
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

همگی موافق تغییر رویکرد 
گذشته هستیم

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

تخصیص 305 میلیارد تومان
 به اشتغال روستایی 

 

دو شنبه   21   خرداد ماه 1397 0 26  رمضان  1439 
سال اول شماره 227 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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معاون استاندار خراسان رضوی

باید امید و اعتماد را در مردم 
زنده نگه داشت

مشکی پوشان در آستانه 
انحالل، مسئوالن در خواب

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

ایران در ارتباط اقتصادی
 با دنیا ضعیف است

آلودگی هوا، بهانه اختصاص 22 هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی به کالنشهرها؛

سهم مشهد 
چقدر است؟
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میز خبر

دیدار جمعی از استادان و پژوهشگران 
دانشگاه ها با رهبر انقالب

روحانی در اجالس شانگهای:تحریم های 
آمریکا به روند تجارت بین المللی خدشه 

وارد می کند

  2تیم تروریستی در شمال غرب کشور 
منهدم شدند

سیر صعودی افزایش بهای سکه
 ادامه دارد

فعال خانه نخرید

تحلیل روز

صدای واقعی ما کدام است؟!
گفتارهایی در رابطه با استعداد و دانش الزم در خوانندگی و زمان مناسب برای شروع فعالیت در این هنر

گاهی اوقات برای افراد این مسئله اتفاق افتاده است در یک مهمانی دورهمی نشستند و برای نشاط 
بیشتر مجلس، کسی از گوشه  مجلس می گوید: »فالنی صدایش خیلی خوب است و برایمان بخواند« آن 
فرد هم زیرآواز می زند و آن قدر کشش می دهد تا در میانه آواز همگان برای او دست بزنند و تشویق کنند. 

ولی آیا به طور حتم می داند که صدایش خوب است؟ یا دیگران می دانند صدای خوب...
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گزارش ویژه

آسیب شناسی افسردگی میان دانش آموزان؛

گوشه نشینان کوچک
و  نوجوانان  میان  بیماری  این  اما  است،  بزرگساالن  در  روان  سالمت  به  مربوط  مسائل  ترین  رایج  از 
کودکان نیز در حال افزایش است و روز به روز تعداد بیشتری از آنها به آن مبتال می شوند. تا چندی پیش 
روان شناسان باور نداشتند که کودکان هم دچار افسردگی می شوند. امروزه بر عکس این باور ثابت شده 

است. حدود دو تا پنج درصد کودکان و نوجوانان دارای عالئم افسردگی هستند و حتی...



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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888
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 علی روغنگران

جنجال چهل و هشت
حواشی لیست 20 نفره وکالی انتخابی برای جرایم امنیتی

دادرسی  آئین  قانون   48 ماده  تبصره  اجرای  در  وکال  از  لیستی  نشر  با  رفت،  می  انتظار  که  همانگونه 
کیفری، بازتاب های زیادی در سطح ملی و فراملی در خصوص این موضوع شکل گرفت و تعجب از اینکه 
در  است؛  شده  شناسایی  خوبی  به  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   35 دراصل  که  اساسی  حق  چطور 
طی  است.  گردیده  منتهی  سرانجام  این  به  آن  اجرای  اینک  و  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  تصویب  روند 
صدها  و  مرکز  وکالی  کانون  و  کشور  سراسر  دادگستری  وکالی  های  کانون  اتحادیه  روسای  اخیر  روزهای 
وکیل دادگستری در سراسر کشور موضع خود را دراین زمینه اعالم داشتند و همین بازتاب ها موجب شد 
تا هم از معاونت حقوقی قوه قضاییه و هم معاون اول قوه، نظر خود را در این زمینه اعالم دارند. نظرات 
این مسئوالن روشن کرد که اوال لیست مزبور خبر غیر مستندی نبوده و اگرچه رسما به کانون وکال ابالغ 
اما  انقالب اعالم شده، موضوع صحت دارد.  از شعب دادگاه  از یکی  نقل  به  اما همانگونه که  نشده است، 
نیز یک چنین لیست  برای هر استان  و  یا زیاد شود  این لیست کم  افراد  گفته شده که ممکن است تعداد 
اعالم  بار  چندمین  برای  قضایی  مسئوالن  که  بود  این  توجه  قابل  دوم  نکته  است.  شده  تهیه  ای  جداگانه 
شورای  و  مجلس  تعامالت  در  تبصره  این  و  اند  نبوده  تبصره  این  تصویب  به  راضی  نیز  آنها  که  داشتند 
از  باید  هست  اشکالی  هر  فلذا  است.  شده  افزوده  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  تصویب  روند  در  نگهبان 
قانون  در  نیاز  مورد  اصالحات  الیحه  قضاییه  قوه  شده  اعالم  اینکه  نهایتا  و   ! خواست  توضیح  ها  مجلسی 
ارائه خواهد شد. در این الیحه اصالح  آئین دادرسی کیفری را تهیه کرده که به زودی به دولت ومجلس 

تبصره مزبور هم مد نظر قرار گرفته است و در آخر باید مجلس در این مورد اقدام کند. 
حقوقی  مختلف  دربخشهای  وکالت  شدن  تخصصی  از  سخن  البته  قضائیه  قوه  حقوقی  مشاورمعاونت 

وقضایی نیز به میان آورده که اگر درقانون برای آن راهکار مشخصی تعبیه شود قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ماده 48 چیست؟

در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: »در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و 
قانون است، در مرحله تحقیقات  این  آنها مشمول ماده)302(  که مجازات  همچنین جرائم سازمان یافته 
رئیس  تایید  مورد  که  دادگستری  رسمی  وکالی  بین  از  را  خود  وکالی  یا  وکیل  دعوی،  طرفین  مقدماتی 
به  می گردد.«  اعالم  قوه قضائیه  رئیس  توسط  مزبور  وکالی  اسامی  می نمایند.  انتخاب  باشد،  قوه قضائیه 
خود  از  دفاع  برای  را  اعتمادشان  مورد  وکیل  الزاما  نمی توانند  امنیتی  متهمان  دیگر  قانون  این  واسطه 
از  تهران در مجلس  نماینده حقوق  خوانده  که محمود صادقی،  نکته  ای است  این همان  و  کنند  انتخاب 
به متهم داده  عام  به صورت  قانون  که در  یاد می کند. حقی  زندانی  اولیه  به عنوان نقض کننده حقوق  آن 

شده است و محدودیتی برای انتخاب وکیل برای آنها قائل نشده است.
واکنش حقوق دان های مجلس

صادقی  محمود  جمله  از  مجلس  نمایندگان  برخی  سیاسی،  فعاالن  و  وکال  کانون  واکنش های  ادامه  در 
بیان کردند.  را  نکاتی  نمایندگان حقوق خوانده مجلس دهم،  و  امید  فراکسیون  اعضای  و محمد کاظمی، 
صادقی با تاکید بر اینکه تبصره 48 آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه می زند، گفت:  
انتخاب  در  باید  شهروندان  است.  اعتماد  بر  مبتنی  رابطه ای  وکالت  اساسی،  قانون   35 اصل  موجب  »به 
حق  باشند،  داشته  انتخاب  حق  وکال  از  معدودی  تعداد  بین  از  متهمان  باشد  قرار  اگر  باشند.  آزاد  وکیل 

شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود و به اعتقاد عمومی نسبت به این قوه خدشه وارد می شود.
زمان کم برای اصالح 

تفسیری  هیچ  به  نیاز  و  گویا  کافی  اندازه  به  که   48 تبصره  اجرای  در  قضاییه  قوه  ازعملکرد  نظر  صرف 
مجلس  زمین  به   توضیحات  همه  ارجاع  با  دهند،  می  انجام  مورد  این  در  را  خود  داوری  مردم  و  ندارد 
اجرای  پاسخ  بخواهند  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  اگر  که  است  روشن  کامال  اسالمی،  شورای 
35 قانون اساسی و حقوق ملت و خواسته مسئوالن قضایی و کانون های وکال وعموم خانواده های  اصل 
وکیل  از  برخورداری  وخواهان  بوده   48 ماده  تبصره  موضوع  جرایم  با  مرتبط  آنها  بستگان  که  متهمینی 
دادگستری دلخواه خود می باشند، را به نحو شایسته بدهند باید با فوریت تکلیف این تبصره را با مصوبه 
دادرسی  آئین  قانون  اصالح  جدید  الیحه  ارائه  تا  بمانند  منتظر  اگر  که  چرا  کنند  روشن  قانونی  جدید 
مجلس  دوره  این  به  نیست  معلوم  شود  تبدیل  قانون  به  هم  آن  تا  و  کشید  خواهد  طول  ماه  چند  کیفری 

شورای اسالمی برسد .

سطح زیرکشت گل محمدی در خراسان 
رضوی 300هکتار افزایش دارد

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
این  در  محمدی  گل  زیرکشت  سطح  گفت:  رضوی 

استان ساالنه 300 هکتار افزایش می یابد.
افزود:  یکشنبه  روز  نقیبی  هاشم  ایرنا،  گزارش  به 
موجب  محصول  این  خوب  ف��روش  و  کم  بری  آب 
استقبال کشاورزان از کاشت این محصول شده است.
با بیان اینکه سطح زیر کشت گل محمدی در  وی 
از  کرد:  اظهار  بود،  هکتار   1100 امسال  استان  این 
این سطح بیش از سه هزار تن گل برداشت شده که 

نسبت به پارسال 60 درصد افزایش داشت.
گیاهان  کشت  زی��ر  سطح  درص��د   33 گفت:  وی 
 19 اکنون  هم  و  است  استان  این  در  کشور  دارویی 
هزار و 340 هکتار از زمین های استان به صورت آبی 

و دیم زیر کشت گیاهان دارویی است. 
نقیبی افزود: این استان در زمینه سطح زیر کشت 

و تولید گیاهان دارویی رتبه برتر کشور را دارد. 
و  ه��زار   10 کشت  سطح  با  زی��ره  ک��رد:  اظهار  وی 
700 هکتار بیشترین میزان سطح زیر کشت گیاهان 

دارویی در استان را دارد. 

رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان:

افغانستان  بازار  ما در  مشکل اصلی 
قدرت پایین خرید مردم است

در  گفت:  افغانستان  و  ایران  تجارت  اتاق  رئیس 
حال حاضر مشکل اصلی ما در بازار افغانستان قدرت 

پایین خرید مردم است.
به گزارش ایسنا، محمود سیادت با اشاره به اینکه 
خوبی  رشد  مجموع  در  گذشته  سال  در  ص��ادرات 
مشکل  و  فشارها  تهدید،  علی رغم  اف��زود:  داشت، 
داخل،  به  ص��ادرات  از  ناشی  ارز  انتقال  در   جدی 
با  و  کردند  خودگذشتگی  از  واقعا  صادرکنندگان 
و کنترل  را حفظ  بازارها  توانستند  کاهش سود خود 

کنند.
از  بعضی  در  استان  صادرکنندگان  داد:  ادامه  وی 
گام های  توانستند  اندونزی  مانند  جدید  بازارهای 
خوب و مثبتی بردارند اما قطعا اگر صادرات استان در 
سازمان های  همه جانبه  حمایت  مناسب،  بستر  یک 
قیمتی  و  کیفی  لحاظ  به  رقابتی  تولید  و  داخلی 
برای  کاال  رقابت  قدرت  افزایش  باعث  گیرد،  صورت 

صادرکننده ما در بازار خواهد شد.
رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان بیان کرد: در 
حال حاضر یکی از بهترین  بازارها برای ما افغانستان 
ایرانی  افغان ها کاال و خدمات  است. همچنین برای 

به دلیل زبان مشترک و شرایط مناسب بهتر است.
سیادت تصریح کرد: همچنین عالوه بر این موارد 
در حال حاضر بازار افغانستان برای ما بازار پرظرفیت 
و در دسترسی خواهد بود. وی با بیان اینکه مشکل 
اصلی ما در بازار افغانستان قدرت پایین خرید مردم 
خاطرنشان  است،  کشور  این  بازار  بودن  سیاسی  و 
کرد: یعنی بسیاری از کشورها در این بازار دامپینگ 

می کنند و با اهداف سیاسی حضور دارند.
رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان تاکید کرد: ما 
در بازار افغانستان سهم خوبی را از آن خود کرده ایم و 
بنا بر آمار داده شده ما اولین صادرکننده به این کشور 

هستیم.
که  دارد  وجود  امکان  این  اما  داد:  ادامه  سیادت 
صادرات  سهم  شود  سبب  و  ببیند  آسیب  بازار  این 
هند،  مانند  زیادی  رقبای  زیرا  کند  پیدا  کاهش  ما 
وجود  غربی  کشورهای  و  پاکستان  چین،  ترکیه، 
دارند که می توان به آن ها به عنوان یک رقیب جدی 
بازار  افزود: جدیدا کشور ترکیه وارد  نگاه کنیم. وی 
افغانستان شده که می تواند سهم ما را از آن خود کند 
را  کاالهای خود  که  کنیم  راستا تالش  این  باید در  و 
باکیفیت تر کنیم و هموراه سعی کنیم قیمت کاالهای 

خود را کاهش دهیم.
رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان عنوان کرد: 
اخیرا در مرز دوغارون یک امکانی فراهم شده که با 
تجار  لحاظ  کنند.  ما  برای  را  خدماتی  وجه  دریافت 
ما از سالن گذرنامه در مرز دوغارون ناراضی هستند و 
بارها این مورد را عنوان و در این زمینه نیز قول هایی 

به ما داده شده است.
سیادت اضافه کرد: کسانی که از مرز دوغارون اعم 
از تاجر و فرد عادی رفت و آمد می کنند حق دارند و 
ما باید به آن ها به بهترین شکل خدمات ارائه دهیم.

معاون استاندار خراسان رضوی

باید امید و اعتماد را در مردم زنده 
نگه داشت

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
دنبال  نظام  دشمنان  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
اعتماد  و  امید   : گفت   ، هستند  مردم  کردن  ناامید 
مردم نباید از بین برود و فرمانداران و کارگزاران نقش 

اساسی در پررنگ کردن اعتماد و امید مردم دارند.
فرمانداران  با  نشستی  در  نوروزیان  رحیم  محمد 
با اقشار  استان افزود : برگزاری نشست های مستمر 
روز  عنوان  به  روز  یک  اختصاص  و  م��ردم  مختلف 
به  تواند  می  مردم   امور  پیگیری  و  عمومی  مالقات 

افزایش امید و اعتماد مردم کمک کند.
وی گفت: بر اساس نتایج پیمایش سرمایه اجتماعی 
در سال 95 ، مردم بیشترین رضایتمندی را از امنیت 
حاکم بر کشور داشته اند ولیکن دشمنان نظام بویژه 
آمریکا با خروج از برجام  بشدت دنبال نامید کردن  و 

ضربه زدن به امنیت و اعتماد مردم هستند.
خارجی  دشمن  اینکه  بیان  با  استاندار  معاون 
غلطی نمی تواند بکند لیکن فضای روانی بوجود می 
کشور  داخل  در  ما  اصلی  دشمن  داشت:  اظهار  آورد 
و  نشینی  حاشیه  بیکاری،  اعتیاد،  نظیر  معضالتی 
و تالش شبانه  اتحاد  انسجام،  با  باید  که  طالق است 
بیرونی  دشمنان  تا  کنیم  رفع  را  معضالت  این  روزی 

بهانه ای نداشته باشند.
اینکه بسیاری از مسائل از حوزه  با بیان   نوروزیان 
مسائل  از  بسیاری  گفت:  شود  خ��ارج  باید  امنیتی 
است   اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مسائل  جامعه 
که باید با نگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به این 

مسائل نگاه شود و راه حل آن امنیتی نیست.
وی افزود:  البته حفظ امنیت از ضروریات است و 
حتما توان و قدرت نیروهای مسلح ما از بهترین عناصر 
تنها  امنیت  ولی  است  دشمن  تهدیدات  بازدارنده 
امنیت  بلکه  نیست  تامین  قابل  نظامی  هم  از طریق 
و  مردم   آسایش  رفاه،  انسجام،  مشارکت،اتحاد،  با 
قدرتمندی نیروهای مسلح محقق خواهد شد. معاون 
همواره  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  استاندار 
تاکید دارند که دچار خطای در محاسبه نشویم اظهار 
داشت: آمریکایی ها و دشمنان دنبال سیاه نمایی و 
باید در  و مسئولین  کارگزاران  و  نمایی هستند  بزرگ 
خدای  و  باشند  پایدار  و  قدم  ثابت  وظیفه  انجام  راه 
و فضا سازی دشمنان  تهدیدات  مقابل  در  ناخواسته 

منفعل عمل نکنند.
اظهار  ها  رسانه  پررنگ  نقش  بر  اشاره  با  نوروزیان 
شنیداری،  مکتوب،  ه��ای  رسانه  ام��روزه  داش��ت: 
دیداری و مجازی حرف اول را می زنند و حضور فعال 
ابتکار عمل در حوزه رسانه ای از ضروریات  با  همراه 

است.
و  ب��ان��وان  مشورتی  مجامع  گفت:  پایان  در  وی 
جوانان باید جدی گرفته شوند و این مجامع مشاوران 

فرمانداران در شهرستان ها هستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

دنیا  با  اقتصادی  ارتباط  در  ایران 
ضعیف است

رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
گفت: ایران کشوری ثروتمند با زیربنای بسیار قوی، 
معتبر و ارزشمند است اما به طور کلی مشکالتی در 
امر ضعیف  این  و در  دنیا  داریم  با  اقتصادی  ارتباط 

هستیم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  روشنک  محمدحسین 
ایسنا- منطقه خراسان،  در خصوص وضعیت کنونی 
اگر چه  کرد:  اظهار  این مطلب  بیان  با  اقتصاد کشور 
کشور ایران از نظر ساختار و زیربنایی قوی است اما 
ایران کشور پولداری با یک گاوصندوق پر از پول است 

که کلید آن را گم کرده است.
وی افزود: مشکالت در جامعه ی امروزمان العالج 
نیستند و اصالح پذیرند اما مشکل دیگر ما این است 
که نمی توانیم به شیوه صحیح از منابع کشور استفاده 
کنیم  استفاده  منابع  این  از  بتوانیم  اگر  اما  کنیم 

مشکالت کشور را تهدید نمی کند.
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
نسبت  ما  ارزی  درآمد  گفت:   ارز  نرخ  به  اشاره  با 
در  و  است  بیشتر  می شود  کشور  وارد  که  ارزی  به 
مصرف  برابر  دو  حدود  نفتی  غیر  و  نفتی  صادرات 
ارزی  درآم��د  کشور  بنابراین  دارد،  در آم��د  ارز 
ایجاد  مشکلی  شود  گران  اندازه  هر  ارز  پس  دارد 

نمی کند. 
نیازمند  ارز  ب��ازار  کنترل  ک��رد:  اضافه  روشنک 
نداریم  ارز  کمبود  ما  اما  است  صحیح  سرمایه گذاری 
منابع  و  دارد  وجود  کشور  در  ارز  کافی  ان��دازه  به  و 
از  بیش  حتی  اس��ت  ب��اال  کشور  ارزی  درآم��ده��ای 
داخلی  قیمت  بنابراین  دارد.  ارزی  درآمد   مصرف، 

ارز مهم نیست. 
افزایش  سیاست گذاری  چگونگی  کرد:  عنوان  وی 
اقتصادی  چرخ  افتادن  خطر  به  موجب  که  دالر  نرخ 
مردم و تولید نشود مسئله مهمی است و مدیران باید 
در داخل برنامه ریزی کنند تا به هزینه خانوار تولید و 

اشتغال ضربه وارد نشود. 
خراسان  استان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
باعث  که  عواقبی  باید  دولت  کرد:  تصریح  رضوی 
و  کند  اصالح  را  شد  ریال  مقابل  در  ارز  نرخ  جهش 
اجازه دهد ارز رشد طبیعی خود را داشته باشد و از 
باید  دولت  و  را می گرفت  آن  نباید جلوی رشد  ابتدا 
اجازه دهد نرخ ارز همراه با تورم رشد کند لذا در حال 

حاضر باید همین عملکرد را پیش ببرد.
برای  فکری  باید  دول��ت  ک��رد:  اضافه  روشنک 
بکند  بانک ها  در  مردم  نقدینگی  و  خود  حساب های 
کارگران،  کارمندان،  دست  در  که  خرد  پول های  و 
است  جامعه  مختلف  اقشار  و  کشاورزان  روستائیان، 
معرفی  با  و  شود  کارخانه  صرف  تا  کنند  کنترل  را 
ساختاری به مردم بانکی را با سود معین تضمین کند 

این گونه پول بی ارزش نمی شود.
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پشت  بسیاری  هیاهوی  با  و  متشنج  را  گذشته  روز  مجلس  علنی  صحن 
سرگذاشت اما این هیاهو نه در پشت تریبون و نطق های منطقی بلکه درست 
پارچه ای  بلند  طومارهای  و  اعتراضی  پالکاردهای  با  همراه  و  مجلس  کف  در 

همراه بود.
به  هستند  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو  اکثرا  که  نمایندگان  از  تعدادی 
محض ورود مجلس به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم CFT با در دست داشتن پالکاردهایی و پهن کردن چندین طومار در 

صحن فضای مجلس را متشنج کردند.
بررسی  وارد  که  زمانی  مجلس  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  ایسنا،  گزارش  به 
تروریسم شد،  مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  کلیات الیحه 
را در صحن  فراکسیون والیی طومارهایی  نماینده عضو  گردید. چند  متشنج 

مجلس و حتی روی مانیتورها در اعتراض به بررسی این الیحه پهن کردند.
این اقدام با اعتراض علی الریجانی رئیس مجلس مواجه شد، وی خطاب به 
این افراد گفت: مجلس جای این کارها نیست. مجلس جای بیان، گفت و گو 
و بحث است به جای این کارها صحبت کنید و در نهایت یکدیگر را قانع کنید 

تا مجلس رای دهد.
پایین  را  آن  او  که  شد  انداخته  الریجانی  جلوی  طوماری  هنگام  این  در 
انداخت و به این اقدام اعتراض کرد که پژمانفر خطاب به او گفت، شما خالف 
شما  کارهای  این  گفت  او  به  پاسخ  در  الریجانی  کنید.  می  عمل  نامه  آیین 
نظم  از  را  این که مجلس  نه  کنید  به جای آن صحبت  نامه است  آیین  خالف 

عادی خارج کنید.
اعضای  مجلس،  رئیس  حتی  و  نمایندگان  از  تعدادی  اعتراضات  علیرغم 
به  دادند  ادامه  را  مجلس  صحن  در  طومارها  کردن  پهن  والیی  فراکسیون 

طوریکه حتی مانیتورهای مجلس نیز قابل دیدن نبود.
و  ق��اض��ی زاده  چ��ون  نمایندگانی  الری��ج��ان��ی  خبر  آخ��ری��ن  گ���زارش  ب��ه 
کریمی قدوسی را مخاطب قرار داد و با عتاب گفت: این کار خالف آیین نامه 
است، جمع کنید! وسط سخنان آقای نقوی، این چه کاری است که می کنید؟ 
در مجلس حقوق می گیرید که رای دهید و بحث کنید. بروید با صحت بقیه را 

راضی کنید. با زور که نمی شود کسی را راضی کرد!
پایین  سمت  به  کنارش  در  که  را  طومارها  از  یکی  مجلس  رئیس  ادامه  در 
در جایگاه هیئت رئیسه پهن شده بود، باال کشید، جمع کرد و به زمین پرت 
کرد. مازنی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید نیز یکی از طومارها را که در 
هیئت رئیسه گذاشته شده بود پایین انداخت. اما برخی نمایندگان در وسط 

صحن در اعتراض ایستاده بودند و پالکاردهایی را در دست گرفته بودند.

و  بودند  شده  جمع  عراقچی  دور  نمایندگان  مجلس،  از  دیگری  قسمت  در 
پیرامون CFT بحث می کردند.

اتفاقات، عراقچی در جایگاه هیئت رئیسه حاضر شد  این  در خالل تمامی 
مشخص  آن  از  بعد  که  صحبت هایی  شد،  مجلس  رئیس  با  صحبت  مشغول  و 
شد درباره گرفتن نظر دولت پیرامون مسکوت ماندن دو ماهه این الیحه بود.
حاضر  رئیسه  هیئت  جایگاه  در  بسیاری  نمایندگان  بحث ها  این  هنگام  در 
شده بودند و تعدادی از آنها تقاضای مسکوت ماندن را امضا کردند، موضوعی 

که در نهایت نیز به تصویب مجلس رسید.
شود،  بررسی  مجلس  در  ماندن  مسکوت  تقاضای  که  شد  قرار  که  وقتی 
روی  معترض  نمایندگان  همه  و  شد  جمع  صحن  از  طومارها  مرتبه  یک 
با  نمایندگان  از  برخی  بین  توافقی  اینکه  گویی  نشستند،  خود  صندلی های 
گرایش های مختلف به وجود آمده بود، شاهد این ادعا بیان تقاضای مسکوت 

ماندن از سوی غالمرضا تاجگردون عضو فراکسیون امید است.
طول  در  نیز  والیی  مستقلین  فراکسیون  رئیس  جاللی  کاظم  همچنین 
مواردی  در  و حتی  پررنگی داشت  عراقچی حضور  با  نمایندگان  صحبت های 

توضیحاتی را هم به نمایندگان می داد.
شود  بررسی  مجلس  در  الیحه  این  بود  قرار  که  زمانی  نیز  گذشته  هفته  دو 
بررسی  به  آن  نتیجه  که  انداختند  راه  والیی  فراکسیون  اعضای  را  جنجالی 
این  به صحن علنی شد.  گزارش  ارائه  و  امنیت ملی  این الیحه در کمیسیون 
دو   CFT بررسی  که  شد  باعث  چون  بود  ثمربخش  آنها  جنجال  ظاهرا  نیز  بار 
برخی  از سوی  روز گذشته خبرهایی  البته  که  بیفتد  تعویق  به  ماه در مجلس 
اگر  اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  مجازی  فضای  در  والیی  فراکسیون  اعضای  از 
با  تا  شده  خارج  صحن  از  آنها  باشد،  مجلس  در  الیحه  این  تصویب  به  قرار 

آبستراکسیون جلوی این موضوع را بگیرند.
بالخره با مسکوت ماندن این الیحه تمامی سر و صداها تمام شد ولی یک 
سوال باقی می ماند آیا انجام چنین اتفاقاتی در مجلس که قبال هم نظیرش را 
در شان چنین جایگاهی  کرده ایم  ایالت متحده مشاهده  پرچم  آتش زدن  در 
می باشد. آیا منطق مجلس برای پرداختن به چنین مسایل مهمی انجام این 
دست امور است؟ نمایندگانی که با رای مستقیم مردم برای تصمیم گیری در 
گفت وگوی  و  بحث  بجای  شده اند  انتخاب  کشور  در  مشورتی  سطح  باالترین 
از  مجلس  رئیس  که  جایی  تا  می شوند  ام��وری  چنین  به  متوصل  منطقی 
عباراتی چون »در مجلس حقوق می گیرید که رای دهید و بحث کنید. بروید 
با صحت بقیه را راضی کنید. با زور که نمی شود کسی را راضی کرد.« استفاده 

می کند.

میلیارد   610 از  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
تومان اعتبار پیش بینی شده برای اشتغال روستایی 
این استان تاکنون 305 میلیارد تومان ابالغ و تخصیص 

یافته است.
نشست  سومین  در  شب  شنبه  رشیدیان  علیرضا 
کارگروه تخصصی اشتغال با حضور نمایندگان بانک ها 
و فرمانداران خراسان رضوی در مشهد افزود: رسیدگی 
به اشتغال روستایی در این استان بسیار حائز اهمیت 
پایداری جمعیت روستایی  و  این بخش  و در توسعه 

استان بسیار تاثیر گذار است.
شهرستانها  در  اشتغال  مسئول  ک��رد:  اظهار  وی 
مناسب  رسانی  اطالع  تاکنون  و  هستند  فرمانداران 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال به متقاضیان صورت 
نگرفته است چرا که شاهد رد بسیاری از درخواستهای 
شفاف  رسانی  اط��الع  عدم  دلیل  به  متقاضیان  وام 

هستیم.
اشتغال  متولی  اجرایی  دستگاههای  گفت:  وی 
روستایی نیز باید فعالیت و حجم عملکرد خود را در 
این حوزه تشدید کرده و مدیران آنها باید به شهرستانها 
زمینه  این  در  را  خود  مجموعه  زیر  بخشهای  و  رفته 

توجیه کنند. 
رشیدیان افزود: نهادهایی مانند کمیته امداد امام 
خمنی )ره(، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران 
باید جمعیت هدف خود را در زمینه اشتغال  امسال 
سال  چنانچه  کنند  ساماندهی  و  فعال  شناسایی، 
گذشته کمیته امداد و بهزیستی بخش قابل توجهی از 

اشتغال زایی استان را به خود اختصاص دادند.
و  بانوان  مجمع  مشورتی  نهاد   2 کرد:  اظهار  وی 
حوزه  در  عمده  هدف  جمعیت   2 نیز  استان  جوانان 
 2 این  ظرفیت  از  توان  می  که  دارند  استان  اشتغال 

مجموعه نیز بهره گرفت. 
وی گفت: با این اقدامات به دنبال به فعلیت رساندن 
سندهای باالدستی استان در حوزه اشتغال هستیم و 
نباید به موفقیت های سال گذشته در اشتغال بسنده 

نموده و مغرور شویم.
استاندار خراسان رضوی بر کارآمدی و تاثیر گذاری 
با فساد در آنها  دستگاههای اجرایی استان و مبارزه 
تاکید کرد و افزود: شرایط امروز کشور با قبل از برجام 

متفاوت است.
از برجام مورد تهدید بودیم و  وی اظهار کرد: قبل 
اجماع جهانی علیه ما شکل گرفته بود اما امروز شرایط 
ایران  رئیس جمهوری  امروز  و در سفر  داریم  بهتری 
پیمان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  پیوستن  چین  به 

اوراسیا مطرح شد.
وی گفت: پیوستن به پیمان اوراسیا برای استان ما 
با  که همسایه کشورهای سی.ای.اس هستیم بسیار 

اهمیت و مفید است.

خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
رضوی نیز در این مراسم گفت: نرخ مشارکت اقتصادی 
استان 44.1 درصد بود که در سال گذشته 2 درصد به 

این نرخ افزوده شد.
را  کشور  اشتغال  کل  از  درصد   17 جمشیدی  رضا 
سهم استان خراسان رضوی دانست و افزود: با توجه 
به اینکه این استان سهم هشت درصدی از جمعیت 
کشور را دارد این میزان اشتغال زایی قابل توجه است 
و براساس برنامه های باالدستی و برنامه ششم توسعه، 
حوزه  در  ریزی  برنامه  به  مکلف  متولی  دستگاههای 

اشتغال روستایی هستند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
نیز گفت: تاکنون 2 هزار و 199 متقاضی برای تسهیالت 
اشتغال فراگیر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که هزار و 

120 طرح از این تعداد برگشت خورده است.
توسط  ط��رح   79 و  ه��زار  اف��زود:  سنجری  محمد 
به  نیز  طرح  و 574  شده  تایید  اجرایی  های  دستگاه 
این تعداد 33  از  ارسال شده است که  بانکهای عامل 

طرح در بانک های مزبور تصویب شده است.
وی اظهار کرد: تاکنون 120 میلیارد ریال برای 25 
طرح در زمینه اشتغال فراگیر در این استان پرداخت 

شده است.
معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 

تاکید کرد:
دقت و سرعت در اعطای تسهیالت

در ادامه این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در 
فرصت باقیمانده از مهلت تعیینی برای جذب بخش 
به  توجه  با  روستایی  اشتغال  توسعه  تسهیالت  اول 
محدودیت زمانی نیازمند سرعت و در عین حال دقت 

عمل در بررسی طرح ها و اعطای تسهیالت هستیم .
ابراهیم میرزایی افزود: برای تسریع در تصویب طرح 
ها باید در زمینه آموزش در سطح شهرستان ها اقدام 

موثرتری صورت گیرد.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین   : کرد  عنوان  رضوی،  خراسان  استانداری 
اقتصادی  مهمی  و  ب��زرگ  طرح های  راستا  این  در 
و  شهرستان ها  سطح  در  هم  مختلف  حوزه های  در 
محروم  و  روستایی  مناطق  ظرفیت های  با  متناسب 
مورد توجه قرار گیرد که خود می تواند در جذب این 

منابع کمک موثری باشد.
 میرزایی با بیان اینکه جذب 90 میلیارد ریالی از سه 
استان  به  اولیه  ابالغی  ریال سهم  میلیارد  و 50  هزار 
قابل قبول نیست، تاکید کرد: همچنین باید بر افزایش 
معرفی و تصویب طرح های مربوط به حوزه خدمات و 

صنعت هم تاکید کنیم.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل 

خراسان رضوی:
محدودیتی در اعطای تسهیالت نداریم

استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  کل  مدیر 
خراسان رضوی گفت: هیچ محدودیتی برای پرداخت 
تسهیالت به حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری و 
قانون  چارچوب  در  باید  بانک ها  و  ندارد  وجود  غیره 

اشتغال روستایی وثایق را بپذیرند.
میزان  نظر  از  استان  کرد:  تصریح  رسولیان  علی 
پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال روستایی با 75 طرح 

رتبه دهم را در کشور دارا بوده است.
وی افزود : تا کنون برای این تعداد طرح 90 میلیارد 
دستور  براساس  که  شده  پرداخت  تسهیالت  ری��ال 
این  محل  از  شده  تعیین  سهم  باید  جمهور  رئیس 

عتبارات تا پایان تیر ماه جذب شود.
استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  کل  مدیر 
سطح  در  مجموع  در   : کرد  عنوان  رضوی،  خراسان 
 894 مبلغ  با  اشتغال زایی  طرح   30 و  هزار   4 استان 
میلیارد تومان معرفی شده است که تاکنون فقط 75 
طرح مصوب و 90 میلیارد ریال تسهیالت اعطا شده 

است.
رسولیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5.4 درصد 
طرح ها کشور در حوزه خدمات است در حالی که در 
استان این رقم  4 درصد بوده، ضمن آنکه سهم صنعت 
خراسان  در  و  درصد   22.5 کشور  در  طرح ها  این  در 
بیانگر  خود  که  بوده  درصد   7.8 میزان   این  رضوی 

ضرورت توجه ویژه به این دو بخش است .
 وی افزود:  باید تالش شود تا پایان تیرماه در یک 
و  اعتبارات وتسهیالت جذب شود  این  روند منطقی 
با توجه به اینکه سقف اعطای تسهیالت برای شعب 
بانک های استان 60 میلیارد ریال تعیین شده می تواند 

تا حدی روند اعطای تسهیالت را تسریع کند.
استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  کل  مدیر 
هیچ  همچنین   : ک��رد  اض��اف��ه  رض���وی  خ��راس��ان 
حوزه  به  تسهیالت  پ��رداخ��ت  ب��رای  محدودیتی 
ندارد  وجود  غیره  و  گردشگری  و  صنعت  کشاورزی، 
اشتغال روستایی  قانون  باید در چارچوب  بانک ها  و 

وثایق را بپذیرند.
رسولیان در خصوص لزوم توجه به طرح های اشتغال 
روستایی گفت: دستگاه های اجرایی نباید طرح ها را به 
راحتی بازگردانند بلکه آن ها را از ابعاد مختلف بررسی 
و تا حد ممکن اصالحان را با همکاری متقاضی انجام 
و  بانک  بین  واسطه  یک  وجود  راستا  این  در  و   داده 

متقاضی می تواند کمک موثری باشد.

مجلس بانتحلیل روز خبرخبر

#پیگیری_خبر

افزایش  تنها  نه  ارز  نرخ  برجام  از  آمریکا  خروج  از  بعد  گفت:  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
نداشت بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد.

چراکه  شود،  بازنگری  باید  ارزی  مقررات  گفت:  سیدعلی  سیدکمال  اقتصادآنالین،  گ��زارش  به 
برجام  از  آمریکا  خروج  با  اکنون  اما  بود؛  داخلی  و  سفته بازی  بحث  صرفا  موضوع  گذشته  ماه های  در 

نیز به آن اضافه شده است. فشارهای بین المللی 
ابتدای سال جاری، موجب شد  ۹۶ و  انتهایی سال  ارز در ماه های  بازار  وی ادامه داد: شرایط خاص 
مقطع  آن  در  اقدام  این  که  کند  اعالم  دالر  برای  را  تومان   ۴۲۰۰ نرخ  و  اتخاذ  را  ویژه ای  دولتتصمیمات 
ضروری بود. در این میان دولت می خواست با این اقدام به بازار عالمت دهد که کاالها با این نرخ وارد 
و  کرد  مدیریت  را  ارز  نرخ  افزایش  فشار  دیگر،  طرف  از  و  داشت  نخواهیم  قیمتی  افزایش  و  می شود 

توانست اوضاع را سامان دهد.
اجرایی  صورت  به  باید  دولت  اقدامات،  این  متعاقب  کرد:  تاکید  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
از صرافی ها، نحوه  از صادرات، استفاده  ارز حاصل  دستورالعمل ها را به نحوی آماده می کرد که تکلیف 
ثبت سفارش و نوع کاالها برای تخصیص ارز مشخص می شد تا مردم بدانند که همه این ضوابط از پیش 

تعیین شده بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به خروج آمریکا از برجام در شرایطی که هنوز وضعیت پیمان 
بازنگری  باید  ارزی  مقررات  مجموعه  می رسد  نظر  به  نیست،  مشخص  صادرکنندگان  شرایط  و  ارزی 
به  بین المللی  فشارهای  اکنون  و  بود  داخلی  و  سفته بازی  بحث  صرفا  موضوع  زمان  آن  در  چراکه  شود، 

آن اضافه شده است.
با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز نه تنها افزایش نداشت بلکه تا حدودی  سیدعلی 
مسائلی  سرفصل،  هر  در  سریع تر  هرچه  باید  ارزی  و  پولی  سیاست های  افزود:  کرد،  پیدا  کاهشی  روند 
بانک هایی که می توانند نقل و  و  انتقال پول، نحوه فعالیت صرافی ها  و  نقل  مانند منابع، مصارف، نحوه 

انتقال پول را انجام دهند را مشخص کند.
چه  اینکه  و  می شود  حاصل  آنها  از  ما  صادرات  از  حاصل  ارز  که  کشورهایی  باید  همچنین  افزود:  وی 
نوع وارداتی را می توان از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با کارمزدهای بیشتر صورت نگیرد، به 
طور کامل بررسی و شناسایی شود تا بتوانیم با استفاده از تجربه گذشته این موضوع را مدیریت کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص نرخ اعالمی برای ارز نیز گفت: اگر نرخ ارز را پایین تر 
رقمی  به  مرور  به  اعالمی  نرخ  چنانچه  و  می یابد  افزایش  تقاضا  میزان  کنیم،  تعیین  واقعی  قیمت  از 
نخواهیم  را  مسائل  سایر  و  گرفتن  پیمان  بروکراسی  مشکل  یابد،  افزایش  تومان  هزار  پنج  به  نزدیک 

داشت و ارز حاصل از صادرات نیز به بازار تزریق خواهد شد.
خاطرنشان  ندهد،  افزایش  را  تقاضا  که  باشد  شکلی  به  ارز  نرخ  تعیین  سیاست  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بازار آزاد  با  کرد: هر چقدر نرخ ارز کمتر از قیمت واقعی اعالم شود، متقاضیان به دلیل اختالف قیمت 
بازار تزریق نمی کنند  به  ارز را  با این نرخ هم منابع کمتر می شود یعنی صادرکنندگان  بیشتر می شوند، 
و هم مصارف زیادتر می شود به دلیل اینکه واردکنندگان بیش از ارزش واقعی کاال تقاضا خواهند کرد.

فراهم  بانکی  بین المللی  ارتباطات  اگر  داشت:  اظهار  نیز  بانکی  روابط  ایجاد  اهمیت  درباره  سیدعلی 
می  سریعتر  هرچه  را  ارز  نرخ  یکسان سازی  و  داشت  نخواهیم  ارز  نرخ  نوسانات  لحاظ  به  مشکلی  شود، 
توان اجرایی کرد، چراکه اکنون تنها مشکلی که وجود دارد، تهدیدات یکسان سازی نرخ ارز است وگرنه 

نداریم. ارزی  مشکل منابع 
دوماهه  در  ک��رد:  تاکید  ص��ادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
و میعانات  به جزپتروشیمی  امسال صادرات غیرنفتی  نخست 
گازی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته و پیش بینی می شود 
امسال باالی ۵۰ میلیارد دالر درآمد ارز حاصل 
به  و  باشیم  داشته  غیرنفتی  ص��ادرات  از 
فروخت  خواهیم  نفت  نیز  میزان  همین 
دالر  میلیارد   ۱۰۰ حدود  مجموع  در  که 
بحث  اینکه  به  توجه  با  و  شد  خواهد 
شده  مطرح  ایرانی  کاالی  از  استفاده 
وواردات باید مدیریت شود مصارف 
کشور در باالترین حالت بیش 
دالر  میلیارد   ۸۰ ت��ا   ۷۰ از 

بود. نخواهد 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات:
خروج آمریکا از برجام، نرخ دالر را کاهش داد

جنجال در مجلس 
الریجانی خطاب به پژمانفر:  این کارهای شما خالف آیین نامه است به جای آن صحبت کنید نه این که مجلس را از نظم عادی خارج کنید

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

تخصیص 305 میلیارد تومان به اشتغال روستایی 



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhani@gmail.Com
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  حیات یا ممات

نقلی است قدیمی که در هنگام آفرینش زمین خداوند باریتعالی این کره راز آلود را مملو از مراتع حاصل خیز و باغ های سرسبز و زیبا گردانید و سپس به انسان دستور داد 
تا به آنجا پانهد و گذران زندگی کند.

حضرت دوست به بنده اش گفت: گناه نکن ای بشر، هرگاه که لوح سفید وجودت  به گناهی آلوده شود، دانه شنی از آسمان بر زمین فرود خواهد آمد.

بشر ناقص العقل هم بی تفکر در رابطه با این حکمت آسمانی با خود این گونه زمزمه کرد که مگر یك دانه شن می تواند آسیبی به من وارد کند؟
بهتر است از زندگی آن گونه که می خواهم لذت ببرم.

 بشر دو پا آن قدر گناه کرد که ناگهان دید بخش عظیمی از خانه اش را بیابان و کویر فرا گرفته و سبزی و زندگی از آنجا رخت بربسته است. انتخاب با توست حیات یا ممات؟

داستانک
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یک مردم شناس و استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: 
متنوع  کانال های  برابر  در  جدید  نسل  گرفتن  قرار 
و  والدین  بین  تنش  اصلی  عوامل  از  جامعه پذیری 
فرزندان است. این کانال ها به طور ناگهانی وارد جامعه 
ما شدند و همین ورود ناگهانی، فرصت هماهنگ شدن 
با این کانال ها را از لحاظ تاریخی و فرهنگی از ما گرفت.

به گزارش ایسنا، سعید روحانی افزود: بین نسل ها 
انتظارات  و  نگرش ها  خواسته ها،  لحاظ  از  اختالفی 
وجود دارد که محصول جامعه پذیری یا اجتماعی شدن 
نسل جدید به شیوه ای متفاوت از والدین است که در 
گذشته این را نداشته ایم و سهم عمده جامعه پذیری از 

طریق خانواده صورت می گرفته است.
تغییرات  اظهارکرد: شتاب در  استاد دانشگاه  این 
اجتماعی و سرعت باالی منابع جامعه پذیری از طریق 
در  اگر  که  است  شده  باعث  و...  اینترنت  رسانه ها، 
گذشته 100 درصد منبع جامعه پذیری فرزند، خانواده 
بود، اما اکنون بعد از یک دوره کوتاه که فرزند در خانه 
جامعه پذیر می شود، سهم عمده منابع جامعه پذیری، 

خارج از خانواده تأمین می شود.
کش و قوس سنت و مدرنیته

روحانی اضافه کرد: جامعه ما یک جامعه درحال گذار 
است و از یک سو مقاومت سنت ها ادامه دارد و از سوی 
دیگر ما هنوز به یک جامعه مدرن تبدیل نشده ایم که 

این باعث افزایش این شکاف بین نسلی خواهد شد.
در  نسلی  بین  شکاف  این  راه حل  درخصوص  وی 
جامعه ایران مطرح کرد: ما یک پدیده داریم به عنوان 
شکاف بین نسلی که اگر به رفتار والدین و فرزندان نگاه 
کنیم، عینیت نیز دارد؛ این اختالف نظر ها وجود دارد تا 
جایی که گاهی منجر به تنش می شود. این اختالف نظر 
و این شکاف بین نسلی منجر به این می شود که والدین 
فکر کنند فرزندان ما گستاخ یا سرکش شده اند، آن ادب 
و احترام گذشته را قائل نیستند؛ از طرف دیگر فرزندان 
می گویند والدین ما بسیار سنتی یا کهنه هستند و نگاه 
آن ها نگاه متناسبی نیست، مارا درک نمی کنند و انتظار 

دارند ما همانند 50 سال پیش زندگی کنیم.
سنت ها را کنار بگذاریم و به روز شویم

روحانی افزود: ما نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم 
فرآیند  یک  این  ببریم؛  بین  از  را  نسلی  بین  شکاف 
طبیعی است که از بین نمی رود اما ما باید تالش کنیم 
این مسئله به یک آسیب تبدیل نشود که این بدان 
معنی است که راه کار هایی ارائه بدهیم که تنش ها را 

کاهش بدهیم.
وی با اشاره به شرایط جامعه پذیری موجود عنوان 
کرد: اولین راه کار این است که والدین بپذیرند که زمان 
حاضر مانند گذشته نیست که افراد با اطاعت از حرف 
پدر جامعه پذیر می شدند؛ اکنون فرزندان نمی توانند 
تنها از طریق خانواده جامعه پذیر شوند و والدین باید 

دانش سنتی خود را کنار بگذارند و با مسائل جدید 
بیشتر آشنا شوند.

اینکه  بیان  با  فرهنگیان  دانشگاه  استاد  ای��ن 
»به روزشدن باعث فهم بهتر و بیشتر والدین از فرزندان 
دوره  ویژگی های  دقیق  شناخت  اف��زود:  می شود«، 
متاسفانه  که  است  مهم  بسیار  نوجوانی  و  جوانی 
منظر  از  ندارند.  آن  به  زیادی  توجه  ما  خانواده های 
روان شناسی، خود این دوره نیز یک مرحله گذر است؛ 
به  خانواده،  مطیع  و  وابسته  کودک  یک  که  دوره ای 
محض ورود به دوره نوجوانی، به فردی تبدیل می شود 

که می خواهد استقالل و آزادی داشته باشد.
مرحله  این  در  کرد  درخواست  والدین  از  روحانی 
بر نوجوان کنترل داشته  اینکه تالش کنند  به جای 
باشند، درک کنند که نوجوان در نحوه لباس پوشیدن، 
برسد.  بیشتری  آزادی  به  می خواهد  و...  اعتقادات 
و  نوجوانی  دوران  از  را  خود  شناخت  باید  والدین 

ویژگی های آن باال ببرند.
جامعه کنونی سنتی نیست

با اشاره به اینکه »ویژگی های رشدی در همه  وی 
دوره ها بوده اند«، گفت: این را قبول دارم اما باید این 
را درنظر بگیریم که در جامعه پذیری نسل گذشته با 
توجه به اینکه جامعه را سنت ها اداره می کرده، آن قدر 
نقش سنت ها قوی بوده است که فرد مقاومت نمی کرد 

و قوانین مکتوبی نبوده که بخواهد هر روز تغییر کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: جامعه گذشته یک 
جامعه مکانیکی بوده است و فرد اگر قصد سرپیچی 
داشت، از طرف جامعه به شدت تقبیح می شد و تحت 
از  بود  و حتی ممکن  قرار می گرفت  اجتماعی  فشار 
جامعه طرد شود و به همین دلیل اختالفی هم اگر بود 

درحد بسیار خفیفی بوده و مسئله نبوده است.
روحانی اضافه کرد: اما االن شرایط فرق کرده و ما در 
جامعه ای زندگی می کنیم که سنت دیگر بر آن حاکم 
نیست و یک جامعه ارگانیکی است. ارگانیکی به این 
معنی که اندام هایی ایجاد شده است که هر کدام به طور 
مستقلی تاثیرگذار هستند. دو نسل پیش ممکن است 
اختالفی با والدین خود نداشته اند، زیرا در یک جامعه 
بسته زندگی کرده اند اما نسل فعلی ارزش هایش را از 
مدرسه می گیرد و با والدین خود به تعارض می خورد، 
به دانشگاه می رود و مطالبی می خواند که با عقایدش 
تعارض پیدا می کند، وارد گروه ها و احزاب سیاسی، 
علمی، ورزشی و... می شود و با عقاید مختلفی آشنا 
که در جامعه پذیری  ارگان ها  این  واقع  در  و  می شود 
تاثیرگذار هستند، زیاد شده اند و رسانه ها هم به ویژه 
در فضای مجازی و دنیای اینترنت، با انتشار معانی 
و مطالب ضدونقیض عقاید فرد را مورد تعارض قرار 

می دهد و تأثیر می گذارد.
باورهای جدید حکم می کنند نه سنت های قدیمی

وی با اشاره به همه این راه های متنوع جامعه پذیری 
عنوان کرد: راه کار ما این است که والدین خود را در 
جامعه شناسی و در روانشناسی به روز کنند. حداقل 
از این منظر که فرزند من لج باز،  این است که دیگر 
به این مقوله نگاه نمی کنند،  یا بی نزاکت است  پررو 
بلکه می فهمد دختر من حق دارد و نمی تواند مانند 
مادربزرگش لباس بپوشد؛ چون زمانی که وارد مدرسه 
می شود سبکی جدید از مد را می بیند که اگر بخواهد 
مانند مادربزرگش لباس بپوشد او را مسخره می کنند، 
یا پسر من اگر بخواهد همان باورهای نسل من را مطرح 

بکند، ممکن است که مورد پذیرش واقع نشود.

این استاد دانشگاه درک درحال گذاربودن جامعه 
را راه کار سوم دانست و افزود: پدر باید بداند همانند 
گذشته سنت ها همه چیز را تعیین نمی کنند، قوانین 
وجود  به  جدیدی  سازمان های  و  شده  وضع  جدید 
آمده اند و گروه های مرجع فرزندان ما با ما متفاوتند. 
اگر الگو و گروه مرجع من در کسانی بود که در کتاب ها 
از آن ها می خواندم و لذت می بردم، اکنون گروه مرجع 

پسر من ستاره های سینما، مد، ورزش و... هستند.
جامعه  که  بپذیرم  پدر  من  اگر  داد:  ادامه  روحانی 
باشم  داشته  انتظار  نباید  دیگر  است،  گذار  درحال 
فرزندم مانند گذشته بیندیشد یا رفتار کند و یک مقدار 

مسئله را هضم می کنم.
این مردم شناس درخصوص وظیفه دولت درمورد 
شکاف بین نسلی اظهارکرد: در عین حال که از بیرون 
سبک زندگی جدیدی در حال شکل گرفتن است، نظام 
آموزشی ما به بازتولید فرهنگ بومی و ملی از طریق 
آموزش های رسمی و غیررسمی بپردازد. مثاًل مجددًا 
ارزش ه��ای بومی و سنت ها را از طریق کتب درسی 
و غیردرسی بازتولید کند که نسل جدید به طور کلی 

گذشته خود را فراموش نکند.
درک فرزند و آگاهی از اینترنت

از سایر گروه ها  وی نقش خانواده را در این زمینه 
پررنگ تر خواند و افزود: خانواده ای که با رسانه بیگانه 
اینترنت چیست، نخواهد توانست  است و نمی داند 

فرزندش را درک کند.
استاد دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: در ابتدا باید از 
خانواده آغاز شود که روحیات فرزند خود، اینکه جوان 
به مرحله استقالل و نوخواهی رسیده و التزامات روز را 
درک کند و بعد از آن نوبت جامعه است که با آموزش و 

بازتولید فرهنگ بومی به این کمک کند.
کم رنگ  شکاف  این  کاهش  در  را  فرزند  نقش  وی 
دانست و اضافه کرد: این یک فرآیند پیش رونده است 
و دست ما نیست که به نسل جدید بگوییم تو دنبال امور 
جدید نرو یا در سبک زندگی و پوشش به همان گونه ای 

باش که من در گذشته بوده ام.
جای سخت گیری نیست

روحانی عنوان کرد: نمی توانیم خیلی به نسل جدید 
سخت بگیریم. ما باید نسل جدید را آموزش بدهیم 
معکوس  نتیجه  که  دستور  و  تحکم  نوع  از  نه  البته 
می دهد، بلکه ما می توانیم با ایجاد تعاملی مالیم تر که با 
گفت و گو با فرزندان برقرار می کنیم به نسل جدید بگوییم 
از تجربیات والدین خود استفاده بکنند. به هرحال همه 
این تجربیات کهنه نیست و اگر والدین دستوری هم 
می دهند از سر دل سوزی است. بیش تر از اینکه بگوییم 
نسل جدید چه باید بکند باید بگوییم خانواده چه کند. 
خانواده است که باید درک کند، تعامل کند و  تعامل را 

مدنظر قرار دهد تا بتواند حس هم دالنه ایجاد کند.

از رایج ترین مسائل مربوط به سالمت روان در 
نوجوانان  میان  بیماری  این  اما  است،  بزرگساالن 
روز  به  روز  و  است  افزایش  حال  در  نیز  کودکان  و 
شوند.  می  مبتال  آن  به  آنها  از  بیشتری  تعداد 
که  نداشتند  باور  شناسان  روان  پیش  چندی  تا 

کودکان هم دچار افسردگی می شوند.
امروزه بر عکس این باور ثابت شده است. حدود 
نوجوانان دارای عالئم  و  تا پنج درصد کودکان  دو 
در  تحصیل  های  سال  حتی  و  هستند  افسردگی 
مدرسه را با اندوه می گذرانند و این افسردگی روند 

پیشرفت تحصیلی شان را نیز کند می کنند.
شیوع  که  معتقدند  روانشناسان  از  ع��ده ای 
مشکالت  از  ناشی  دانش آموزان،  میان  افسردگی 
که  خانواده  درون  نزاع های  وی��ژه  به  خانوادگی 
توسط پدر و مادر صورت می گیرد، است. اما نگاه 
خانواده  متوجه  که  آسیب هایی  سایر  به  عمیق تر 
با  که  این موضوع  نشانگر  فرزندان است  ویژه  به  و 
توجه به افزایش آمار طالق بسیاری از این کودکان 
در غیاب یکی از والدین رشد می کنند، گاهی این 

و مادر  از سمت پدر  یعنی  از هر دو طرف،  بچه ها 
بزرگ  با پدر  باالجبار  و  مطلقه خویش طرد شدند 
و مادر بزرگ خود در شرایط کامال نامطلوب زندگی 
به  بچه ها  این  در  زندگی  به  امید  میزان  می کنند. 
شدت پایین آمده و اغلب احساس می کنند تنها، 
طرد شده و اضافی هستند. حضور افراد مالمت گر 
از  را  نفس  به  اعتماد  بچه ها  این  خویشاوندی  در 
آنان سلب می کند و مشکالت شخصیتی متعددی 

را برای آنان به همراه می آورد. 
خستگی های همیشگی بی دلیل نیست

در  نوجوان  و  کودک  روانشناس  اصغری،  سعید 
اشاره  دانش آموزان  در  افسردگی  عالئم  توضیح 
کرد: نوجوانان مبتال به افسردگی بشدت احساس 
بندرت  آنها  کنند.  می  ارزش��ی  بی  و  ناامیدی 
لبخند می زنند، مات به نقطه ای خیره می شوند 
به  تمایل  هستند.  مضطرب  و  آلوده  اشک  مدام  و 
فعالیت های معمولی در آنها از بین می رود و ممکن 
است برای انجام هر کاری احساس خستگی کنند.
نیست،  مهم  برایم  مانند  عباراتی  اف��زود:  وی 
را  آن  خواهم  نمی  دهم،  انجام  را  آن  توانم  نمی 
جمله  از  است  من  تقصیر  همش  و  کنم  امتحان 
زبان  به  افسرده  کودکان  معموال  که  است  عباراتی 
به  گرایش  معموال  افسرده،  دختران  آورن��د.  می 

گوشه گیری دارند در حالی که در پسران افسردگی 
برانگیختگی  قراری،  بی  فعالی،  بیش  صورت  به 
افسردگی  دهد.  می  نشان  را  خود  پرخاشگری  و 
پذیری،  تحریک  با  مدرسه  سنین  در  کودکان 
و  گناه  احساس  با  نوجوانان  در  و  جویی  مجادله 
افسرده  کودکان  از  برخی  است.  همراه  ناامیدی 
فریاد می زنند، جیغ می کشند، بد زبان می شوند 
این  با خشم و قهر کج خلق شوند.  و ممکن است 
بچه ها وقتی در خانه هستند، با والدین خود جر 
می  خواهرانشان  و  ب��رادران  با  کنند،  می  بحث  و 
جنگند یا تبدیل به موجودی می شوند که در خانه 
هیچ کاری انجام نمی دهند. آنان سعی می کنند 
کارهای  و  تکالیف مدرسه  انجام  مانند  کارهایی  از 
شان  خشم  برانگیختگی  افزایش  موجب  که  خانه 

می شود، دوری کنند.
افسرده های کوچک از خانواده های پرتنش

افسرده  آم��وزان  دان��ش  ک��رد:  عنوان  اصغری 
هستند،  پرتنش  های  خانواده  فرزندان  معموال 
در نتیجه هر آنچه معلمان بتوانند عالوه بر دانش 
دهند،  انجام  نیز  آنان  های  خانواده  برای  آموزان 

می تواند کمک کننده باشد.
در  آموز  دانش  حضور  که  زمانی  کرد:  بیان  وی 
مدرسه به دلیل بیماری های فیزیکی کم می شود و 

این در حالی است که هیچ عالمت فیزیکی ظاهری 
وجود ندارد یا با دیدن عالئمی مانند تمرکز ضعیف 
و  انرژی  کمبود  خستگی،  حالی،  بی  آموز،  دانش 
تصمیم  در  ناتوانی  اشتهایی،  بی  محدود،  انگیزه 
ضعف  ها،  همکالسی  با  ضعیف  ارتباط  گیری، 
یادگیری؛ معلمان با آگاهی از این عالئم می توانند 

متوجه مشکل دانش آموز شوند.
شرکت  افزود:  نوجوان  و  کودک  روانشناس  این 
افسرده  آموزان  دانش  به  تواند  می  فعالیت ها  در 
احساس هدفمند بودن بدهد. معلمان در تشویق 
این روال از جایگاه خوبی برخوردارند. برای دانش 
می  منفی  فکرهای  به  بودن  مشغول  افسرده  آموز 
دانش  این  باشد.  یادگیری  برابر  در  مانعی  تواند 
آموزان باید مرتب تشویق شوند. همچنین معلمان 
می توانند برای کمک به این دانش آموزان، به آنها 
مدرسه  مسئوالن  چنانچه  بسپارند.  مسئولیت 
از  کامل  آگاهی  و  آشنایی  ک��الس  معلم  به ویژه 
و  بر دانش آموز  از عوامل ذکر شده  اثرات هر یک 
آموزشی  فعالیت های  روش های مناسب هدایت 
او  اجتماعی  و  عاطفی  نیازهای  تامین  جهت  در 
از وی حمایت نکنند، چه بسا  را نداشته و بموقع 
تنش ها و فشارهای وارد شده بر دانش آموز اثرات 

منفی و درازمدتی بر وی باقی بگذارد.

قرص اعتماد به نفس چاره و درمان
اصغری خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف مدرسه 
تجهیز  آموزان،  دانش  افسردگی  از  پیشگیری  در 
تعارض های  ب��رای  هایی  مهارت  کسب  به  آن��ان 
شخصی و بین فردی و ارائه واکنش های موثر در 
های  مهارت  است.تقویت  زندگی  دشوار  اوضاع 
توانایی  بخصوص  آموزان  دانش  ارتباطی  اساسی 
و  خودباوری  رشد  همدردی،  ابراز  دادن،  گوش 
شود  می  باعث  که  این  بر  عالوه  نفس،  به  اعتماد 
زورگویی  خشونت،  مانند  دشوار  شرایط  در  آنان 
و... تجهیز شوند، موجب می شود دانش آموزان 
با استفاده از این مهارت های آموخته شده آماده 
شوند تا در آینده در محیط وسیع اجتماعی نقش 

خود را به خوبی ایفا کنند.
در پایان باید تاکید کرد که شیوع افسردگی میان 
امروز  و  رسیده  کمتری  میانگین   به  دانش آموزان 
نمی توان گفت تنها نوجوان آن هم به دلیل مسائل 
بلوغ گاهی دچار افسردگی می شوند. سبک زندگی 
و دیگر مشکالت خانواده و تغییر شرایط زندگی و 
کودکان  روان  و  بر روح  محیط آسیب های مخربی 
بیماری های  دایره  در  افسردگی  اکنون  و  گذاشته 
بزرگساالن نمانده و کودکان را نیز درگیر اختالالت 

روحی و روانی کرده است.

روز  رض��وی  خراسان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
از  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  گذشته 
زندانیان  آزادی  برای  گلریزان  جشن  برگزاری 
در  هفته  این  شنبه  سه  روز  عمد  غیر  جرایم 
با حضور خیران و خانواده های  نور مشهد  تاالر 

زندانیان خبر داد.
جواد غفاریان طوسی با اشاره به این که تعداد 
زندانیان جرایم غیر عمد خانم در استان 13 نفر 
است، اظهار کرد: سال گذشته 11 زندانی خانم 
داشتیم و در مجموع در استان و کل کشور تعداد 

محکومان خانم خیلی کم است.
وی همچنین با اشاره به آمار زندانیان جرایم 
غیرعمد که چشم انتظار کمک خیران هستند، 
استان  در  عمد  غیر  جرایم  زندانی  گفت:805 
داریم که 60 نفر آن ها به دلیل دیه، 630 نفر به 
دلیل مشکالت مالی و 115 نفر به دلیل مهریه و 

نفقه در زندان هستند.
کلی  رقم  درباره  استان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
این  افزود:  این زندانیان  برای آزادی  نیاز  مورد 
آمار متغیر است و باال و پایین دارد، از آن جایی 
که برخی از آن ها استعالم دین ندارند، مبلغ کل 
مشخص نیست اما تالش می کنیم استعالم دین 

انجام دهیم.
بدهکاری  عدد  که  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  فردی  گاهی  نیست،  مهم  خیلی  است  چقدر 
تومان  میلیون   200 با  را  میلیاردی  یک  پرونده 
اهمیت  مبلغ  بودن  زیاد  رو  این  از  کردیم  آزاد 
و  شاکی  گذشت  با  زیاد  مبالغ  و  ن��دارد  زی��ادی 

دیگر موارد کاهش می یابد.
کرد:  تصریح  استان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
جرایم  زندانی  ت��اک��ن��ون، 218  امسال  اول  از 
و  میلیارد   13 از  بیش  که  شده اند  آزاد  غیرعمد 
654 میلیون تومان میزان کل بدهی آن ها بوده 
 600 و  میلیارد  سه  از  بیش  مبلغ  این  از  است، 
میلیون تومان شاکی گذشت کرده و یک میلیارد 
نقدینگی خود محکومان  تومان  و 980 میلیون 
 300 و  میلیارد  یک  که  این  ضمن  است،  بوده 
یک  ح��دود  بانکی،  تسهیالت  تومان  میلیون 
ستاد  کمک های  تومان  میلیون   180 و  میلیارد 
دیه کشور و استان و دو میلیارد و 500 میلیون 

تومان اعسار بوده است.
وی با اشاره به این که سال گذشته هزار و 40 
نفر زندانی جرایم غیرعمد در استان آزاد شدند، 
یادآور شد: مبلغ بدهکاری این تعداد حدود 44 
از 16  بیش  این مبلغ  از  که  بوده  تومان  میلیارد 

میلیارد تومان را شاکیان عزیز گذشت کردند.
یادآور  رضوی  خراسان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
ضامن  یا  دبیرخانه   ،96 سال  ابتدای  از  شد: 
آهو با کمک آستان قدس رضوی و خدام بارگاه 
کمک رسانی  بحث  در  )ع(  رضا  ام��ام  ملکوتی 
در  که  هزینه هایی  کلیه  و  هستند  ما  همراه 
توسط  می شود  ب��رگ��زار  گلریزان  جشن های 

خیران پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: یکی از پایه های اساسی خیران 
خود شاکیان هستند که با گذشت سخاوتمندانه 

به این موضوع کمک می کنند.

و  علم  پ��ارک  بنیان  دان��ش  شرکت  همت  به 
قدس  آستان  مشارکت  با  و  خراسان  فناوری 
برای  نوترکیب  هشت  فاکتور  داروی  رض��وی 

درمان بیماران هموفیلی تولید شد.
های  شرکت  از  هشتم،  داروی  سامان  شرکت 
به  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  بنیان  دانش 
به  هشت  فاکتور  داروی  سازی  بومی  فناوری 
بیماران  درم��ان  برای  انسانی  نوترکیب  روش 
تولید  فناوری  که  است  یافته  دست  هموفیلی 
های  شرکت  از  محدودی  تعداد  انحصار  در  آن 

امریکایی و اروپایی است.
فرآیند تولید داروی فاکتور هشت نوترکیب از 
پاییز سال 88 با تولید نیمه صنعتی آن در سطح 
پایلوت در شرکت سامان داروی هشتم آغاز شد 
بالینی  مطالعات  آمیز  موفقیت  انجام  از  پس  و 
نام  با   1394 سال  پایان  در  حمایت ها  تأمین  و 
اختیار  در  و  گردید  بازار  وارد  سافاکتو  تجاری 

بیماران نیازمند قرار گرفت.
سامان  شرکت  مدیرعامل  طبسی،  مجید 
کرد:  اظهار  خصوص  ای��ن  در  هشتم  داروی 
 19 حدود  حاضر  حال  در  دارو  سامان  شرکت 
درصد از نیاز دارویی کشور در این حوزه را تامین 
می کند و چهارمین شرکت در دنیا هستیم که به 

این فناوری دست یافته است.
وی، همچنین از هدفگذاری این شرکت برای 
سال  در  کشور  دارویی  درصدی   50 نیاز  تامین 

جاری خبر داد.
از  استفاده  با  نوترکیب  هشت  فاکتور  داروی 
و  پیچیده  تجهیزات  توسط  سلولی  کشت  روش 
در شرایط بسیار حفاظت شده و کامال استریل 
تولید شده و جایگزین مناسبی برای محصوالت 

مشتق از پالسما است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
پی  در  گفت:  رضوی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره 
22 هزار بازدید صورت گرفته توسط گروه های نظارتی 
نگهداری  و  عرضه  و  تولید  تهیه،  مراکز  از  دامپزشکی 
مرکز  رضوی، 21  خراسان  در  دامی  خام  فرآورده های 

متخلف پلمب شد.
رشد  به  رو  روند  به  اش��اره  با  صاحبی   غالمحسین 
 2 طی  اظهارکرد:  دامپزشکی  نظارت های  و  بازدیدها 
به  و  ابتدای امسال، 232 پرونده تخلف تشکیل  ماهه 

دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: میزان فرآورده های غیربهداشتی ضبط 
شده در استان طی مدت فوق نزدیک به 165 تن بوده و 
عمده ترین تخلف های صورت گرفته در حوزه دامپزشکی 
و امنیت غذایی را تهدید علیه بهداشت عمومی و کشتار 

غیر مجاز دام است.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
با  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره 
توجه به مخاطره آمیز بودن چنین تخلفاتی برای سالمت 
مردم، دامپزشکی بر حسب وظیفه قانونی خود و برابر 
ماده 688 قانون مجازات اسالمی متخلفان را به مراجع 

قضایی معرفی خواهد کرد.
درخواست  مجاورین  و  زائرین  کلیه  از  صاحبی 
با  مرتبط  حوزه  در  تخلف ها  مشاهده  صورت  در  کرد 
شماره  با  مشهد  در  را  مراتب  دامی  خام  فرآورده های 
تلفن های1512)مرکز پاسخگویی اداره کل دامپزشکی( 
مشهد  دامپزشکی  )شبکه   37250035-37250025
مقدس(، در شهرستان ها با شبکه دامپزشکی شهرستان 
در میان گذاشته تا برخوردهای قانونی و الزم با متخلفین 

صورت پذیرد.
وی افزود: سامانه پیام کوتاه روابط عمومی اداره کل 
آماده   300001512 شماره  به  نیز  استان  دامپزشکی 

دریافت پیام های مردمی در زمینه های یادشده است.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
همچنین مطابق ماده 688 قانون مجازات اسالمی هر 
اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود 
ممنوع بوده و برای مرتکبین آن از سوی مراجع قضایی 

مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

خبرخبر

مدیرعامل ستاد دیده خراسان رضوی خبرداد؛

جشن گلریزان برای آزادی زندانیان 
جرایم غیر عمد در مشهد

توسط یک شرکت دانش بنیان صورت گرفت؛

تولید داروی فاکتور 8 نوترکیب برای 
درمان بیماران هموفیلی

توسط دامپزشکی استان خراسان رضوی 
صورت گرفت؛

پلمب 21 مرکز متخلف نگهداری 
فرآورده های خام دامی

یک مردم شناس و استاد دانشگاه:

شکاف بین نسلی را نمی توان با زور پُر کرد

آسیب شناسی افسردگی میان دانش آموزان؛

گوشه نشینان کوچک
نیمکت های مدارس همیشه از نشاط و شادی پر نیست و امروز حجم وسیعی از اندوه افسردگی را تا زنگ آخر تاب می آورد

باج گیری از عراقی ها در مشهد
عنوان  به  خود  معرفی  با  سمند  سرنشینان 
را  خود  زشت  نقشه  رضوی  خراسان  در  مامور 

عملی کردند.
پلیس  استان خراسان رضوی پس از اطالع از 
بررسی  اعزام شد. در  به محل  یک مورد سرقت 
شد  مدعی  بود  تاکسی  راننده  که  شاکی  اولیه 
عراق  کشور  تبعه  گردشگر  مسافر  سه  با  همراه 
به سمت شاندیز در حرکت بوده اند که که راننده 
را  آنان  و سرنشینان یک دستگاه خودرو سمند 
مأمور،  عنوان  به  خود  معرفی  ضمن  و  متوقف 
تومان  میلیون  و حدود 4  بازرسی  را  مسافرانش 
گوشی  دستگاه  یک  و  خودرو  سوئیچ  نقد،  وجه 
سرقت  وی  و  تاکسی  مسافران  از  را  همراه  تلفن 
بررسی  تحت  موضوع  شدند،  متواری  و  ک��رده 

است.

دعوایی که منجر به آتش سوزی خانه شد
بحث خانوادگی و تهدید یکی از طرفین دعوا، 

در  مسکونی  خانه  در  س��وزی  آت��ش  به  منجر 
نیشابور شد.

سید مهدی حسینی مدیر عامل سازمان آتش 
تهدید  و  خانوادگی  بحث  گفت:  نیشابور  نشانی 
در  سوزی  آتش  به  منجر  دعوا،  طرفین  از  یکی 

خانه مسکونی در نیشابور شد.
حسینی ابراز کرد: با اعالم این آتش سوزی به 
یک  نشانی  آتش  فرماندهی  ستاد   125 سامانه 
اعزام  محل  به   2 ایستگاه  نشانان  آتش  از  تیم 

شدند و آتش را خاموش کردند .
وی ادامه داد: این آتش سوزی زمانی رخ داد 
را  دیگری  بنزین  ریختن  با  طرفین  از  یکی  که 
تهدید کرد که متاسفانه نشت بنزین موجب آتش 

سوزی شد.
حسینی افزود: تماس به موقع و سرعت عمل 
گسترش  از  قبل  که  شد  موجب  نشانان  آتش 
آتش ، با استفاده از خاموش کننده دستی آتش 

نشانان آن را خاموش کند.
کسی  حادثه   این  در  خوشبختانه  افزود:  وی 

وارد  نیز  خانه  به  زیادی  خسارت  و  ندید  آسیب 
نشد.

در یک مورد آتش سوزی دیگر در بلوار رسالت 
اف��راد  یا  ف��رد  توسط  گذشته  شب  نیز  شرقی 
افروخته شده  آتش  مغازه  انبار یک  در  ناشناس 
گسترش  از  نشانان  آتش  عمل  سرعت  با  که  بود 

آن نیز جلوگیری به عمل آمد.

15 تن از اراذل تایباد دستگیر شدند
فرمانده انتظامی تایباد گفت: 15 تن از اراذل 
و اوباش که از عوامل اصلی ایجاد اخالل در نظم 
گذشته  ساعت   72 طی  بودند  شهر  این  عمومی 

دستگیر شدند.
سرهنگ حسن ناگهانی افزود: ماموران پلیس 
در اجرای طرح ارتقای امنیت عمومی این افراد 
ایجاد  نوامیس،  برای  مزاحمت  به  اقدام  که  را 
نظم  در  اخالل  و  شتم  و  ضرب  وحشت،  و  رعب 
دادسرا  روان��ه  و  بازداشت  کردند،  می  عمومی 

کردند. 

وی اظهار کرد: در بازرسی از پاتوق این افراد 
و  قمه  چاقو،  شامل  س��رد  س��الح  قبضه  چند 
طرح  این  اجرای  با  شد.  ضبط  و  کشف  شمشیر 
دستگاه   150 از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
قرص  عدد   200 و  هزار  توقیف،  موتورسیکلت 
ترامادول و متادون کشف و تعدادی سارق سابقه 
و  شناسایی  نیز  مخدر  مواد  فروش  خرده  و  دار 

بازداشت شده اند.
سرهنگ ناگهانی از کشف سه کیلو گرم کلوچه 
آغشته به انواع مواد مخدر که از استان خراسان 
و  داد  بود خبر  این شهرستان شده  وارد  جنوبی 
امنیت اجتماعی  ارتقای  افزود: در اجرای طرح 
نیز 50 لیتر مشروبات الکلی در شهر تایباد کشف 

شد.

بیش از 92 میلیون ریال کاالی قاچاق کشف 
شد

گفت:  والت  مه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه  دو  از  بازرسی  در  شهرستان  این  پلیس 

اتوبوس، بیش از 92 میلیون ریال کاالی قاچاق 
کشف کرد.

گذشته  روز  افزود:  ذوالفقاری  حمزه  سرهنگ 
هنگام  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  ماموران 
کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای 
مواصالتی به 2 دستگاه اتوبوس که از استان های 
جنوبی به مقصد مشهد در حرکت بود، مشکوک 

شدند.
پس  فرماندهی  این  ماموران  کرد:  بیان  وی 
از آن ها 6  بازرسی  از متوقف کردن خودروها در 
میوه  انواع  کیلوگرم   480 مقدار  و  گوسفند  راس 
ریال  هزار   800 و  میلیون   92 ارزش  به  قاچاق 
این  م��ام��وران  راستا  همین  در  کردند.  کشف 
یک  ماهرانه  جاساز  از  بازرسی  در  فرماندهی 
مواد  گرم   800 و  کیلو  یک   ،405 پژو  دستگاه 

مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
از  پس  متهمان  کرد:  نشان  خاطر  ذوالفقاری 
روانه  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل 

دادسرا شدند.

کتابخوان

کتاب »سن عقل« از سه گانه ی راه های آزادی، یکی 
که حسین  است  پل سارتر  ژان  مطرح  تالیف های  از 
سلیمانی نژاد آن را به فارسی برگردانده و نشر چشمه 
کتاب را منتشرکرده است. سارتر نویسنده و فیلسوف 
چند  انتشار  از  پس  فرانسوی،  اگزیستانسیالیست 
اولین رمان  از جمله  بلند،  مجموعه داستانی کوتاه و 
دست  فراگیری  شهرت  به  تهوع  نام  به  فلسفی اش 
تامالتی  آزادی،  راه های  دیوار،  او  آثار  دیگر  از  یافت. 
و  بازیگر  ژنه،  سن  بودلر،  یهودیت،  مسئله ی  درب��اره 
شهید، کلمات، موقعیت ها، کودِن خانواده و متون نقد 
ادبی و سیاسی است. نمایشنامه های او نیز طرفداران 
بی شماری دارد که از مهم ترین آن ها می توان به این 
روسپی  بسته،   ِ در  مگس ها،  ک��رد:  اش��اره  عنوان ها 
گوشه  و  خدا،  و  شیطان  آل��وده،  دست های  بزرگوار، 

نشینان آلتونا.
در مقدمه کتاب، مترجم، درباره تفکر سارتر به عنوان 
یک روشنفکر سیاسی آورده است: »سارتر به عنوان 
یک روشنفکر سیاسی، با اعتقاد به این که انسان مختار 
است و باید خود سرنوشتش را انتخاب کند، پیوسته تیغ 
انتقاد را بر مسائل روزگار خود می کشید و به فعالیت های 
تا آخر عمر ادامه داد و شرکت در دادگاه  سیاسی اش 
راسل، خودداری از دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال 
1964 و مدیریت نشریه های چپ گرای آرمان خلق و 

لیبراسیون از جمله حرکات اعتراضی او بودند.
افتاده  اتفاقی  از کتاب می خوانیم: »قطعا  در بندی 
بود، چون هیچ وقت حرکاتش این قدر خشن و صدایش 
این قدر رگه دار و مردانه نبود. لبه ی تخت نشسته بود، 
عریان و بی دفاع، مثل یک گلدان چینی بزرگ در انتهای 
اتاق صورتی؛ در حالی که بوی تند حزن انگیزی می داد، 
شنیدن حرف هایش با آن صدای مردانه غیرقابل تحمل 
بود ماتیو شانه هایش را گرفت و چرخاندش به طرف 
مارسل  می خوری؟«  را  وقت ها  آن  »حسرت  خودش؛ 
حسرت  نه.  را  وقت ها  »آن  داد  جواب  خشک  خیلی 

زندگی نداشته ام را می خورم...«

نام  به  گرافیک  رشته  دانشجویان  گروهی  نمایشگاه 
»محیط آرا« با محوریت نمایش آثاری با مضمون گرافیک 
بخارا گشایش  گالری  اینستالیشن آرت در   – محیطی 
شد. آثار نمایشگاه توسط استاد راهنمای دانشجویان، 
نازنین  آثار،  این  صاحبان  و  شده  گزینش  همتی  رها 
افتاده دل، فاطمه شبالوی، ریحانه پوررمضان، سیمین 
جاودانی، معصومه جعفری، حنانه حاج محمد نیا، زهرا 
حسینی، زهرا شریفی راد، نگین شریفی، ملک شریفی، 
ثمین سادات عادل، زهرا عبادی، نجمه عباسپور، آتوسا 
عظیمی، فاطمه فضلی، یگانه فیروزفر، گلنار کریمی، 
عارفه کالنتری، سارا کوشکی، ملیکا معینی، مژده ملک 
این  هستند.  وحدتی  بهاره  و  نجفی  زهرا  جعفریان، 
نمایشگاه روز یکشنبه بیستم خرداد گشایش شد و تا 27 
ام خرداد ماه در محل نگارخانه بخارا واقع در بلوار وکیل 
بین کوثر 4 و 6 از ساعت 6 عصر تا 12  بامداد دایر خواهد 

بود.

طوسی  زاده  ملک  راحله  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه 
با عنوان »بازی رنگ ها« روز شنبه 19 ام خرداد ماه در 
نگارخانه میرک گشایش شد. ملک زاده طوسی در این 
نمایشگاه، مجموعه  ای از آثارش را با تکنیک اکرلیک، 
رنگ روغن، آبرنگ، پاستل، سیاه قلم و مداد رنگی به 
نمایش گذاشته است و عالقه مندان می تواند برای بازدید 
هر روز از ساعت 9 الی 12 صبح و 15 الی 18:30 به محل 
نگارخانه میرک واقع در بین میدان تختی و میدان صاحب 

زمان عج، جنب سازمان  حج زیارت مراجعه کنند.

رویداد هفته

افتاده  اتفاق  مسئله  این  افراد  برای  اوقات  گاهی 
برای  و  نشستند  دورهمی  مهمانی  یک  در  اس��ت 
نشاط بیشتر مجلس، کسی از گوشه  مجلس می گوید: 
»فالنی صدایش خیلی خوب است و برایمان بخواند« 
می دهد  کشش  آن قدر  و  زند  می  زیرآواز  هم  فرد  آن 
تا در میانه آواز همگان برای او دست بزنند و تشویق 
کنند. ولی آیا به طور حتم می داند که صدایش خوب 
است؟ یا دیگران می دانند صدای خوب چیست و چه 

مشخصاتی دارد؟
ولی  شوید  خواننده  باشید  داشته  دوس��ت  شاید 
یا  کنید  ش��روع  باید  راه��ی  چه  و  کجا  از  نمی دانید 
را  شدن  خوب  خواننده  فاکتورهای  ندارید  اطالعی 
و  دارید  خوبی  بسیار  صدای  هم  شاید  نه؟  یا  دارید 
هرکجا می خوانید همه تشویق می کنند ولی خودتان 

از سبک خوانندگی تان راضی نیستید.
امروزه با پیدایش بی شمار استودیوهای صدابرداری 
و نقش افکت ها و تصحیح صدای خواننده دیگر آن چه 
بوده  چه  واقعی  صدای  که  دانیم  نمی  را  می شنویم 
است؟ خوانندگان نسل قبل طوری می خواندند و اجرا 
و  کوه  در  بلبالن  آن ها  رسای  صدای  از  که  می کردند 
کوهسار از نغمه خواندن باز می ایستادند. این مطالب 
مقدمه ای در راستای شناخت بهتر از صدا و سبک آواز 
خواندن است تا بهتر و بیشتر در اطالعاتی را به دست 

آوریم.
انواع صدا

اصطالح  به  گاهی  دارن��د،  گوناگونی  ان��واع  صداها 
صداها بم یا زیر هستند. صدای زنگ دار صدایی است 
که سر مخاطب را به درد می آورد و در ذهن مخاطب 
زنگ می زند، ولی صدای تو دماغی صدایی که به هیچ 
نمی شود.  ادا  درست  مفاهیم  و  نیست  جذاب  وجه 
نکته در این جا است که دهان به درستی باز نمی شود 
می شود.گوینده های  صدا  شدن  یکنواخت  باعث  و 
اخبار، مجری ها، سخنرانان دهانشان به طور کامل باز 

و بسته می شود.
کمبود  موسیقی  علم و دانش  زمینه  در  متأسفانه   
و  موسیقی  به  کشور  در  مدت ها  و  داری��م  زی��ادی 
و  نمی شود  نگاه  دان��ش  یک  به عنوان  خوانندگی 
کسانی که به خوانندگی عالقه مند هستند، نمی دانند 
از چه راه اصولی باید وارد بشوند و شروع کنند، حتی 
نمی دانند.  آواز  معلم  با  را  آواز  مربی  فرق  خیلی ها 
نت ها  با  آشنایی  و  موسیقی  تئوری  یادگیری  برای 
باید پیش یک مربی آواز تمرین کرد، مربی آواز علم 
آموزش  به هنرجو  را  نت »سولفژ«  نوشتن  و  خواندن 

ولی  کند  آماده  بعدی  گام های  برای  را  او  تا  می دهد 
معلم آواز کسی است که هنرجو را با اندام های آوازی 
استفاده  طریقه  او  می دهد.  پرورش  و  می کند  آشنا 
او  با  اندام های آواز را به فرد یاد می دهد و  از تک تک 
تمرین می کند تا در نهایت منجر به استخراج صوت 
سالم شود، معلم آواز صداسازی کرده و خواننده را با 

صدا و استعدادهایش آشنا می کند.
استعداد در خوانندگی 

باید  ابتدا  در  دارد  خوانندگی  به  تمایل  اگرکسی   
به دنبال یک معلم آواز مناسب و باتجربه گردد. معلم 
آواز خوب در مرحله اول باید خودش خواننده باشد 
با  با توجه به تجربه و تعداد برخوردهایش  و بعد هم 
انتقال  آدم ها و صداهای مختلف مفاهیم را به خوبی 
مفاهیم  انتقال  در  خوبی  خوانندگان  هنوز  ده��د، 
آمدن  به وجود  باعث  و  هستند  ضعیف  هنرجو  به 
این که  دلیل  می شوند.  آموزش  روند  در  اختالالتی 
بعضی افراد با توجه به هزینه های زیاد، در کالس های 
آواز ثبت نام می کنند و هیچ چیزی را جدی نمی گیرند 
چون به موسیقی و خوانندگی به عنوان یک سرگرمی 

نگاه می کنند.
آن  مدت  و  است  سخت  بسیار  دوره  این  گذراندن 
به عوامل مختلفی بستگی دارد، گاهی نزدیک به یک 

سال زمان می خواهد که حنجره فردی برای خواندن 
و  است  فیزیکی  کار  نوع  خواندنیک  آواز  شود.  آماده 
کام،  نرم  ماهیچه  دیافراگم،  مثل  درونی  اندام های 
ماهیچه صورت و ... برای این منظظور باید پرورش 

پیدا کنند و با یکدیگر هماهنگ بشوند.
بهترین زمان برای خواندن

خوانندگی  تمرین های  شروع  برای  زمان  بهترین 
بلوغ  به  فرد  که  زمانی  یعنی  است،  بلوغ  سن  از  بعد 
انجام  او  حنجره  در  تغییرات  تمام  و  می رسد  کامل 
و  تمرین می توان حنجره  با  این سن  شده است. در 
باقی عضالت مربوطه را تربیت کرد طوری که به صورت 
ثابت باقی بماند. اگر در طول  گذار اندام حرکتی این 
تمرین ها شروع شود به طورحتم با تغییرات عضالت 

همه چیز تغییر می کند.
فردی  اگر  نیست،  خواندن  آواز  به  تنها  خوانندگی 
صدای عالی دارد ولی شعر را نشناسد و موسیقی را 
خواننده  می خورد.  شکست  انتخاب هایش  در  نداند 
باید تمامی فاکتورهایی مثل بازیگری، علم موسیقی، 
صدای خوب، شناخت ادبیات و... را در کنار یکدیگر 
قرار دهد تا به موفقیت برسد. دیگر آن زمانی نیست 
که خواننده صبرکند و یک نفر دیگ برایش ساز بزند، 
خودش  و  بشناسد  را  ساز  یک  حداقل  باید  خواننده 

با به صورت  آن را بنوازد. در ایران افرادی هستند که 
شنیداری، درک درستی از خواندن دارند و در طول 

زمان جای صدای خودشان را پیدا می کنند.
آموزشگاه های زیادی وجود دارند که مدت ها هنرجو 
می پذیرند ولی تاکنون خواننده ای به دنیای موسیقی 
معرفی نکرده اند، این مسائل به خاطر درک ناصحیح 
آواز است، چون تعداد افرادی که هم خواننده باشند و 
نیز اطالعات کاملی در این زمینه داشته باشند، بسیار 
کم است. فردی که عالقه مند به خوانندگی است بهتر 
آموزشی  دوره های  آواز  معلم  با  خصوصی  به صورت 
مسائل  این  موسیقی  دنیای  در  کند،  آغاز  را  خود 
هزینه های  به دلیل  ای��ران  در  ولی  می شود  رعایت 
روش  این  از  نمی تواند  فردی  هر  کالس ها،  این  زیاد 

آموزشی استفاده کند.
متأسفانه در موسیقی کشور ما، کارهای نازیبا و بد 
طرفداران بیشتری دارد و هرچه خواننده کمتر از روی 
اصول بخواند، کارهای وی بیشتر و بهتر مورد توجه 
همگان قرار می گیرد. هرچند بعد از مدتی مردم از این 
وضعیت موسیقی خسته  می شوند و این آهنگ ها را 

بعد از مدتی کوتاه فراموش خواهند کرد. 
در پایان به این جمله خواهیم رسید »موسیقی فقط 

برای شنیدن نیست، موسیقی برای فکر کردن است«

               سعید بابایی

محیط آرا در نگارخانه بخارا

بازی رنگ ها در نگارخانه 
میرک 

صدای واقعی ما کدام است؟!
گفتارهایی در رابطه با استعداد و دانش الزم در خوانندگی و زمان مناسب برای شروع فعالیت در این هنر

              :: افقی
از  لشکر-  و  سپاه  افراد  از  یک  هر   -2 مقابل  است-  شده  نامیده  جوان  روز  بزرگوار،  این  میالد   -1
تقسیمات قرآنی- از شهرهای آذربایجان شرقی 3- خراب و ویران- بانگ و فریاد- نام کوچک انیشتین 
4- خالص- حرف نگفتنی- نام کرم رایانه ای است که در آوریل 2004 رایانه هایی را که دارای سیستم 
عامل ویندوز بودند مورد حمله قرار داد- آشیانه مرغ 5- پول ژاپن- از اسماء حسنی به معنای بسیار 
توبه پذیر- طال- حرف آخر 6- محل تولد و موطن- پایگاه اینترنتی 7- فدراسیون قایقرانی- ترو تازه- 
آبگوشت  در  شده  خرد  نان  بودن-  مهم  زمین-  پنجگانه  قطعات  از  یک  هر   -8 دوستی  در  پایبندی 
قرار دهند  اندازی هدف  تیر  برای  یا مقوا که  از تخته  ناپسند شرعی- قطعه ای  9- اسم غیر اصلی- 
10- دوستداران- سلسله ای از نوادگان تیمور گورکانیان که از 807 تا 913 در ایران حکومت کردند 
11- بویایی- میوه کال- بدهکار 12- تمساح- موسیقی مهیج- خاندان 13- جادو و افسون- پایتخت 
ارمنستان- جوهر 14- باز ایستادن- بازیکن میانی 15- خجسته و مبارک- شاعر معاصر سلطان سنجر

 :: عمودی
1-م��ح��ل��ی اس��ت ک��ه م��راس��م ع����زاداری حضرت 
جان  اثر  شود-  می  برگزار  جا  آن  در  )ع(  سیدالشهدا 
از دنیا رفته 3-  فورد 2- تپیدن قلب- شکاف سر قلم- 
بی  خم-  و  پیچ   -4 چاهی  کبوتر  زیره-  آش  سفید-  ابر 
ارجمند   -5 ب��ازاری  قیمت  تهران-  در  میدانی  تابی- 
درخت   -7 گارمون  کالغ-   -6 معالجه  تجارت-  شدن- 
تسبیح- مرکز استان بوشهر- طعنه زن پیاز 8- صحابه 
فیل  نشد-  ایشان  زی��ارت  به  موفق  که  )ص(  پیامبر 
نژاد کشور کرواسی- کاله  راز 9-  افشای  تاریخ-  ماقبل 
پادشاهی 10- میوه نیکو- گاز دستی خودرو- امروزی 
دهان  بخار  نباتی-  پروتئین  مالک-  و  صاحب   -11
12- دانه خوشبو- حرف ندا- سالح جنگهای قدیم 13- 
گالبی- ماشین مبدل انرژی- وصله ناپیدا 14- ذکاوت- 
شهر  قدیم  نام   -15 بزرگتر  کشتی-  جهانی  فدراسیون 

گرگان- همراه استکان

حل جدول شماره 45 

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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87 درصد مخزن سد سبزوار خالی است
اثر  بر  گفت:  سبزوار  ناحیه  آب  منابع  امور  مدیر 
بارندگی در سال زراعی جاری، 87حجم آب  کاهش 
خالی  شهرستان  این  سد  تنها  بعنوان  سنگرد  سد 

است.
سنگرد  سد  اینک  هم  افزود:  مقدم  ثابتی  محمد 
سبزوار سه میلیون و 900 هزار متر مکعب آب دارد 
که نسبت به حجم 31 میلیون مترمکعبی آن تنها 13 

درصد مخزن آن آن پر آب است.
وی ادامه داد: سد کمایستان در شهرستان جغتای 
که  دارد  آب  مترمکعب  هزار   304 و  میلیون  یک  نیز 
مترمکعبی  هزار   450 و  میلیون  یک  حجم  به  نسبت 

آن 10 درصد ظرفیت خالی دارد.
یام  سد  گفت:  سبزوار  ناحیه  آب  منابع  امور  مدیر 
هزار   370 و  میلیون  یک  نیز  جوین  شهرستان  در 
مترمکعب گنجایش دارد که هم اینک با یک میلیون 
و 202 هزار مترمکعب آب 168 هزار مترمکعب کمبود 

آب دارد.

بزرگ  صنایع  در  برق  مصرف  کاهش 
خراسان آغاز شد

منطقه  برق  شرکت  مشترکان  خدمات  دفتر  مدیر 
ای خراسان گفت: اجرای طرح ذخیره عملیاتی برای 
فصل  طی  بزرگ  صنایع  توسط  برق  مصرف  کاهش 
گرما در سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی 

و خراسان جنوبی آغاز شد.
طرح  اجرای  چارچوب  در  افزود:  نژاد  ارس  مجید 
استانهای  صنعتی  بزرگ  واحدهای  عملیاتی  ذخیره 
 15 حداقل  روزان��ه  هستند  ملزم  خراسان  گانه  سه 

درصد از میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند. 
 1393 سال  عملیاتی  ذخیره  طرح  داد:  ادامه  وی 
ای  منطقه  برق  شرکت  توسط  بار  نخستین  ب��رای 
و  سراسری  شبکه  پیک  کاهش  منظور  به  خراسان 
کنترل بار پیک شبکه برای صنایع کلید خورد تا بین 
تولید برق و بار مصرفی شبکه تعادل ایجاد کند. این 
از محل  و  یافت  به کل کشور تسری  از آن  طرح پس 
اجرای آن پارسال هزار و 303 مگاوات در لحظه پیک 
رخ  کشور  برق  سراسری  شبکه  در  بار  کاهش  شبکه، 
داد که از این میزان 77 مگاوات مربوط به شرکت برق 

منطقه ای خراسان بود. 
تا  شد  پیشنهاد  شرایطی  طرح  این  در  گفت:  او 
هدف  آنها  پذیرش  با  بتوانند  بزرگ  صنایع  صاحبان 
بار  هدفدار  و  هوشمند  کنترل  بر  مبنی  برق  صنعت 
شبکه سراسری را در مواقع مورد نیاز شبکه و ایجاد 
شبکه  مصرفی  بار  و  تولید  بین  استاندارد  تعادل 

محقق سازند. 
وی افزود: برای صاحبان صنایع بزرگی که در طرح 
ذخیره عملیاتی مشارکت کنند پاداش در نظر گرفته 
در  صنعتی  مشترک  پارسال 11  که  بطوری  شود  می 
خراسان همکاری موثر داشتند و به آنها 26 میلیارد 

ریال پاداش داده شد. 
منطقه  برق  شرکت  مشترکان  خدمات  دفتر  مدیر 
طرح  اج��رای  زمانی  ب��ازه  داد:  ادام��ه  خراسان  ای 
ذخیره عملیاتی در خراسان 20 خرداد تا 15 شهریور 
ماه است. در قالب توافقنامه بین شرکت برق منطقه 
طی  باید  صنایع  صاحبان  صنعتی،  مشترکان  با  ای 
اجرای  طول  در  شرکت  این  با  همکاری  ساعت   200
تا   11 ساعات  طی  را  خود  مصرفی  برق  میزان  طرح 
طرح  اجرای  با  دهند.  کاهش  درصد   15 حداقل   22
ذخیره عملیاتی در سه استان خراسان باید در لحظه 
پیک شبکه حداقل 100 مگاوات برق مصرفی کاهش 

یابد.
وی گفت: با توجه به شرایط خاص امسال در تامین 
صاحبان  مشارکت  عدم  صورت  در  مشترکان،  برق 
صنایع در طرح ذخیره عملیاتی، این شرکت در زمان 
برق  تامین  برای  تعهدی  شبکه  در  محدودیت  بروز 

مورد نیاز آنها نخواهد داشت. 
بزرگ(  صنعتی)صنایع  مشترکان  تعداد  نژاد  ارس 
شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی را 25 مشترک 
شرایط  به  توجه  با  رود  می  انتظار  کرد:  بیان  و  ذکر 
این  با  بزرگ  صنایع  صاحبان  امسال  تابستان  خاص 

شرکت همکاری کنند.

صورت  به  کلزا  و  گندم  تن  هزار   52
تضمینی در خراسان رضوی خرید شد

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
محصول  تن   200 و  هزار   52 تاکنون  گفت:  رضوی 
صورت  به  استان  ای��ن  ک��ش��اورزان  از  کلزا  و  گندم 

تضمینی خریداری شده است.
افزود: این میزان شامل 50 هزار  حمیدرضا نوری 
تن گندم مازاد بر نیاز گندمکاران و بیش از 2200 تن 

کلزا است.
های  دانه  و  گندم  تضمینی  خرید  داد:  ادامه  وی 
فعال  با  ماه  اردیبهشت  پایانی  روزه��ای  از  روغنی 
مرکز   9 و  گندم  خرید  کمیسیون  و  مرکز   47 شدن 
خرید دانه های روغنی در سطح خراسان رضوی آغاز 

شده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
رضوی گفت: 22 کارخانه آرد و سیلوی بخش دولتی و 
خصوصی و 27 مرکز و انبار تعاون روستایی به عنوان 
به  خدمت  آماده  استان  این  سطح  در  خرید  مباشر 

کشاورزان هستند. 
شهرستانهای  پیشتازی  به  توجه  با  اف��زود:  وی 
هم  گندم  برداشت  امر  در  رضوی  خراسان  جنوبی 
را  ک��ش��اورزان  دسترنج  استان  در  مرکز   16 اینک 

خریداری و ذخیره سازی می کنند. 
او در خصوص خرید تضمینی گندم گفت: 50 هزار 
به  محموله   5400 غالب  در  محصول  این  خرید  تن 
ارزش 650 میلیارد ریال به مراکز خرید استان تحویل 
شده است. قیمت پایه خرید تضمینی گندم امسال با 
چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید 13 

هزار ریال می باشد.
کلزا  روغنی  دانه  تضمینی  خرید  خصوص  در  وی 
نیز گفت: خرید تضمینی کلزا نیز از اواخر اردیبهشت 
این دانه های  از  بر 2200 تن  بالغ  تاکنون  ماه آغاز و 
روغنی در غالب 440 محموله از کشاورزان خریداری 
با  کلزا  تضمینی  خرید  قیمت  است.  شده  ذخیره  و 
احتساب 10 درصد رطوبت و دو درصد ناخالصی 28 

هزار 665 ریال است.

خبر

در گفت وگو با مدیرعامل سازمان فردوس های 
شهرداری مشهد مطرح شد:

بهشت  مسیر  بهسازی  عملیات  آغاز  از 
رضوان تا هفته شلوغ بهشت رضا)ع(

 مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
مقدس از آغاز عملیات بهسازی مسیر بهشت رضوان 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین حسین مهدوی دامغانی 
آرامستان  درخصوص  مطرح  موضوعات  به  اشاره  با 
بهشت رضوان بعنوان دومین آرامستان بزرگ مشهد 
راه  رو  پیش  معضالت  اصلی ترین  از  یکی  گفت: 
دسترسی به این آرامستان بود و به دغدغه ای جدی 
خوشبختانه  که  بود  شده  تبدیل  شهروندان  ب��رای 
عملیات بهسازی آن آغاز شده و پیش بینی می شود تا 

سال آینده به بهره برداری کامل برسد.
چه  در  پ���روژه  ک��ه  س��وال  ای��ن  ب��ه  پاسخ  در  وی 
با  الزم  هماهنگی های  اف���زود:  اس��ت  مرحله ای 
دستگاه های مختلف انجام شده و نقشه برداری مسیر 
نیز به پایان رسیده است؛ همچنین کار نصب عالئم 
هشداردهنده نیز درحال انجام است و از 2 روز دیگر 

عملیات خاکبرداری آغاز می شود.
مشهد  شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل 
هزینه این پروژه را 39 میلیارد ریال اعالم و ادامه داد: 
کیلومتر، عرض  نیم  و  به طول 6  پروژه  این  اجرای  با 
مشهد  بزرگ  آرامستان  دومین  به  دسترسی  مسیر 
اصالح  با  و  کرده  پیدا  افزایش  متر   12 به  متر   5.5 از 
ترافیکی،  و  و نصب عالئم هشداردهنده  راه  هندسی 
امنیت  از  نیز  آرامستان  اطراف  روستاهای  ساکنان 
دامغانی  مهدوی  شوند.  می  برخوردار  بهتری  تردد 
خاطنشان کرد: علیرغم اینکه بهسازی راه ها معموال 
برعهده دستگاه های مربوطه است اما کلیه هزینه های 
آن توسط سازمان فردوس های تامین می شود و این 

پروژه هدیه ای ناقابل به مردم مشهد است.
وی همچنین درباره مراجعه کم نظیر شهروندان در 
ایام تعطیالت هفته گذشته به خصوص شب های قدر 
گذشته  همانند  نیز  امسال  گفت:  رضا)ع(  بهشت  به 
عده زیادی از شهروندان مشهدی شب های قدر را در 
رضا)ع(  بهشت  آرامستان  شهدای  مطهر  گلزار  جوار 
گذراندند و سازمان فردوس ها نیز برنامه های ویژه ای 
را با حضور سخنرانان و مداحان برجسته برگزار کرد.

برگزاری  حاشیه  در  داد:  ادامه  دامغانی  مهدوی 
مراسم شبهای قدر، غرفه فرهنگی، نمایشگاه نقاشی 
روخوانی  جلسات  و  حرم  مدافع  شهدای  فرزندان 
ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد که مورد استقبال 

مراجعین قرار گرفت. 
مشهد  شهرداری  فردوس های  سازمان  مدیرعامل 
از این مراسمات را کم نظیر خواند و  استقبال مردم 
هزار   63 از  بیش  ورود  گذشته  هفته  در  کرد:  اضافه 
بهشت  در  نفر  هزار   252 بر  بالغ  جمعیتی  و  خودرو 
به  مربوط  حضور  بیشترین  که  شد  ثبت  رض��ا)ع( 

شب های قدر و روز جمعه است.

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد خبر داد:

از  برداری  بهره  برای  ساله   10 برنامه 
طوالنی ترین خط قطار شهری کشور

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: تالش 
عنوان  به  را  مشهد  شهری  قطار  سوم  خط  کنیم  می 
طوالنی ترین مسیر مترو کشور در بازه زمانی ۱۰ ساله 

به بهره برداری رسانیم.
کیانوش کیامرز اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام 
تا  از میدان شهدا  ۳ قطارشهری  اولین فاز خط  شده 
پایانه مسافربری تعریف شده و در بازه زمانی ۳ ساله 
خواهد  بهره برداری  به   ۱۴۰۰ سال  از  قبل  اجراییو 
رسید. وی افزود: اجرای این مهم به ۲ هزار میلیارد 
نیز حفاری  نیاز دارد که در حال حاضر  اعتبار  تومان 
عملیات  وارد  سپس  و  است  اتمام  به  رو  فاز  این  در 
ریل گذاری و احداث ایستگاه ها می شویم. مدیرعامل 
تونل  وضعیت  کرد:  بیان  مشهد  قطارشهری  شرکت 
خط ۳ قطارشهری خوب است، دستگاه های حفار در 
۲ جبهه غربی و شرقی در حال حفاری است و تی.بی.

ام در جبهه شرقی به حرم مطهر رسیده است.
در حال  در مسیر شرقی  داد: هم اکنون  ادامه  وی 
به  حفار  تا  هستیم  س��ازی  مقاوم  عملیات  انجام 
گفت:  کیامرز  کند.  عبور  الجواد)ع(  باب  از  سالمت 
در جبهه شرقی نیز تی.بی.ام به پل آموزگار رسیده 
و حرکت خوبی دارد، برای احداث ایستگاه های این 
تا کار  نیازمند اختصاص اعتبارات الزم هستیم  خط 
به خوبی به پیش رود. وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به وسعت ۲۸.5 کیلومتری خط ۳ می توان گفت این 
شمار  به  کشور  قطارشهری  خط  طوالنی ترین  خط 
می رود و برای بهره برداری از آن بازه ۱۰ ساله تعریف 
مشهد  شهری  قطار  شرکت  مدیرعامل  است.  شده 
۳ فاز تعریف شده، فاز  ۳ در  گفت:  کار احداث خط 
 ۳ سوم  فاز  و  ساله   4 دوم  فاز   ، ۳سال  خط  این  اول 

سال تعریف شده است.
بولوار  قاسم آباد  انتهای  از  خط  این  اف��زود:  وی 
امیریه تا انتهای شهرک ابوذر سرویس دهی می کند و 
فاز اول پرترافیک ترین فاز خط ۳ به شمار می رود. در 
این فاز خط یک، ۲ و ۳ با هم ترکیب می شوند و مثلث 

قطار شهری در مرکز شهر به وجود می آید.
به مردم  نیز  کرد: در خصوص خط ۲  بیان  کیامرز 
وعده داده ایم تا پایان سال ۹۷ کار احداث خط ۲ به 
پایان برسد و مسافرگیری در این خط از انتهای بولوار 

طبرسی تا بولوار پیروزی اجرایی شود.

میراث  اداره  رئیس  و  مدیرکل  مشاور 
فرهنگی مشهد منصوب شد

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  س��وی  از  حکمی  با 
حسن  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
رئیس  و  کل  مدیر  مشاور  عنوان  به  بیدختی  زمانی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 

شهرستان مشهد منصوب شد.
معاون  عنوان  به  دیناری  احمد  انتصاب  از  پس 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گذاری  سرمایه 
زمانی  حسن  رضوی،  خراسان  گردشگری  و  دستی 
که پیش از این معاون سرمایه گذاری اداره کل بود، 
فرهنگی،  میراث  دراداره  دیناری  احمد  جایگزین 

صنایع دستی و گردشگری مشهد شد.
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با  که  گذارند  مصوبه ای  دولت  هیئت  پیش  چندی 
هدف کاهش آلودگی هوای کالنشهرها، رقم 22 هزار 
میلیارد ریال اعتبار دولتی به منظور نوسازی ناوگان 

حمل و نقل عمومی بار و مسافر اختصاص یافت.
آلودگی هوای کالنشهرهای کشور دیگر به زمستان 
نمی شود.  ختم  سرد  روزه��ای  در  هوا  وارونگی  و 
ویژه  شهرها-به  همه  در  ه��وا  آلودگی  روزه��ا  ای��ن 
گرم  روزه��ای  حتی  روزه��ا  همه  در  کالنشهرها-و 
همه  اصلی  دغدغه  به  و  می شود  گ��زارش  تابستان 

محافل کوچک و بزرگ مبدل شده است.
نوسازی  عزم  ایده  با  بار  این  دولتمردان  رو  این  از 
ناوگان حمل و نقل عمومی گرد هم آمدند تا شاید از 
این منظر چاره ای برای برون رفت از هوای دودآلود 
این منظور نسخه  برای  بیابند. هیئت دولت  شهرها 
برای  اعتبار دولتی  اختصاص 22 هزار میلیارد ریال 
نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر را پیچید تا 
کالنشهرهای  هوای  آلودگی  درد  برای  درمانی  بلکه 

کشور باشد.
مأموریت  و  تکالیف  به  استناد  با  راستا،  این  در 
های سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و 
حومه شهرداری مشهد در حوزه حمل و نقل عمومی 
آمار  دولتی،  اعتبارات  از  استفاده  راستای  در  و  بار 
سازمان  توسط  حوزه  این  در  فعال  فرسوده  ناوگان 
از  بهره مندی  به منظور  آمار  این  احصاء شده است. 
شده،  احصا  ناوگان  نوسازی  جهت  دولتی  اعتبارات 
موضوع  در  مشهد  سهم  که  است  آن  مهم  نکته  اما 

نوسازی ناوگان دیزلی کالنشهرها تا چه حد است؟
سهم خودروهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین از 

آلودگی هوا
شهری  درون  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
نتایج  به  رابطه  این  در  مشهد  شهرداری  حومه  و 
مطالعات انجام گرفته توسط دانشگاه صنعتی شریف 
اشاره کرده و می گوید: خودروهای دیزلی سنگین و 
آالینده های  تولید  در  عمده ای  سهم  سنگین،  نیمه 
اکسیدهای   ،)sox( گوگرد  اکسیدهای  شامل  گازی 

ازت )nox( و ذرات معلق )pm( را عهده دار هستند.
این  براساس  اینکه  بر  تاکید  با  مختاری  حسین 
مطالعات، کامیون ها و اتوبوس ها به ترتیب بیشترین 
سهم را در تولید اکسیدهای گوگرد با سهم 34 درصد 
و 19 درصد دارا هستند، اظهار می کند: در خصوص 
شهرها  در   )pm( معلق  ذرات  آالینده های  تولید 
کامیون های نیمه سنگین و سنگین جمعًا 20 درصد 

و اتوبوس ها 3 درصد از کل آلودگی را سهیم اند.
و  تحقیقات  براساس  می کند:  بیان  ادامه  در  وی 
هوای  کیفیت  کنترل  مرکز  شده  انجام  آزمایش های 
تهران بر تعدادی ازناوگان دیزلی فعال با عمر باالی 
5 سال، این ناوگان مجموع میزان آلودگی تولید شده 
اکسیدهای  متان،  بدون  فرار  آلی  ترکیبات  شامل 
و ذرات معلق 23 هزار و  اکسیدگوگرد  نیتروژن، دی 
و  تولید  کیلومتر  هر  در  را  )67/23گ��رم(  میلیگرم   67

منتشر می کنند.
و  درونشهری  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
آمار  بر  بنا  اینکه  به  اشاره  با  حومه شهرداری مشهد 
پیمایش  متوسط   92 سال  در  کشور  سوخت  ستاد 
 80 ح��دود  مشهد  شهر  در  دیزلی  عمومی  ناوگان 
با یک محاسبه ساده  ادامه می دهد:  کیلومتر است، 
دیزلی  خودروهای  گازی  آالینده های  تولید  میزان 
در شهر مشهد در یکسال حدود570 کیلو گرم یعنی 

بیش از نیم تن است.
فرسودگی 40 درصدی ناوگان باری مشهد

فعال  ناوگان  تعداد  اینکه  به  اش��اره  با  مختاری 
و  هزار   40 مشهد  شهر  در  شهری  بار  نقل  و  حمل 
است،  سنگین  نیمه  و  سنگین  سبک،  خودرو   849
می گوید: از تعداد کل 22 هزار و 888 دستگاه فعال 
در شهر مشهد در گروه خودروهای تا 2 تن که شامل 
پیکان وانت، مزدا و... می باشد، تعداد 7 هزار و 56 

دستگاه برابر 31 درصد فرسوده می باشد.

وی می افزاید: همچنین از تعداد کل 13 هزار و 63 
دستگاه فعال در شهر مشهد در گروه خودروهای 2 تا 
3.5 تن هم که شامل نیسان، زامیاد و... می باشد، 
درصد   44 معادل  دستگاه   715 و  ه��زار   5 تعداد 

فرسوده می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری و 
حومه شهرداری مشهد خاطر نشان می کند: از 3 هزار 
و 266 دستگاه موجود در سطح شهر مشهد در سطح 
شامل  که  تن   10 تا   3.5 خودروهای  گروه  در  شهر 
... است یک هزار و  و  و 808  و خاور 608  کامیونت 
فرسوده  باالی 25 سال  با عمر  فرسوده  225 خودرو 

است که معادل 38 درصد ناوگان می باشند.
و  هزار  یک  کل  تعداد  از  می کند:  تصریح  مختاری 
گروه  در  مشهد  شهر  سطح  در  فعال  خودروی   632
بنز  کامیون  شامل  که  تن   10 از  بیشتر  خودروهای 
1921 و 1926 و غیره است، تعداد یک هزار و 344 
دستگاه فرسوده با عمر باالی 25 سال برابر 82 درصد 

وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع کل ناوگان حمل و 
بار فعال در شهر مشهد، تعداد 15 هزار و 340  نقل 
هستند،  فرسوده  باری  خ��ودروی  درصد   40 یعنی 
اظهار می کند: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
هوای  آل��ودگ��ی  کاهش  م��دت  بلند  برنامه های  از 

کالنشهرهاست.
در  باری  خودروسازان  به  نفر   388 معرفی 

راستای نوسازی ناوگان دیزلی مشهد
شهری  درون  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
امر  این  تحقق  می افزاید:  مشهد  شهرداری  حومه  و 
از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، باال 
بردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله 
و  خ��ودرو  تولید  و  تردد  محدودیت  ع��وارض،  وضع 
سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد 
سوخت  قیمت  شدن  واقعی  و  عمومی  نقل  و  حمل 
نقل  و  حمل  توسعه  به  شده  آزاد  یارانه  تخصیص  و 

عمومی امکانپذیر است.
از  دولت  طرح  شروع  اینکه  به  اشاره  با  مختاری 
آذرماه سال 96 آغاز شد، می گوید: تعداد 408 نفر در 
خصوص نوسازی خودروی باری خود اقدام کرده اند 
به خودروساز معرفی شده  نفر  تعداد 388  این  از  که 

اند.
اینکه تاکنون 50 نفر نسبت به تحویل  با بیان  وی 
می کند:  خاطرنشان  کرده اند،  اقدام  خود  خودروی 
مابقی نیز در انتظار تحویل خودروی خود می باشند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری و 
حومه شهرداری مشهد در خصوص دستآوردهای 3 
اجرای  می دهد:  توضیح  سازمان،  این  گذشته  سال 
خودروهای  مکانی  و  زمانی  تردد  ساماندهی  طرح 
تاثیر  طرح  این  است.  ذکر  قابل  راستا  این  در  باری 
آالینده  از  ناشی  هوا  آلودگی  کاهش  در  مستقیمی 
های گازی و آالینده های زیست محیطی خصوصا در 

هسته مرکزی شهر دارد.
تنها  طرح  این  در  می کند:  نشان  خاطر  مختاری 
دارای  که  سازمان  این  پوشش  تحت  خودروهای 
تردد  به  مجاز  هستند  ها  محدوده  در  تردد  مجوز 
مکانی  و  زمانی  های  محدوده  در  مشهد  شهر  در 
این  از  استفاده  مزایای  خصوص  در  وی  باشند.  می 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  می دهد:  توضیح  طرح، 
ناوگان  تردد  مدیریت  سوخت،  مصرف  مدیریت  و 
شهر  داخل  به  سبک  ناوگان  با  بار  حمل  و  سنگین 
تصادفات  ریسک  و  شهری  ترافیک  حجم  وکاهش 
نتایج  از  سنگین  ناوگان  ت��ردد  مدیریت  از  ناشی 
مکانی  و  زمانی  تردد  ساماندهی  طرح  بکارگیری 

خودروهای باری است.
شهری  درون  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
همچنین  می دهد:  ادامه  مشهد  شهرداری  حومه  و 
تعیین مسیر تردد با در نظر گرفتن نوع کاال در جهت 
توسعه حمل و نقل پایدار، ایمن و سریع، تسهیل و 
واحد  مدیریت  مجوزها،  صدور  خصوص  در  تسریع 
جلوگیری  و  مجوزها  صدور  خصوص  در  یکپارچه  و 
نارضایتی رانندگان و صاحبان کاال و  از سردرگمی و 
رجوع  ارباب  تکریم  راستای  در  پلیس  قانون  اعمال 
نامه  بیمه  و  فنی  معاینه  گواهی  صحت  بر  نظارت  و 
ناوگان بار از ندیگر تایج اقدامات اجرای این طرح و 

نیز اهداف این طرح می باشد.
زنگ خطر برای خودروهای دارای اضافه بار

مختاری با اشاره به اینکه اضافه بار در خودروهای 
می کند،  وارد  فشار  ترمز  سیستم  روی  بر  سنگین، 
و  آل��ودگ��ی  تشدید  ب��ه  منجر  ام��ر  ای��ن  می گوید: 
به  می شود.  نیز  جانی  خسارات  و  تصادفات  بعضا 
به  که  سازمان  این  گشت  اکیپ های  منظور  همین 
به  نسبت  شدند،  مجهز  خودرو  توزین  دستگاه های 
شناسایی اضافه بار خودروهای سطح شهر به صورت 
صورت  در  باری  خودروهای  و  کرده  اقدام  نمونه ای 
قانون  اعمال  راهور  پلیس  توسط  بار  اضافه  داشتن 

می شوند.
و  حمل  رانندگان  تکریم  و  تشویق  موضوع  به  وی 

می کند:  اظهار  و  کرده  اشاره  شهری  درون  بار  نقل 
سازمان  از  فعالیت  پروانه  دارای  رانندگان  ب��رای 
حومه  و  شهری  درون  ب��ار  نقل  و  حمل  مدیریت 
مربوطه  ناوگان  حال  رفاه  برای  متعددی  تمهیدات 

درنظر گرفته  شده است.
و  درونشهری  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
اختصاص  می دهد:  توضیح  مشهد  شهرداری  حومه 
4 جایگاه سوختگیری Cng برای ارائه خدمات خارج 
از نوبت در این راستا قابل ذکر است. این جایگاه ها 
جایگاه  امیریه،  در  واق��ع  محمدیه  جایگاه  شامل 
سرخس  جایگاه  فهمیده،  میدان  در  واقع  معراج 
واقع در بلوار سرخس و جایگاه قطارشهری واقع در 

انتهای نخریسی است.
سنگین  خودروهای  توقف گاه های  راه اندازی 

برای کاهش آلودگی هوا
و  حمل  مدیریت  سازمان  می افزاید:  مختاری 
و حومه  و حومه درون شهری  بار درون شهری  نقل 
ضروری  غیر  توقف  و  تردد  سامان دهی  منظور  به 
کاهش  به  که منجر  و ماشین آالت سنگین  خودروها 
کاهش  طریق  از  گازی  آالینده های  و  هوا  آلودگی 
تردد خودروهای سنگین و همچنین کاهش آلودگی 
زیست محیطی می شود، اقدام به احداث و راه اندازی 

مکان های خاص این نوع خودروها کرده است.
ناوگان باری میثاق  افتتاح توقفگاه عمومی  به  وی 
واقع در حدفاصل میثاق 34 و بولوار عصمتیه اشاره 
عمومی  توقفگاه  همچنین  می دهد:  ادامه  و  کرده 
نمایشگاه،  میدان  در  واقع  نمایشگاه  باری  ناوگان 
توس  در  واقع  معراج  باری  ناوگان  عمومی  توقفگاه 
ویژه  باری  ناوگان  عمومی  توقفگاه  همچنین  و   33
خواهد  برداری  بهره  به  بزودی  فاضالب  تانکرهای 
این خصوص  انجام شده در  اقدامات  از جمله  رسید 

می باشد.
شهری  درون  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
و حومه شهرداری مشهد به همکاری با پلیس راهور 
نسبت به اعمال قانون ناوگان باری بدون معاینه فنی 
معتبر به صورت دائم اشاره کرده و می گوید: همچنین 
در این خصوص اطالع رسانی به شرکت های حمل و 
نقل بار در مورد عدم تردد ناوگان تحت پوشش خود 
در روزهای آلودگی هوا و ارسال پیامک به رانندگان 

حمل و نقل بار صورت گرفته است.
ناوگان  برای  مختاری می گوید: این سازمان صرفا 
می  معتبر  فنی  معاینه  دارای  که  باری  نقل  و  حمل 

باشند مجوز فعالیت در شهر را صادر می نماید.
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آلودگی هوا، بهانه اختصاص 22 هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی به کالنشهرها؛

سهم مشهد چقدر است؟
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شهر  اسالمی  ش��ورای  نایب رئیس 
همگی  اینکه  بیان  با  مقدس  مشهد 
هستیم،  گذشته  رویکرد  تغییر  موافق 
حوزه  کارشناسان  و  مدیران  از  گفت: 
فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در 

خواست دارم تغییرات را شروع کنند.
نشست  در  موحدی زاده  حمیدرضا 
اعضای  نظر  ت��ب��ادل  و  ه��م ان��دی��ش��ی 
زیارت،  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون 
گردشگری و رسانه شورای اسالمی شهر 
با مدیران و کارشناسان حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، شهر با بیان اینکه همگی موافق تغییر 
رویکرد گذشته هستیم، آشنایی با دیدگاه های مدیران و معاونان فرهنگی را هدف مهم برگزاری این جلسه 

خواند و از حضار در جلسه خواست تغییرات را شروع کنند.
وی خاطرنشان کرد: تغییر سبک زندگی از خانواده شروع می شود و بعد در مدرسه و محالت ادامه پیدا 
می کند که با توجه به نقش محالت در این مهم، شاخص برنامه های فرهنگی را که در اختیار معاونان و مدیران 
فرهنگی قرار گرفته است، بودجه 97 قراردادیم. موحدی زاده افزود: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
پنجم شهر مشهد امروز میزبان ده ها کارشناس فرهنگی و مدیران فرهنگسراهای ۱۳ گانه شهرداری مشهد 
 )innoVaTion(بود. هدف از این نشست تبادل نظر و انتقال تجربه و آشنایی با دیدگاه ها و ایده های نوآورانه

و خالقانه)CreaTiViTy( مجریان سیاست ها و برنامه های مصوب فرهنگی و اجتماعی می باشد.
وی بیان کرد: در مدل هافستد و دنیسون، راهکار تولید ارزش های فرهنگی در جامعه به درون نهاد خانواده 
و در دوران کودکی بر می گردد که در مدرسه آن باورها و ارزش ها تقویت و پرورش پیدا می کند. در کالن 
شهرها حلقه های واسط بین خانواده و مدرسه محالت شهری می باشند که فرهنگسراها، مساجد، سالن های 

ورزشی و تشکل های غیر دولتی در درون آن ایفای نقش و وظیفه می نمایند.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: فرهنگ شهروندی در تعریف جدید و 
قابل اندازه گیری شیوه و سبک زندگی معرفی شده است. آموزش، تبلیغات و رسانه ها می توانند در تغییر 
رفتار شهروندان سهیم و تاثیرگذار باشند. این تغییر سبک زندگی در حوزه هایی مانند؛ سالمت، کار و درآمد، 
تفریحات، اوقات فراغت، موسیقی، ورزش، قدم زدن در پارک، شادی و نشاط، امنیت، ازدواج، تحصیل، 

امید به زندگی و الگوپذیری از گروه همساالن و نظائر آن تعریف و جایگذاری شده است.
وی در انتها تصریح کرد: به امید پیشبرد اهداف و سیاست های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر شعار شورای 
پنجم شهر "مشهد، شهر امید، مدارا و زندگی" که در بودجه مصوب سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

مشهد در سال ۱۳۹۷ انعکاس یافته است.

کل  اداره  ن��ق��ل  و  ح��م��ل  م��ع��اون 
ای  ج��اده  نقل  و  حمل  و  راه���داری 
ناوگان  سرمایه  گفت:  رضوی  خراسان 
که  استان  این  ای  جاده  نقل  و  حمل 
در قالب 629 شرکت و 43 هزار وسیله 
نقلیه ثبت شده 60 هزار میلیارد ریال 

برآورد می شود.
گردهمایی  در  ف��رد  وحدتی  ج��واد 
شهرستانی  و  ستادی  ادارات  روسای 
این اداره افزود: 50 هزار راننده دراین 
رکن  سه  که  آنجاست  مشکل  اما  است  رضوی  خراسان  باالی  قابلیت  از  نشان  که  دارند  فعالیت  بخش 

راننده، وسیله نقلیه و شرکت حمل و نقل هیچ وابستگی به هم ندارند. 
که  است  حالی  در  این  و  هستند  قدرتمندی  افراد  صنعت  این  گذاران  سرمایه  دنیا  تمام  در  گفت:  وی 

در کشور ما سرمایه گذاران ما رانندگانی هستند که تمام زندگی شان همان خودرو زیر پایشان است.
این مقام مسئول با گالیه از سبک مدیریت حوزه حمل و نقل کشور ادامه داد: راننده ها تحت مدیریت 
شرکت ها نیستند و هر زمان بخواهند می توانند خودروهای خود را خاموش کنند و شرکت ها نیز کاری 

نمی توانند انجام دهند.
ها  قیمت  افزایش  این  افزود:  نقل،  و  حمل  حوزه  های  هزینه  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  فرد  وحدتی 

سبب ایجاد مشکالتی برای فعاالن این عرصه شده است.
خراسان رضوی رتبه نخست حوزه ترانزیت کاال و مسافر

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی گفت: این استان در حوزه ترانزیت خروجی کاال 
رتبه نخست، شمار شرکت های حمل و نقل بین المللی رتبه دوم، صدور و ترانزیت ورودی کاال رتبه سوم 

و از لحاظ میزان جابه جایی مسافر رتبه اول کشور را دارد.
اگر  داشت:  بیان  راهی،  بین  رفاهی  های  متجمع  بخش  در  استان  پنجم  رتبه  به  اشاره  با  فر  وحدتی 
امتیاز این مجتمع ها به افراد و شرکت های صاحبنام واگذار می شد، یقینا فعالیت آنها خیلی موفق تر 

می بود.
رانندگان  فعالیت  برای  انجمنی  خود  های  شهرستان  در  اگر  نقل  و  حمل  حوزه  مدیران  افزود:  وی 
ندارند، حتما پیگیر تشکیل آن شوند، چرا که این موارد کمک می کند تا مسائل پیش رو در صنعت حمل 

و نقل به نحو بهتری مدیریت شود.
توجه  قابل  کشور  سطح  در  را  تعداد  این  استان،  در  رانندگان  فعال  انجمن   32 وجود  به  اشاره  با  وی 

دانست و افزود: انجمن های ما در سطح کشور ممتاز هستند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس:

همگی موافق تغییر رویکرد 
گذشته هستیم

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی:

سرمایه حمل و نقل جاده ای
 خراسان رضوی 60هزار میلیارد ریال است

رضا شجاع
نجات  هیئت  ریاست  انتخابات  یکشنبه  ظهر 
غریق و  غواصی استان خراسان رضوی با تشکیل 
مجمع 17 نفره متشکل از رئیس هیئت ورزش و 
فدراسیون  رئیس  نایب  جوانان خراسان رضوی، 
نماینده  های  و  کشور  غواصی  و  غریق  نجات 
و  داوران  مربیان،  ورزش��ک��اران،  شهرستان ها، 
باشگا ه ها در محل اداره کل ورزش و جوانان استان 

برگزار شد. 
در این انتخابات ابتدا دو کاندیدای این سمت، 
»احمد کیفی« و »حمیدرضا دهدشتی« به معرفی 
و بیان برنامه های خود در مدت زمان هفت دقیقه 
پرداختند و سپس رای گیری بین اعضا انجام شد 
که در نهایت »حمید رضا دهدشتی« با کسب 14 
رای از 17 رای ممکن به عنوان رئیس جدید این 

هیئت انتخاب شد.
خراسان  جوانان  و  ورزش  سازمان  کل  مدیر 

رضوی:
سهم استان از ورزش کشور ناکافی است

ورزش  سازمان  کل  مدیر  مراسم  این  ادامه  در 
به  توجه  با  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  ج��وان��ان  و 
از  استان  این  سهم  انسانی،  ب��االی  ظرفیتهای 
هشت  اینکه  وجود  با  است.  ناکافی  کشور  ورزش 
رضوی  خ��راس��ان  در  کشور  جمعیت  از  درص��د 
آن  ورزش  اعتبارات  و  بودجه  اما  دارند  سکونت 

کمتر از هشت درصد بودجه است 
تاکید  همیشه  من  اف��زود:  صبوریان  ک��وروش 
کنند  فعالیت  دارم کسانی در هیئت های ورزشی 
این حوزه صرف کرده و  بتوانند وقت کافی در  که 
همچنن منابع مالی و  مشارکت بخش خصوصی و 
خیرین را در حوزه هیئت ورزشی خود جذب کنند. 

امیدوارم در دوره ریاست جدید این هیئت نیز این 
اتفاق رخ دهد.

 10 حداقل  اکنون  هم  داد:  ادام��ه  صبوریان 
امکانات  جدی  محرومیت  با  استان  شهرستان 
ورزشی روبرو هستند. توجه ما در سال 97 بر حوزه 
بانوان و شهرستان های محروم متمرکز شده است 
و امیدواریم با کمک هیئت ها بتوانیم در این زمینه 

پیش روی خوبی داشته باشیم.
نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی:

برگزاری دوره های آموزشی در مناطق شش گانه
در ادامه نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و 
و  تبریک  ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  غواصی 
زحمات  از  تشکر  و  دهدشتی  به  موفقیت  آرزوی 
دوره ه��ای  ب��رگ��زاری  اکنون  گفت:  کیفی  احمد 
مختلف آموزشی این رشته ورزشی و همایش های 
مختلف در مراکز مناطق شش گانه کشوری با حضور 

مربیان محلی انجام می شود.
مهدی حیدری بر توانایی و دانش باالی مربیان 

شهرستانی تاکید کرد و افزود: این تصمیم عالوه 
برای  اعضا  جابه جایی  هزینه  در  جویی  صرفه  بر 
این  از  پیش  که  همایش ها  و  کالس ها  در  شرکت 
به صورت متمرکز در تهران برگزار می شد خطرات 

احتمالی سفر برای آنان را نیز کاهش داده است.
بسیار  کیفیت  رضوی  خراسان  غرق  ناجیان 

خوبی دارند
نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در 
ادامه تصریح کرد: خراسان رضوی جایگاه ویژه ای 
در این حوزه دارد و امید است مسئوالن ورزش و 
جوانان رئیس هیئت این استان را همچون گذشته 
یاری کنند. سطح کیفی ناجیان غریق در خراسان 
رضوی باال است و این روند باید ادامه یابد اما در 
که  دارد  وجود  ضعف هایی  استان  غواصی  بخش 

نشان دهنده غفلت نسبت به این رشته است.
درمانی  آب  حوزه  مشترک  فعالیت های  به  وی 
ورزش های  ورزشی،  پزشکی  فدراسیون  سه  بین 
نوعی  کرد:  بیان  و  اشاره  غرق  نجات  و  همگانی 
با  اما  داشت  وجود  خصوص  این  در  هم پوشانی 
تعاملی که بین فدراسیون نجات غریق و فدراسیون 
پزشکی ورزشی صورت گرفت سرفصل های جدید 
این رشته تدوین شده و بزودی در اختیار هیئت ها 

و بخش های تابعه قرار می گیرد.
حیدری در پایان گفت: نه به عنوان نایب رئیس 
ورزشی  کارشناس  یک  نظر  از  بلکه  فدراسیون 
آقای  مدیریت  با  رض��وی  خراسان  که  می گویم 
صبوریان توانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه 
شود.  نزدیک  غریق  نجات  خصوص  به  ورزش 
امیدوارم این نگاه حمایتی مسئوالن به ورزش به 
خصوص در حوزه نجات غریق و غواصی ادامه پیدا 

کند.

کوتاه از ورزش استان

حسن تفتیان دونده 
سرعتی ایران از امروز 
20 خردادماه در دوی 
های  رقابت  متر   ۱۰۰
الماس استکهلم  لیگ 
او  خواهدکرد.  شرکت 
شش  با  م��اده  این  در 
ورزشکار دیگر رقابت خواهد کرد. ادل روگلیو از کوبا، 
کمار هایمن از کاستاوی، یوشی هاید از یاپن، دنیس 
از  اسمل  گاوین  از سوئد،  ادیان روس  از سوئد،  لئال 
کانادا و حسن تفتیان از ایران در استارت لیست ماده 
۱۰۰ متر حضور دارند. پیش از این حسن تفتیان در 
اولین مسابقه فصل خود در فرانسه با رکورد ۱۰.۲۲ و 
در دومین مسابقه بین المللی خود در فرانسه با رکورد 

۱۰.۱۹ ثانیه به مقام قهرمانی رسیده بود.

رئ����ی����س ه��ی��ئ��ت 
خراسان  بدمینتون 
میزبانی  از  رض���وی 
مسابقات  در  نیشابور 
دسته  ب��اش��گ��اه ه��ای 
خ��ب��رداد.  ک��ش��ور  دو 
اظهار  رضوی  حسین 
کرد: از ۳۰ خرداد تا یک تیر ماه سال جاری مسابقات 
خراسان  میزبانی  به  کشور  دو  دسته  باشگاه های 

رضوی، در نیشابور برگزار می شود.
مسابقات  میزبانی  خواست  در  ما  اف��زود:  وی 
ارسال  فدراسیون  به  را  کشور  قهرمانی  نونهاالن 
کردیم اما هنوز تایید نهایی نشده است. امیدوارم با 
برگزار  را  مسابقات  این  بتوانیم  موضوع  این  موافقت 
کنیم و باعث ایجاد انگیزه و ترغیب خانواده ها جهت 

حضور فرزندانشان به ورزش شویم.
تصریح  رضوی  خراسان  بدمینتون  هیئت  رئیس 
بخش  در  نونهاالن  مسابقات  ماه  م��رداد  در  ک��رد: 
پسران و در خرداد ماه مسابقات را در بخش دختران 
تیم  کنندگان  شرکت  این  میان  از  و  کردیم  برگزار 

منتخب استان را تشکیل دادیم.

ب����ان����وی ج����وان 
پنگ  پینگ  خراسانی 
شکست  با  ای��ران  ب��از 
انتخابی  مسابقات  در 
از  ج��وان��ان  المپیک 
کسب سهمیه بازماند. 
دور  اشتری  مهشید 
اول مسابقات انتخابی المپیک جوانان آرژانتین را با 
یک استراحت و پیروزی برابر ورزشکار چینی االصل 
کشور استرالیا آغاز کرد و توانست به جمع چهار نفر 
از  برابر ورزشکاری  اما دراین مرحله  برتر صعود کند 

هند با نتیجه چهار بر صفر شکست خورد.
پینگ پنگ باز ایران در آخرین شانس خود برای 
کسب سهمیه المپیک جوانان به مصاف ورزشکاری 
از ترکیه رفت که چهار بر سه نتیجه را به حریف خود 
واگذار کرد و از دور رقابت ها حذف شد. با این نتیجه 
آرژانتین  جوانان  المپیک  سهمیه  کسب  از  اشتری 

بازماند.

سالمت

  وحید داودی
1- شدت ورزش خود را کاهش دهید.

جسمانی  ق��وای  ضعف  از  جلوگیری  ب��رای 
سنگین  حرکات  انجام  از  باید  رمضان  ماه  در 
ورزشی اجتناب کرد. فعالیت زیاد فرد روزه دار 
در ماه رمضان، به صرف انرژی بیشتر و افزایش 
که  می شود  منجر  روز  ساعات  طی  تعریق 
می تواند موجب عطش فراوان و افت فشارخون 

فرد شود.
می توانید  ورزش��ی،  برنامه  شدت  کاهش  با 
را  خود  ان��رژی  حال  عین  در  و  بمانید  فعال 
همیشه  اگر  مثال  عنوان  به  ندهید.  دست  از 
تبدیل  سریع  پیاده روی  به  را  آن  می دویدید، 
کنید، یا اگر همیشه به مدت یک ساعت ورزش 
می کردید، زمان آن را )بسته به قدرت جسمانی 

خود( به 30 تا 45 دقیقه کاهش دهید.
2- تداوم در فعالیت های بدنی مهم است.

ورزش  به  ماه  این  در  که  است  آن  مهم  نکته 
بدنی،  فعالیت  ت��داوم  و  ثبات  دهید.  ادام��ه 
تناسب  و  سالمت  حفظ  برای  کلیدی  عنصری 

اندام است که نباید فراموش شود.
با این که شاید در ماه مبارک رمضان، فرصت 
بدنی  تمرینات  انجام  و  ورزش  ب��رای  زی��ادی 
فعالیت هم کمک  اما همین 20 دقیقه  نباشد، 
زیادی به حفظ سالمت و وزن مناسب می کند 
و این گونه پس از ماه رمضان برگشتن به برنامه 

ورزشی عادی ساده تر خواهد بود.
همان  به  و  تمام  ساعت  یک  که  نیست  الزم 
که  همان قدر  فقط  کنید،  ورزش  سابق  شدت 
نیز  ماه  این  طول  در  تا  کنید  تالش  می توانید 

تداوم برنامه ورزشی را حفظ کرده باشید.
انتخاب  ورزش  برای  را  مناسبی  زمان   -3  

کنید.
بودید ورزش  این که هر زمان راحت  به جای 
کنید، زمانی را انتخاب کنید که بیشترین میزان 
شما  روزه  به  لطمه ای  ورزش  و  دارید  را  انرژی 

نمی زند.
زودتر  دقیقه   20 اگر  باشید  راحت تر  شاید 
سحری  خوردن  از  قبل  و  شوید  بلند  خواب  از 
ترجیح  است  ممکن  نیز  گروهی  کنید؛  ورزش 
به  اما  کنند.  ورزش  افطار  وعده  از  پس  بدهند 
یاد داشته باشید که بالفاصله بعد از مصرف غذا 

نباید ورزش کرد.
دقت  روز  طی  در  خود  انرژی  میزان  به  پس 

کرده و زمان مناسب را پیدا کنید.
بدون  بتوانید  شما  که  شبانه روز  از  زمان  هر 
لطمه به روزه و احساس خستگی ورزش کنید، 

همان زمان مناسب خواهد بود.
 4- ورزش مناسبی را انتخاب کنید.

شنا  رمضان،  ماه  طول  در  ورزش  بهترین 
از  پس  ه��وازی  ورزش ه���ای  و  روی  پیاده  و 
عضالت  گرفتگی  از  که  چرا  است،  افطار  صرف 

پیشگیری می کند.
)به  نشاط  با  و  مالیم  تفریحی،  ورزش ه��ای 
گردش  تسریع  موجب  هوازی(  تمرینات  ویژه 
خون می شوند. بدین ترتیب خون و در نتیجه 
و  شادابی  و  می رسد  مغز  به  بیشتری  اکسیژن 
به دنبال دارد  را در ورزشکاران روزه دار  نشاط 
تر  خالق  تمرین،  و  یادگیری  برای  را  ذهن  و 

می کند.
جوانان  و  نوجوانان  به  منحصر  تنها  امر  این 

نمی شود، بلکه در بزرگساالن نیز صادق است.
و  مستمر  طور  به  که  ورزش ه��ای��ی  ان��واع  به 
طوالنی مدت )بیش از 2 دقیقه( طول می کشند 
 70 از  کمتر  تمرین،  هنگام  در  قلب  ضربان  و 
تمرینات  است  قلب  ضربان  حداکثر  درص��د 

هوازی گفته می شود.
استقامت،  دوی  ن��رم،  دوی  روی،  پیاده   
و  تردمیل  از  استفاده  سواری،  دوچرخه  و  شنا 
دوچرخه ثابت جزء ورزش های هوازی هستند.

 ادامه دارد...

فواید ورزش در ماه رمضان
حضور تفتیان در لیگ الماس استکهلم

خراسان رضوی میزبان مسابقات 
بدمینتون باشگاه های دسته دو کشور

ناکامی اشتری در رسیدن به سهمیه 
المپیک جوانان

مشکی پوشان در آستانه انحالل، مسئوالن در خواب
در شرایطی که مالک باشگاه مشکی پوشان به 
ادامه  به  اشتیاقی  دیگر  مالی  مشکالت  واسطه 
فعالیت در عرصه باشگاه داری ندارد، هیچ یک 
این  به  واکنشی  استانی  و  شهری  مسئوالن  از 

موضوع نداشته اند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، تیم فوتبال 
لیگ  در  حضور  سال  سه  از  پس  مشکی پوشان 
برتر فوتبال کشورمان در نهایت در دوره هفدهم 
این لیگ موفق به رقابت با 15 تیم دیگر نشد و به 
رقابت های لیگ یک سقوط کرد. مشکی پوشان 
که فصل را با اکبر میثاقیان آغاز کرده بودند، پس 
به  را  مرزبان  علیرضا  و  برکنار  را  وی  هفته   9 از 
عنوان سرمربی جدید خود منصوب کردند، اما 
دوران حضور مرزبان هم در این تیم زیاد نبود و 
با رسیدن پیشنهاد شهرداری ماهشهر، سرمربی 
را  مشهد  در  حضور  عطای  هم  پدیده  سابق 
مشکی پوشان  و  عنایتی  تا  بخشید  لقایش  به 

همکاری خود را آغاز کنند.
و  تهران  نفت  مقابل  سنگین  شکست های 
سپاهان اصفهان و البته کسب تنها یک پیروزی 
عنایتی  تا  شد  سبب  رشت  سپیدرود  مقابل 
سرمربی  مهابادی  داوود  و  ش��ود  برکنار  هم 
لیگ  در  ای��ران  فوتبال  سال های  این  ناموفق 
نهایت  در  شود.  مشکی پوشان  سرمربی  یک، 
مقابل  گله  چهار  شکست  با  مشکی پوشان 
به  خود  سقوط  آزادی  ورزشگاه  در  استقالل 
لیگ پایینتر را قطعی کرد و مهابادی هم دیگر 
به عنوان  تا آرمین رهبر  آفتابی نشد  در مشهد 
سرمربی مشکی پوشان در آخرین بازی این تیم 
در لیگ برتر، وظیفه هدایت این تیم را در برابر 

پارس جنوبی برعهده گیرد.

حاال اما بعد از گذشت حدودا 2 ماه از سقوط 
و  گفت  در  عباسی  محمدرضا  مشکی پوشان، 
عرصه  در  حضورش  پایان  از  خبر  ایسنا،  با  گو 
امتیاز  واگ��ذاری  کرده  اعالم  و  داده  تیمداری 
قرار  کار  دستور  در  یک  لیگ  در  باشگاه  این 
م��ازن��دران،  از  پیشنهادهایی  هرچند  دارد. 
خرید  ب��رای  جنوبی  خراسان  حتی  و  بوشهر 
عباسی  اما  است،  مطرح  مشکی پوشان  امتیاز 
تا  بماند  منتظر  رمضان  ماه  پایان  تا  می خواهد 
شاید عالقه مندی در فوتبال خراسان پیدا شود 
باقی  مشهد  در  یک  لیگ  در  تیم  این  امتیاز  و 

بماند.
صحبت های  خصوص  در  توجه  جالب  نکته 
و  شهری  مسئوالن  بی توجهی  ام��ا  عباسی 

که  شرایطی  در  است.  امتیاز  این  به  استانی 
مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس هیئت فوتبال 
خراسان رضوی و بسیاری از مسئوالن هر ساله 
پس از پایان لیگ و بقای این تیم در لیگ برتر، 
خود  ساالنه  رزوم��ه  از  جزئی  را  موفقیت  این 
از  حتی  هیچیک  روزها  این  اما  می دانستند، 

نزدیکی نام مشکی پوشان هم گذر نمی کنند.
استان،  ورزشی  مدیران  موضع  از  دردناک تر 
مشهد  ش��ه��رداری  غریب  و  عجیب  رفتار  ام��ا 
هنوز  اس��ت.  رض��وی  خ��راس��ان  استانداری  و 
خراسان  فوتبال  به  عالقه مندان  از  هیچیک 
اقتصادی  م��دی��ران  ک��ه  ن��ک��رده ان��د  ف��رام��وش 
هفته  چند  همین  رضوی  خراسان  استانداری 
ورزش  در  قبل  از  پررنگ تر  حضوری  قول  قبل 

یک  همان  به  البته  که  حضوری  داده بودند،  را 
و  محدود  کمکی  و  پدیده  تمرینات  در  حضور 

جزئی محدود شد.
گویا  هم  مشهد  شهر  ش��ورای  و  ش��ه��رداری 
و  ندارند  مشکی پوشان  به  کمک  به  عالقه ای 
منتسب  صفحات  روزه��ا  این  که  شرایطی  در 
کمیسیون  رئیس  و  ش��ورا  رئیس  شهردار،  به 
از  آکنده  نیز  مشهد  شهر  ش��ورای  فرهنگی 
مشکی پوشان  و  فوتبال  ه��واداران  درخواست 
این تیم است،  امتیاز  انتقال  از  برای جلوگیری 
اما بنا به گفته محمدرضا عباسی، مالک باشگاه 
مشکی پوشان، شهردار مشهد حتی پاسخی به 

درخواست برگزاری جلسه نیز نداده است.
لیگ  به   97 سال  در  که  مشکی پوشان  جز  به 
یک سقوط کرد، پدیده نیز با وجود بقا در لیگ 
دارد،  نیاز  حمایت  به  مسیر  ادام��ه  برای  برتر 
لیگ  به  صعود  از  پس  که  مشهد  پرسپولیس 
دسته دوم، در این لیگ ماندگار شد، امتیازش 
تیم های  البته  و  شد  منحل  و  کرد  واگ��ذار  را 
دسته سومی استان نیز به جز صنعت پارک آبی 
سال  تا  کردند  سقوط  پایینتر  دسته  به  مشهد، 

زشت فوتبال خراسان تکمیل شود.
بدون شک هواداران فوتبال و ورزش خراسان 
حق دارند از مسئوالن شهری و استانی خراسان 
به  بیشتر  قدری  که  داشته باشند  توقع  رضوی 
حمایت  و  داشته باشند  توجه  دیار  این  ورزش 
روزهای  در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  کنند. 
فروش  تکلیف  ش��دن  مشخص  تا  باقی مانده 
امتیاز مشکی پوشان به استانی دیگر، مسئوالن 
سایر  و  تیم   این  از  حمایت  جهت  در  گامی  چه 

باشگاه های خراسانی برخواهندداشت؟

با برگزاری انتخابات مجمع مشخص شد
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   مطهری: FATF هیچ ارتباطی با برجام 
      ندارد

نایب رئی��س مجل��س تأکی��د ک��رد: FATF هی��چ ارتباطی 
ب��ا برج��ام ن��دارد. FATF ی��ک سلس��له توصیه های��ی ب��ه 
کشورهاس��ت که ش��فافیت هایی ایجاد ش��ود. به گزارش 
حادث��ه  ش��هدای  یادب��ود  مراس��م  حاش��یه  در  ایلن��ا، 
تروریس��تی مجلس عل��ی مطهری در جم��ع خبرنگاران 
در خصوص الیحه FATF و حواش��ی آن در مجلس گفت: 
به هرح��ال یک اتمام حجت��ی با نمایندگان ب��ود که رفتار 
طرف مقابل را ببینند که آیا آن طور که گفته بودند اگر ما 
ملحق نشویم در لیست سیاه قرار می گیریم یا خیر. این 
بررسی ها باعث می شود نمایندگان با اطمینان بیشتری 
به این الیحه رای بدهند. وی در پاس��خ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا مس��کوت ماندن این الیحه تاثیری بر ماندن 
اروپایی ه��ا در برجام دارد یا خیر، گفت: این الیحه هیچ 
ارتباطی با برجام ندارد. FATF یک سلس��له توصیه هایی 
ب��ه کشورهاس��ت ک��ه ش��فافیت هایی ایجاد ش��ود. نایب 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��امی در پایان گف��ت: من با 
تصوی��ب این الیحه موافق بودم ام��ا نظر مجلس محترم 

است و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد.
   ایدز از طریق رفتارهای جنسی 

      رو به افزایش است
رئی��س مرکز تحقیق��ات ایدز ایران با هش��دار نس��بت به 
اینکه بیماری ایدز از طریق رفتارهای جنس��ی در کشور 
رو ب��ه افزای��ش اس��ت،از افرادی ک��ه تصمیم ب��ه ازدواج 
دارند، خواس��ت تس��ت اچ آی وی، بدهن��د. مینو محرز 
ب��ه ایرنا افزود: با توجه به رون��د افزایش بیماری ایدز در 
کشور الزم است افرادی که تصمیم به ازدواج می گیرند، 
حتما با مراجع��ه به مراکز مراقبت و درمان ایدز، تس��ت 
بدهن��د و آگاهان��ه در ص��ورت مثب��ت ب��ودن اچ آی وی، 

درمان را شروع کنند تا فرد دیگری را آلوده نکنند.
وی اظهار کرد: مش��اهده می ش��ود که برخ��ی از زوجین 
پ��س از ازدواج متوج��ه وجود بیماری ای��دز در خود می 
ش��وند که مش��کات بس��یاری از لحاظ روحی و جسمی 
ب��رای آنان به وج��ود می آید بنابراین بهتر اس��ت قبل از 
تصمیم به ازدواج به انجام تست این بیماری اقدام کنند.

   برق یک ساختمان راه آهن به دلیل 
       بدهی قطع شد

مدی��ر رواب��ط عمومی ش��رکت توزی��ع برق ته��ران بزرگ 
علت قطع برق یکی از س��اختمان های جانبی ایس��تگاه 
راه آهن تهران را بدهی 460 میلیون تومانی این ش��رکت 
اعام ک��رد. »غامرضا خیرخواه« در گف��ت و گو با ایرنا با 
بیان اینکه دقایقی پیش برق این س��اختمان وصل شد، 
گف��ت: به دنبال بدهی س��نواتی راه آهن و بی توجهی به 
س��ه اخطاریه صادر ش��ده در یک س��ال اخی��ر، برق این 

س��اختمان قط��ع ش��د. وی ادام��ه داد: ای��ن قطعی برق 
مربوط به س��اختمان اصلی و خطوط ریلی در ایس��تگاه 
راه آهن تهران نبوده اس��ت. برخی رسانه ها از قطع برق 
ایس��تگاه راه آهن تهران از س��اعت 10 صبح یکش��نبه به 

دلیل بدهی خبر داده بودند.
   معاینه 7 دانش آموز حادثه مدرسه 

       غرب تهران
رئیس س��ازمان پزش��کی قانون��ی کش��ور از معاینه هفت 
دانش آموز مدرس��ه ای در غرب تهران از س��وی پزشکی 
قانونی خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر احمد شجاعی در 
حاشیه شصت و دومین جلسه کمیته هماهنگی اجرای 
طرح های وی��ژه ترافیکی با حضور در جم��ع خبرنگاران 
درب��اره حادث��ه رخ داده در یکی از م��دارس غرب تهران 
و اقدامات انجام ش��ده از س��وی پزش��کی قانون��ی اظهار 
کرد: در این خصوص هفت دانش آموز تحت معاینه قرار 
گرفته و با توجه به اینکه هیچ کدام ادعای تجاوز فیزیکی 
نداش��تند معاینه جس��مانی نیز بر روی آنان انجام نشد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه از میان هر هفت دان��ش آموز همگی 
س��الم بودند، گفت: تنها دو دانش آموز دچار مش��کات 
روانش��ناختی بودن��د. رئیس س��ازمان پزش��کی قانونی 
درباره وضعیت ناظم مدرسه نیز گفت: ناظم این مدرسه 
نیز برای انجام تس��ت های روانش��ناختی و شخصیتی به 
روانپزش��کان قانونی معرفی ش��د و در ح��ال حاضر برابر 
آزمایش های مختلفی که تا کنون بر روی وی انجام شده 
مش��کل خاصی در این فرد دیده نش��ده اما آزمایش های 

بعدی نیز بر روی این فرد انجام خواهد شد.
   احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری 

 1400     
احم��دی نژاد ک��ه در انتخابات ۱۳۹۶ رد صاحیت ش��د، 
ب��ر این باور اس��ت که در س��ال ۱۴۰۰ ش��رایط ب��رای او و 
همفکران��ش فراهم خواهد ش��د و ش��ورای نگهبان چاره 
ای جز تایید او نخواهد داشت و از این رو آنها می توانند 
در عرص��ه انتخابات حض��ور یابند. آیا ای��ن تحلیل گروه 
احم��دی ن��ژاد عینی��ت خواهد یاف��ت یا آن ک��ه او بختی 
ب��رای عب��ور از فیلتر ش��ورای نگهب��ان نخواهد داش��ت، 
بای��د منتظر ماند. آنچ��ه برای احمدی ن��ژاد امید ایجاد 
کرده اس��ت یکی نابس��امانی های اجتماعی و سیاسی و 
دیگری ش��رایط مس��تعد برای حرکت ها و جنبش های 
پوپولیس��تی به همراه مدارای غیر قابل وصفی اس��ت که 
با او در س��ال های اخیر صورت گرفته اس��ت. به گزارش 
شفقنا، احمدی نژاد که در انتخابات ۱۳۹۶ رد صاحیت 
ش��د، بر این باور است که در س��ال ۱۴۰۰ شرایط برای او 
و همفکرانش فراهم خواهد ش��د و شورای نگهبان چاره 
ای جز تایید او نخواهد داشت و از این رو آنها می توانند 
در عرص��ه انتخابات حض��ور یابند. آیا ای��ن تحلیل گروه 

احم��دی ن��ژاد عینی��ت خواهد یاف��ت یا آن ک��ه او بختی 
ب��رای عب��ور از فیلتر ش��ورای نگهب��ان نخواهد داش��ت، 
بای��د منتظر ماند. آنچ��ه برای احمدی ن��ژاد امید ایجاد 
کرده اس��ت یکی نابس��امانی های اجتماعی و سیاسی و 
دیگری ش��رایط مس��تعد برای حرکت ها و جنبش های 
پوپولیس��تی به همراه مدارای غیر قابل وصفی اس��ت که 
ب��ا او در س��ال های اخیر صورت گرفته اس��ت. بس��یاری 
از سیاس��یون با اندک تح��رکات و انتقاداتی به مراتب کم 
اهمیت تر در شرایط دشوار یا بسیار دشواری واقع شده 
اند ولی با احمدی نژاد مدارا ش��ده اس��ت و این تصور در 
همفک��ران او وجود دارد که او این بار تایید خواهد ش��د. 
گرچه انتخابات ۱۴۰۰ شاهد حضور کاندیداهای درشت 
و ری��ز ف��راوان و همچنی��ن تجدی��د حض��ور کاندیداهای 
۱۳۹۶ خواه��د بود اما ب��ه نظر می رس��د در نهایت منجر 
به حضور ۷ تا ۹ کاندیدای نهایی خواهد ش��د و حداقل ۴ 
چهره ی جدید در عرصه انتخابات فعال خواهند شد که 

نقشی تعیین کننده نیز خواهند داشت.
   آغاز دور جدید مذاکرات نفتی ایران

       و اروپا 
جذابی��ت صنعت پتروش��یمی ای��ران به حدی اس��ت که 
حت��ی تهدیدات و فش��ارهای آمریکا نیز نتوانس��ته مانع 
حضور شرکت های بین المللی پتروشیمی در ایران شود 
و به تازگی شرکت های اروپایی مذاکراتی را برای توسعه 
هم��کاری ها انج��ام داده اند. ب��ه گزارش ایرن��ا، با وجود 
تهدی��دات ترامپ، در هفت��ه های اخیر و پ��س از خروج 
آمریکا از برجام، هیئت های متعدد پتروشیمی خارجی 
به ویژه اروپایی با مس��ئوالن صنعت نفت و پتروش��یمی 

کشورمان رایزنی کرده اند.
دونال��د ترامپ رئی��س جمهوری آمریکا 18 اردیبهش��ت 
م��اه امس��ال با تک��رار اتهام های��ی علیه ای��ران، از برجام 
خارج ش��د و اعام کرد تحریم های یکجانبه تعلیق شده 
کشورش علیه ایران را در فرصتی 90 تا 180 روزه باز می 
گرداند؛ این تصمیم با موضع گیری های متعدد از سوی 

کشورهای مختلف بویژه اتحادیه اروپا مواجه شد.
   نماینده ها بیشتر از 118تلفن جواب

 می دهند!
نماینده کرمانش��اه در نطق امروزش گفت: مجلس فقط 
قان��ون تولید می کن��د و خط تولید قانون اس��ت؛ همانند 
تولید پیکان که آن را ۴۰ سال تولید کردیم و باور داشتیم 

که خدا پیکان را سفید خلق کرده است!
ب��ه گ��زارش خبرآنای��ن، عبدالرضا مصری ب��ا طرح این 
س��وال که »آیا با س��اختار و دس��تور هفتگی و روش های 
این چنین��ی در مجل��س می ت��وان گف��ت ک��ه در جنگ با 
آمریکا موثر هستیم؟« افزود: متاسفانه پاسخ خیر است. 
مجل��س فقط قان��ون تولید می کن��د و خط تولی��د قانون 

است همانند تولید پیکان که آن را ۴۰ سال تولید کردیم 
و باور داش��تیم که خدا پیکان را سفید خلق کرده است. 

مجلس به روش و شیوه جدید نیاز دارد. 
وی ادامه داد: ما نسخه های متناقض، متناوب، مشابه، 
متخاص��م یکدیگ��ر و متج��اوز به قوانی��ن دیگ��ر را مدام 
تصویب می کنیم، پیگیر کارهای کوچک و خرد شده ایم 
و کارهای بزرگ پیگیری نمی شود چرا که ما وقت نداریم. 
به گفته مصری، نمایندگان در صحن از مرکز پاسخگویی 
۱۱۸ بیشتر تلفن پاسخ می دهند! مکررا با تلفن صحبت 
می کنن��د، ج��واب نام��ه داده یا نام��ه می نویس��ند. پنج 
دقیقه پشت تریبون صحبت کرده، همدیگر را در آغوش 
می گیریم گویا از کربای پنج آمده ایم! هیئت رئیسه هم 
کار خ��ود را می کند و مزاحمتی ب��رای ما ندارد. امروز در 
دنیا یک جنگ اقتصادی به پا شده، اگر هوشیار نباشیم 

قطعا ضربه خواهیم خورد.
   سیر صعودی افزایش بهای سکه ادامه دارد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز 
یکش��نبه با 745 ه��زار ریال افزایش به رک��ورد جدید 24 

میلیون و 75 هزار ریال رسید.
ب��ه گزارش ایرن��ا، معامله گران هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی طرح قدیم را با 500 هزار ریال افزایش نس��بت به 
پایان معامات روز گذشته، 22 میلیون و 410 هزار ریال 
فروختند. هر قطعه نیم س��که نیز با 600 هزار ریال رشد 

قیمت، 12 میلیون و 30 هزار ریال عرضه شد. 
به��ای هر قطعه ربع س��که با رش��د 500 ه��زار ریالی به 6 
میلیون و 920 هزار ریال و هر س��که گرمی با رش��د 150 
ه��زار ریال��ی به س��ه میلی��ون و 960 ه��زار ریال رس��ید. 
هرچند به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ هر اونس 
ط��ا در محدوده یک ه��زار و 299 دالر و چهار باقی ماند 
اما در روز پیش از به دلیل ریسک گریزی سرمایه گذاران 
از نشس��ت کش��ورهای گ��روه هف��ت اندک��ی، قیمت طا 

اندکی افزایش یافت.
همچنین امروز در بازار داخلی ایران بهای هر گرم طای 
خ��ام 18عی��ار با 15 ه��زار ریال افزای��ش، 2میلیون و 30 

هزار و 500 ریال قیمت خورد.
فع��االن ب��ازار ط��ا و س��که، عل��ت افزایش نرخ را رش��د 
تقاضای خرید در بازار می دانند که بخشی از آن به دلیل 

در پیش بودن عید سعید فطر است.
   لیست ۲۰ نفره وکالی مورد تایید رئیس قوه 

قضاییه نهایی نیست
مع��اون اول ق��وه قضایی��ه ضمن تایی��د لیس��ت ۲۰ نفره 
وکای م��ورد تایی��د رئیس ق��وه قضاییه تاکی��د کرد: این 
لیس��ت ۲۰ نفره، نهایی نیس��ت؛ چه در ته��ران و چه در 
تم��ام اس��تان ها و ب��ر تع��داد این اف��راد افزوده می ش��ود 
یعنی ممکن اس��ت در تمامی اس��تان ها به تعداد وکای 

م��ورد تایید افزوده ش��ود. حجت االس��ام غامحس��ین 
محس��نی  اژه ای در گفت وگ��و با خبرنگار سیاس��ی ایلنا، 
ب��ا تایید خبر لیس��ت ۲۰ نفره وکای م��ورد تایید رئیس 
قوه قضاییه ب��رای پرونده های امنیت��ی گفت: من وجود 
لیس��ت ۲۰ نفره وکای مورد تایی��د رئیس قوه قضاییه را 
تایی��د می کنم. این موضوع قانون اس��ت و مجلس آن را 
تایید کرده است. وی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس 
شورای اسامی کسانی که در مرحله مقدماتی پرونده ها 
می خواهند وکیل داش��ته باش��ند، این وکا باید به تایید 
رئیس قوه قضاییه رس��یده باش��ند. این مسئله، مصوبه 
مجلس اس��ت و مورد درخواس��ت قوه قضاییه هم نبوده 
اس��ت. وی درخصوص اعت��راض جامعه وکا نس��بت به 
این مس��ئله و مغایر دانس��تن آن با حقوق شهروندی هم 
تصریح کرد: وقتی یک طرح در مجلس مطرح ش��ده و به 
صورت قانون تصویب می شود، حتما نمایندگان مجلس 
با افراد الزم مش��ورت کرده اند. البته این مسئله لزوما به 
معنای آن نیس��ت که آنها با تک تک افراد مشورت کرده 
باش��ند. این مس��ئله بدیهی اس��ت و حتما این مش��اوره 

توسط نمایندگان لحاظ شده است.
    فعال خانه نخرید

محمدرض��ا امین��ی درباره عوام��ل افزای��ش غیرطبیعی 
قیم��ت مس��کن گفت: بخش��ی از این افزای��ش قیمت به 
تحوالت بازاره��ای موازی از جمله ب��ازار ارز برمی گردد 
چرا که بخشی از نهاده های ساختمانی از جمله میلگرد 
وابس��تگی ش��دید به ارز دارند و در برابر تغییر و تحوالت 

این بازار واکنش نشان می دهند.
ب��ه گزارش انتخاب وی ادام��ه داد: افزایش قیمت ارز در 
نهایت باعث رش��د قیمت تمام ش��ده مس��کن شد تا یک 
افزایش قیمتی قابل توجه را در این بازار ش��اهد باشیم. 
وی اف��زود: از طرفی بازار س��پرده ه��ای بانکی همچنان 
جذاب است و در بازار پولی بعضا سودهای باال به سپرده 

گذاران پرداخت می شود.
امین��ی تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاضر قیمت مس��کن با 
فاصله قابل توجه نس��بت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده 
که این رش��د قیمتی خارج از شرایط عادی حاکم بر نرخ 
ت��ورم اس��ت و این رون��د نمی تواند دوام داش��ته باش��د. 
ای��ن مقام مس��ئول تاکید ک��رد: بنابراین ب��ه خریداران و 
مصرف کنندگان واقعی توصیه می شود به دلیل افزایش 
غیرطبیعی قیمت مسکن، در صورت امکان صبور باشند 
و فعا نس��بت ب��ه خرید مس��کن اقدام نکنند تا ش��رایط 

غیرواقعی حاکم بر بازار مسکن منطقی تر شود.
   ته�ران و پکن چهار س�ند هم�کاری امضا 

کردند
جمهوری اس��امی ای��ران و جمهوری خل��ق چین عصر 
یکش��نبه به وق��ت محلی، با هدف توس��عه بیش از پیش 

مناسبات، چهار س��ند همکاری امضا کردند. به گزارش 
ایرنا این اس��ناد هم��کاری در حضور روس��ای جمهوری 
ایران و چین و توسط مقامهای ارشد دو کشور امضا شد. 
یادداشت تفاهم برنامه مشترک تحقیقاتی بین معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ای��ران و وزارت علوم 
و فن��اوری جمه��وری خلق چین، یادداش��ت تفاهم بین 
دولت جمهوری اس��امی ای��ران و دولت جمهوری خلق 
چین در زمینه همکاری در پیش��گیری و مبارزه با تولید 
غیرقانونی، قاچاق و س��وء مصرف مواد مخدر، داروهای 
روان گردان و پیش سازها از جمله این اسناد بود. تفاهم 
نام��ه فیمابین س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، ایران و 
کمیسیون قانونگذاری اوراق بهادار چین برای همکاری 
متقابل و کمک فنی و یادداشت تفاهم همکاری فیمابین 
وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اس��امی ایران 
و کمیس��یون مل��ی توس��عه و اصاحات جمه��وری خلق 
چین بر تشکیل برنامه همکاری مشترک دو جانبه ایران 
- چی��ن در چارچ��وب ابتکار ط��رح کمربن��د و راه، دیگر 

اسنادی است که به امضا رسید.
   وج�ود ۱۱ تا ۱۳ میلیون حاش�یه نش�ین در 

کشور
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود 
۱۱ تا ۱۳ میلیون حاشیه نشین در کشور خبر داد و گفت: 
دول��ت باید نس��بت به تهیه طرح جام��ع کنترل و کاهش 
آس��یب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طاق، حاشیه 
نش��ینی، ک��ودکان کار و مفاس��د اخاق��ی اق��دام کند. به 
گزارش فارس، روح ا... بابایی صالح حاش��یه نش��ینی را 
آبستن انواع آسیب های اجتماعی دانست و با یادآوری 
وجود 11 تا 13 میلیون حاش��یه نش��ین در کشور، گفت: 
متاس��فانه ب��ی توجه��ی به معیش��ت، اش��تغال و اقتصاد 
روس��تاییان ش��یوع حاش��یه نش��ینی در کانش��هرهای 
کش��ور را به دنبال داش��ته به گونه ای ک��ه در حال حاضر 
این به معضل به آسیب جدی کانشهرها تبدیل شده از 
سویی افزایش تعداد و حضور غیرقانونی اتباع پاکستانی 
و افاغن��ه نیز به ش��یوع انواع آس��یب ه��ای اجتماعی در 
مناطق حاشیه نشین دامن زده و بخشی از جمعیت این 
مناطق را اتباع بیگانه تش��کیل می دهن��د این در حالی 
است که ش��اهد نظارت مناسبی بر این مناطق نیستیم. 
نماینده مردم بویین زهرا در مجلس ش��ورای اس��امی، 
با انتقاد از وجود یک میلیون و 200 هزار حاش��یه نشین 
در کانش��هر مش��هد، تصریح کرد: بی توجهی به کنترل 
معضل و آس��یب حاش��یه نش��ینی ب��ه گونه ای اس��ت که 
در مناطق حاش��یه نش��ین کانشهر ش��یراز شاهد خرید 
و ف��روش مواد مخدر و اس��لحه هس��تیم البت��ه در اغلب 
مناطق حاشیه نشین کشور انواع آسیب های اجتماعی 

شیوع دارد.
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    دیدار جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه ها با رهبر انقالب
در بیس��ت و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان جمعی از اس��تادان، نخبگان و پژوهش��گران دانش��گاه ها - یکش��نبه - با حضرت 

آیت ا... خامنه ای رهبر انقاب اسامی دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش دفتر حفظ و نش��ر آثار حض��رت آیت ا... العظمی خامنه ای، در این دیدار تعدادی از اس��اتید در حس��ینیه ی امام 

خمینی )ره( به  بیان دیدگاه ها و سخنانی پرداختند.
       روحانی در اجالس شانگهای:تحریم های آمریکا به روند تجارت بین المللی خدشه وارد می کند

حس��ن روحان��ی رئیس جمهوری اس��امی ای��ران تاش ایاالت متح��ده برای تحمیل سیاس��ت های خود ب��ر دیگران را 
خطری در حال گس��ترش دانس��ت و تاکید کرد: تحریم های یکجانبه به روند تجارت مش��روع بین المللی خدش��ه وارد 
می کنن��د. ب��ه گ��زارش ایرنا روحان��ی در هجدهمین اجاس س��ران عضو س��ازمان همکاری ش��انگهای، بابی��ان اینکه 
ب��رای منطق��ه ای امن ت��ر، باثبات ت��ر، توس��عه یافته تر، پررونق تر، باید اش��تراکات و منافع مش��ترک درازم��دت مبنای 
تعام��ل و دس��تور کار در س��طح منطق��ه ق��رار گی��رد، تصری��ح کرد: ای��ران به عن��وان ش��ریکی مس��تقل و مطمئن آماده 
گس��ترش همکاری ه��ای اقتص��ادی منطقه ای و بین المللی اس��ت.  وی افزود: »بی تردی��د یکجانب��ه گرایی اقتصادی، 
سیاس��ی و حقوق��ی در مس��یر تضعی��ف همگرایی منطقه ای اس��ت. در این زمین��ه، تاش ایاالت متحده ب��رای تحمیل 
سیاس��ت های خود بر دیگران، خطری در حال گس��ترش اس��ت.« رئیس جمهوری اس��امی ای��ران تصریح کرد: »نمونه 
اخی��ر یکجانب��ه گرای��ی و بی اعتنایی آمری��کا به نظ��رات جامعه بین الملل��ی، تصمیم آن کش��ور به خروج از برجام اس��ت. 
جمه��وری اس��امی ایران تاکنون به تمامی تعهدات خود وفق برجام عمل نموده و آژان��س بین المللی انرژی اتمی تاکنون 

11 مرتبه پایبندی کش��ورم به تعهدات برجامی را تأیید نموده اس��ت.«
   2تیم تروریستی در شمال غرب کشور منهدم شدند

تهران-ایرنا- فرمانده نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقاب اسامی از شناسایی و انهدام دو تیم تروریستی در مناطق عمومی 
س��روآباد و اش��نویه طی 24 س��اعت اخیر خبر داد. به گزارش ایرنا در پی تاش های مذبوحانه اخیر گروهک های تروریس��تی 
وابسته به استکبار جهانی به منظور رخنه در خاک جمهوری اسامی ایران و انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی و متعاقبًا 
شناسایی و انهدام یک تیم هفت نفره از تروریست ها در شامگاه جمعه )18 خرداد(، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور اظهار 
داشت: در روزهای اخیر شاهد برخی تحرکات و تاش های اشرار و تروریست های ضد انقاب در مناطق مرزی غرب و شمال 
غ��رب کش��ور با هدف نفوذ به عمق بودیم. وی گفت: اش��راف اطاعات��ی و رصد کامل و دقیق رزمندگان نیروی زمینی س��پاه در 

قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع(، این گروهک های تروریستی را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

امام علی )ع( فرمودند:
خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.

اگر ش�ما مبارزه را از درون با ش�یاطین، وسوس�ه و نفس اماره ش�روع 
کنی�د. موفق ت�ر هس�تید و به انتظ�ار این نباش�ید ک�ه م�زاج را تعدیل و 
خانواده، محیط کار، محل زیس�ت و نظ�ام حاکم را اصالح کنید و منتظر 
آن باش�ید که همه آنها اصالح ش�وند و ش�ما آنگاه به اصالح درون خود 
بپردازید، زیرا در آن صورت عمر س�پری ش�ده شاید توفیق تزکیه جان 
حاص�ل نش�ود، البت�ه آن کاره�ا الزم اس�ت، ولی نبای�د فقدان آنه�ا مایه 

تعطیل سیر و سلوک و تهذیب روح باشد.
مبادی اخالق در قرآن، ص 311

ات جان مرا بادهٔ مهرت سودست
جان و دلم از رنج غمت انسودست

گر باده هب گوهر اصل شادی بودست
پس چونکه ز بادهٔ تو رنج افزودست

سنایی


