه روابط اقتصادی ب��ا منطقه اوراس��یا در چارچوب تج��ارت آزاد اس��تقبال می کند، 
گفت: در موضوع ترانزیت ، پیوس��تن روس��یه به کریدور ریلی ش��مال – جنوب فرصت های بزرگی ب��رای همکاری اقتصادی 
با ش��رق ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین با اش��اره به نقش مهم روس��یه در توافقنامه برجام ، تصریح کرد: ایران 
طب��ق گزارش ه��ای آژان��س بین المللی انرژی اتمی ب��ه تعهداتش در چارچ��وب برجام عمل کرده و بعد از خ��روج یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا ، مس��کو نقش مهمی در استحکام برجام و اجرای تعهدات طرف های مقابل دارد. روحانی، تداوم روابط 
و همکاری ه��ای چندجانب��ه ایران و روس��یه در حوزه امنیت و توس��عه همکاری ه��ای منطقه ای را حائز اهمیت برش��مرد و 
گفت: همکاری ایران و روس��یه در مبارزه با داعش و س��ایر گروه های تروریس��تی در منطقه مؤثر و نتیجه بخش بوده است و 

ای��ن همکاری ه��ا ادام��ه خواه��د یاف��ت.

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

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

گیرم که چو گل همه نکویی با تست
چون بلبل راه خوبگویی با تست

چون آینه خوی عیب جویی با تست
چه سود که شیمت دورویی با تست

امام علی )ع( فرمودند:
کسی که به تو گمان نیکی برد، گمانش را )عماًل( تصدیق کن.

سنایی


