
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

صدای هنرمند شنیده 
نمی شود

استاندار خراسان رضوی:

72 درصد پروژه های دولت قبل
 به سرانجام رسید

سه شنبه   22   خرداد ماه 1397 0 27  رمضان  1439 
سال اول شماره 228 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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رئیس فدارسیون کبدی در مجمع انتخاب رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی 

شایسته ساالری را دراولویت 
اصلی کار قرارخواهم داد

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در جمع مدیران حراست 

دستگاه های اداری استان گفت:

کتاب خوانی به عنوان یکی از 
ارکان پدافند غیرعامل عنوان شود

چه کسی بازار طال را
 »سکه« کرد؟

بیست و ششمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد برگزار شد؛ 

اختالف اعضا در
 نام گذاری خیابان ها

4

میز خبر

چرا الیحه مقابله با تامین مالی 
 تروریسم مسکوت ماند؟

ماجرای جابجایی و استعفای 
وزیر بهداشت

  تشریح جلسه دادگاه 
»فیلترینگ تلگرام«

معاون دیوان عالی کشور:حکم
       8 داعشی در دیوان عالی کشور 

تایید شد

علت اصلی مرگ ایرانی ها چیست؟

تحلیل روز

پیشواز 1400
فضای سیاسی انتخاباتی، تنها یک سال پس از شروع به کار دولت

دولت  عمر  از  سال  یک  تنها  می شود  فراموش  گاهی  كه  است  انتخاباتی  آنقدر  كشور  سیاسی  فضای 
دوازدهم می گذرد. دولت مستقر، برای عبور از تنگنا های سیاسی، بین المللی، اقتصادی، اجتماعی و... 

سه سال دیگر زمان دارد، اما این طور كه معلوم است، نباید و...
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گزارش ویژه
در نشست خبری کمیته امداد امام خمینی)ره( مطرح شد؛

کمک های مردمی از مشهد خارج نمی شود

»صبح امروز« بررسی می کند؛

زمزمه هایی برای معافیت »میوه«

و  نوجوانان  میان  بیماری  این  اما  است،  بزرگساالن  در  روان  سالمت  به  مربوط  مسائل  ترین  رایج  از 
كودكان 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 كه كودكان هم دچار افسردگی می شوند.
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وقتی كه در اوج نوسانات ارزی معاون اول رئیس جمهور نرخ 4200 تومانی را اعالم كرد گفتند كه »ترمز 
دالر كشیده شد« و از واسطه گری و دالل ها نجات پیدا كرد ولی این تنها اتفاق »ارزی« كشور در فروردین 97 

نبود. اتخاذ سیاست گرفتن تعهد ارزی از صادركنندگان كه به گفته ...
 عکس: حسین غالمی
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بررسی آینده اقتصاد ایران؛

از سفته بازی تا تولید
در  روزه��ا  این  كه  هایی  سرمایه  دانید  می  »آی��ا 
تولید  به  اند  زده  و مسکن خیمه  بازار طال،سکه،ارز 
سوق داده شوند،چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد 
سوم  یک  اگر  كه  دهد  می  نشان  ب��رآورده��ا  افتاد؟ 
نقدینگی سرگردان به جای بازار سفته بازی به بورس 
برود،عالوه بر رونق تولید،بورس را هم شکوفا خواهد 

كرد«
 1500 حدود  در  رقمی  آنالین،  اقتصاد  گزارش  به 
هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی كل كشور است. 
شود. سیالب  به  تبدیل  تواند  می  كه  بزرگی  حجم 
به  آن  های  آسیب  شاهد  اخیر  ماههای  در  هرچند 
می  كارشناسان  كه  آنطور  بودیم،اما  ایران  اقتصاد 
مانده  سد  پشت  هنوز  نقدینگی  حجم  گویند،این 
است و هر لحظه ممکن است سد را بشکند و تبدیل 
از  نقل  به  انالین  اقتصاد  گزارش  شود.به  سیالب  به 
این پدیده مخرب،توصیه  با  خبرآنالین،برای مقابله 
تا  گرفته  ارز  بورس  ان��دازی  راه  از  است؛  بسیار  ها 
برخی ها هم می گویند،دولت  ارز.  آزادسازی قیمت 
پول  این  تا  ببرد  باال  را  بانکی  سود  نرخ  است  بهتر 
های سرگردان جذب بانکها شوند. این پول بزرگ،به 
جز تخریب می توان آثار مثبتی هم به دنبال داشته 
مولد  های  بخش  در  شدن  جذب  مثل  آثاری  باشد. 
سرمایه گذاری  آن  به  اصطالحا  كه  همان  اقتصاد. 

می گویند.
در  می تواند  گذاری  سرمایه  نوع  دو  تعریف  به  بنا 
اقتصاد  برای  تحریم  های  ریسک  افزایش  شرایط 
سرمایه  و  دولتی  گذاری  سرمایه  باشد؛  مفید  ایران 

گذاری خصوصی.
هرآنچه  ن��دارد.  ریسک  دولتی  گ��ذاری  سرمایه   
دولت از درآمدهای نفت و سایر بدست می آورد در 
بخش عمرانی سرمایه گذاری می كند. بخشی هم از 
طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در 
نیاز  تمام  این  گیرد.اما  می  قرار  شرایط  گرفتن  نظر 
تازه  به خصوص در شرایط  گذاری در كشور  سرمایه 

ای كه به زودی با آن روبرو می شود، نیست.
از سویی توان دولت در سرمایه گذاری چندان باال 
بوده،اگر  وابسته  نفت  به  سالها  كه  نیست.اقتصادی 
فروش نفتش هم محدود شود،نمی توان از آن انتظار 

معجزه داشت.
تری  مناسب  راهکار  خصوصی  سرمایه گذاری  اما 
ایران است.  اقتصاد  امروز  نیاز  از  است.اصال بخشی 
های  سرمایه  خارجی،این  سرمایه گذاری  غیاب  در 
روی  پیش  سختی های  می تواند  كه  است  خصوصی 
اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی كمتر كند.
همان سرمایه هایی كه این روزها در بازارهای سفته 

بازی می چرخد.
كمک سرمایه های داخلی به اقتصاد

های  سرمایه  همان  یا  داخلی  های  سرمایه  ولی 
اقتصاد  مولد  های  بخش  جذب  چگونه  سرگردان 
این است كه سرمایه داخلی هم  واقعیت  می شوند؟ 
ریسک  شاخص  تابع  خارجی  سرمایه  مثل  درست 
كشوری است،اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط 
سرمایه  از  بخواهد  دول��ت  اگر  یعنی  اس��ت.  روان��ی 
شاخص  كه  بکوشد  باید  ببرد،  بهره  داخلی  گذاری 

ریسک را بهبود ببخشد.
از  سرمایه  خروج  باشد،  باال  ریسک  شاخص  اگر 
كشور هم افزایش می یابد،زیرا ماهیت پول و سرمایه 
به گونه ای است كه در جای پرخطر و كم بازده نمی 
ماند.این ریسک عموما از تصمیم های دولت نشات 

می گیرد.مثال تصمیم هایی كه برای ارز گرفته شد.
م��ه��دی پ���ازوك���ی ك��ارش��ن��اس اق��ت��ص��ادی می 
بهبود  اول  درج��ه  در  دول��ت  اصلی  گوید:»وظیفه 
دسته  دو  به  هم  ریسک  اس��ت.  ریسک  شاخص 
می شود.ریسک  تقسیم  اقتصادی  و  سیاسی  ریسک 
اجتماعی  سیاسی،شرایط  ثبات  از  سیاسیتركیبی 
در  نظامیان  دخالت  میزان  بیکاری،  و  فقر  مثل 
كیفیت  و  قانون  و  نظم  حاكمیت  فساد،  سیاست، 
بهبود  برای  اداری دولت است.در یک كالم  سازمان 
و  پولی،مالی  انضباط  باید  سیاسی  ریسک  شاخص 

بودجه ای در كشور پیاده سازی شود.«
سیاسی،  ریسک  جز  به  البته  كند:»  می  اضافه  او 
تورم   ، اقتصادی  رشد  به  كه  هم  اقتصادی  ریسک 
حجم  با  دولت  بدهی های  رابطه   ، بودجه  كسری   ،
اقتصاد ،ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط می 

شود،بسیار اهمیت دارد.«
عبور از گردنه تحریم های تازه

از  ایران  علیه  تازه  ها  تحریم  دیگر  ماه  دو  از  كمتر 
سوی آمریکا اجرایی می شود.اتفاقی كه بنا به گفته 
می  و  نیست  سختی  آن  حاصل  فقط  اقتصاددانان 
اقتصاد  بازسازی  برای  ای  تازه  های  فرصت  تواند  

فراهم كند.
آنطور كه برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می 
برنامه  تدارک  در  دولت  گذشته  سال  پاییز  گویند،از 
بوده  احتمالی  های  تحریم  با  مقابله  ب��رای  هایی 
است. مثل تصمیمی اخیر شورای عالی اقتصاد، بنا 
رساند  تصویب  به  طرحی  نفت  وزارت  درخواست  به 
طرح  نفتی  میدان   29 در  تا  شد  مقرر  آن  وبرمبنای 
بگیرد.  صورت  بهسازی  و  نوسازی  تولید،  افزایش 
و  پول  است  گفته  وزی��ر  زنگنه  بیژن  كه  موضوعی 

سرمایه آن قرار است از طریق مردم تأمین شود.
اگرچه این اولین قدم دولت دوازدهم بعد از اعالم 
تازه  های  تحریم  طرح  و  برجام  از  آمریکا  خ��روج 
سازی  اعتماد  به  نیاز  آن  شدن  اجرایی  است،اما 
درست  های  سیاست  طریق  از  اعتمادها  این  دارد. 
بدست می آید.هرچند ممکن است،سخت باشد،اما 
اقتصاددانان احتمال آن را بسیار باال می دانند. زیرا 
ایران  اقتصاد  برای  ای  تازه  تحریم،موضوع  پدیده 
نیست و در 40 سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد 

ایران با تحریم های ریز و درشت مواجه بوده است.
به گونه ای تنظیم  فقط كافی است كه سیاست ها 
به  منوچهری  جای  به  سرگردان  های  پول  كه  شود 
تاالر حافظ بیایند و تاالر را سبز كنند.اگر تاالر سبز 

شود، چرخ صنعت خواهد چرخید.«

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد مطرح 
کرد:

معرفی  برای  فرصتی   UNWTO  
امکانات گردشگری ایران 

اتاق  خدمات  و  گردشگری  كمیسیون  رئیس 
راهکارهای  از  یکی  گفت:  رضوی  خراسان  بازرگانی 
ایران  عضویت  گردشگر،  جذب  افزایش  اساسی 
رای  گردشگری(  جهانی  )س��ازم��ان   UNWTO در 

شناساندن ظرفیت گردشگری كشورمان است.
حوزه  در  اف��زود:  قانعی  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
نتوانسته ایم  و  هستیم  زیادی  ضعف  دچار  تبلیغات 
خارجی  گ��ردش��گ��ران  ب��ه  را  ای���ران  ظرفیت های 
جهانی  های  فرصت  از  باید  رو  این  از  بشناسانیم، 
سازمان UNWTO برای معرفی و شناساندن ظرفیت ها 
و امکانات گردشگری كشورمان بیشتر استفاده كنیم. 
تبلیغات  ت��وس��ع��ه  راه��ک��ار  خ��ص��وص  در  وی 
گردشگری، بیان كرد: دنیای كنونی به شکل دهکده 
جهانی درآمده  است  و این شرایط را فضای مجازی 
كه بهترین فضای تبلیغات گردشگری كشور می تواند 
در  تبلیغ  همچنین  كرده است،  فراهم  رود  به شمار 
ظرفیت های  از  استفاده  و  ماهواره ای  شبکه های 
حقوق  از  بخشی  ك��ه   UNWTO جهانی  س��ازم��ان 

كشورمان است از جمله دیگر راهکارهاست. 
متولی  سازمان  استان،  هتلداران  اتحادیه  رئیس 
را  گردشگری  زیرساخت های  سازی  آماده  و  تبلیغ 
خاطرنشان  و  دانست  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
كرد: سازمان میراث فرهنگی در واگذاری اختیارات 
می كند،  كوتاهی  خصوصی  بخش  به  مسئولیت ها  و 
قابلیتی  خصوصی،  بخش  در  م��وج��ود  ظرفیت 
میراث  سازمان  زمینه  این  در  كه  است  این  از  بیش 
با  سازمان  این  نمی دهد،  خرج  به  را  الزم  انعطاف 
از  تغییرات مدیریتی وارد مسائل جزئی شده است و 
ماموریت خود در این اصل مهم، یعنی توسعه صنعت 

گردشگری بازمانده است. 
به  ما  كشور  در  متاسفانه  ك��رد:  عنوان  قانعی 
اگر  نمی شود،  توجه  گروهی  گردشگری  فرهنگ 
گیرد،  بسیار  رونق  تورگردانی  و  گردشگری  فرهنگ 
آشنایی  و  ببینند  بیشتری  آم��وزش  تورگردان ها 
اقامت  كنند،  پیدا  كشور  ظرفیت های  با  بیشتری 

گردشگران می تواند افزایش یابد. 
اتاق  خدمات  و  گردشگری  كمیسیون  رئیس 
از  یکی  ك��رد:  تصریح  رض��وی  خ��راس��ان  بازرگانی 
روش های استکبار جهانی در مقابله با ما، ایجاد موج 
ایران هراسی است كه این امر باعث می شود گردشگر 

خارجی ایران را انتخاب نکنند. 

سود افزایش قیمت خودرو در جیب 
خودروسازان داخلی

داخلی  خ��ودروه��ای  قیمت  چشمگیر  اف��زای��ش 
و  نگرانی  گذشته  روزه��ای  طی  ب��ازار  در  واردات��ی  و 
سردرگمی مردم شده است و سوال این است كه آیا 

شرایط فعلی برای خرید خودرو مناسب است؟
صنف  اتحادیه  رئیس  اقتصادآنالین،   گزارش  یه 
تهران  فروشندگانخودرو  و  نمایشگاه  دارن��دگ��ان 
افزایش قیمت خودرو طی روزهای گذشته را ناشی از 
كمیاب شدن این كاال در بازار دانست و تصریح كرد: 
خودرو به تعداد محدود و به صورت قطره چکانی به 
بازار عرضه شده كه متناسب با نیاز مردم نیست و هر 
بیشتری  ارزش  شود  عرضه  ناچیز  مقدار  به  كاالیی 

پیدا می كند.
بازار  در  تنش زا  عوامل  دیگر  به  موتمنی،  سعید 
اشاره كرد و توضیح داد: اوایل خرداد سازمان شورای 
رقابتاعالم كرد كه اواخر این ماه خودرو گران می شود 
این تنش از همان زمان شکل گرفت و می توان گفت 
از عوامل اصلی گران شدن خودرو جو روانی موجود 

در بازار است.
فروشندگان  و  نمایشگاه  دارندگان  صنف  اتحادیه 
فعلی  قیمت های  این كه  بر  تاكید  با  تهران  خ��ودرو 
طی  كرد:  خاطرنشان  دارد،  حباب  و  نیست  واقعی 
و  شوک  یک  با  داخلی  های  خودرو  اخیر  روز  چند 
این اصال  به رو شده اند كه  افزایش قیمت عجیب رو 

دلیل منطقی ندارد.
قابل  غیر  خ��ودرو  ب��ازار  این كه  بیان  با  موتمنی 
پیش بینی است، اضافه كرد: در حال حاضر اختالف 
تا   5 نیز حدود  تومان  میلیون  پایین 45  خودروهای 

14 میلیون است.
وی درباره نقش نمایشگاه داران در افزایش قیمت  
نصیب  میان  این  در  سود  بیشترین  داد:  توضیح 
شركت های خودروساز داخلی شده است و نمایشگاه 
افزایش قیمت خودرو  داران هیچ نقش و سودی در 
و  نمایشگاه  دارندگان  صنف  اتحادیه  اند.  نداشته 
فروشندگان خودرو تهران با بیان این كه خودرو باید 
تک نرخی شود، افزود: به شدت مخالف این افزایش 
قیمت هستم چرا كه مصرف كننده بیشترین ضرر را 

متحمل خواهد شد.
وی در پایان تاكید كرد: مردم باید آگاه باشند این 
و  خرید  برای  فعال  و  نیست  معقوالنه  قیمت  افزایش 

فروشدست نگه دارند.
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فراموش  گاهی  كه  است  انتخاباتی  آنقدر  كشور  سیاسی  فضای 
دولت  می گذرد.  دوازده��م  دولت  عمر  از  سال  یک  تنها  می شود 
اقتصادی،  بین المللی،  سیاسی،  تنگنا های  از  عبور  برای  مستقر، 
كه  ط��ور  ای��ن  ام��ا  دارد،  زم��ان  دیگر  س��ال  سه  و...  اجتماعی 
و  فعاالن  از  برخی  همراهی  روی  نمی تواند  و  نباید  است،  معلوم 
كالم  در  كند.  حساب  سخت  سال  سه  این  در  سیاسی  جریان های 
به  چون  اما  می خوانند،  زودهنگام  را   1400 انتخابات  از  صحبت 
خلوت می روند آن كار دیگر كرده و مهیای كارزار می شوند. همین 
تنگ تر  كابینه  در  همقطارانش  و  روحانی  برای  را  عرصه  كه  است 
می كند. دولت از یک سو با منتقدان و مخالفان تندرو مواجه است 

و از سوی دیگر با برخی رفقای نیمه راه.
شهر سیاست آنقدر شلوغ شده كه چند ماه بعد از انتخابات حرف 
تنها  وضعیت  این  نحسی  اما  می آید  میان  به  روحانی«  از  از»عبور 
نیز  سیاسی  جریان های  و  مردم  برای  و  نمی گیرد  را  دولت  دامن 
از  افکار عمومی در دوراهی حمایت  به همراه دارد.  نامطلوبی  آثار 
نیز وضعیت  و جریان های سیاسی  مانده  آن  ترک  و  منتخب  دولت 
ضرورت  بر  اصالح طلبان  خاصه  سیاسی  فعاالن  دارند.  مشابهی 
ادامه حمایت از دولت واقفند، اما می دانند كه در صورت عدم ورود 
از  انتخاباتی این روزها نیز از رقیب خود عقب می افتند.  به فضای 
همین رو عمال وارد فاز رقابتی شده و در مقابل فهرست بلندباالی 
خود  شاخص  چهره های  و  اسامی  اصولگرا؛  احتمالی  كاندیداهای 

را ردیف می كنند.
كه  آفاتی  از  گذشته  موجود،  سیاسی  فضای  و  زودرس  انتخابات 
رویارویی  یک  دارد؛  جامعه  و  سیاسی  جریان های  دولت،  برای 
موجود  وضعیت  به  كلی  نگاه  یک  می دهد.  نوید  را  دشوار  سیاسی 
می رفت  گمان  آنکه  از  بدتر  ایران  سیاست  كالف  كه  می كند  روشن 

درهم پیچیده است.
برخی درگیر رقابت میان اصالح طلبان و اصولگرایان هستند و از 
حاال پیش بینی می كنند كه فالن جریان 20 میلیون و فالن جریان 
كه  گمانه  این  به  اتکا  با  دیگری  عده  می آورد.  رای  كمتر  سیاسی 
اعتدالیون  شانس  گذشته  اصولگرایی  و  اصالح طلبی  مصرف  تاریخ 
را بیشتر دیده و از اثربخشی تاكتیک ائتالف سخن می گویند. گروه 
معتقد  موسوی الری  مثل  و  دانسته  ریشه ای تر  را  مشکل  اما  سوم 
مردم  بی اعتمادی   1400 انتخابات  در  اصلی  چالش  كه  هستند 
برخی  است.  رای  صندوق های  و  موجود  سیاسی  جریان های  به 
تجویز  نظامی  رئیس جمهور  و  پیچیده  را   1400 نسخه  حاال  از  نیز 

می كنند.
مردم  نه  است  دولت  كام  به  نه  آنچنان  فعلی  شرایط  در  وضعیت 
بین المللی،  مشکالت  وارد  روحانی  كشتی  سیاست.  اهل  نه  و 
و  سیاسی  نیروهای  رادار  و  شده  عمومی  نارضایتی  و  اقتصادی 
نمی كنند.  دریافت  را  آن  كمک  درخواست  سیگنال های  اجتماعی 
و درگیر همین  نیز سوار همین كشتی  و مردم  جریان های سیاسی 
برخی  كه  می شود  پیچیده تر  آنجا  اما  وضعیت  هستند.  تالطم ها 
جریان های سیاسی به ویژه تندروها بدون توجه به تجارب قبلی، 
تخریب  با  كنند  می  خود،گمان  اجتماعی  پایگاه  و  موجود  وضعیت 

دولت می توانند به سیادت در سیاست برسند.
كشتی،  این  سرنشینان  آسیب پذیرترین  عنوان  به  اما  مردم 
و  كرده  نگران  را  آنها  توفان  از  ناشی  تکان های  شده اند.  سردرگم 

آمادگی  وضعیت  این  در  می كنند.  تجربه  را  بی سابقه  شرایط  یک 
و  آرامش  نیازمند  و  نداشته  را  سیاسی  دعواهای  و  پیام ها  پذیرش 
فشارهای  ناامیدی،  پمپاژ  می شود  نصیب شان  آنچه  اما  ثبات اند 

بیشتر اقتصادی و بی اعتمادی سیاسی است.
كشور  نیاز  از  سیاستمداران  كه  است  این  ماجرا  بخش  بدترین 
خود  ب��ازی  س��راغ  و  گرفته  فاصله  حدی  تا  انسجام  و  آرام��ش  به 
مدرسه  دوران  همچون  سیاست  اهل  خانم های  و  آقایان  رفته اند. 
دست  از  امتحان  زمان  تا  می كردند  عبور  دشوار  سوال های  از  كه 
در  خود  جریان  پیروزی  مقدمات  وقت  اسرع  در  دارند  سعی  نرود، 
تدبیر  این  كه  كنیم  اگر فرض  كنند. حال  فراهم  را   1400 انتخابات 
كه  داد  پاسخ  پرسش  این  به  باید  رود  پیش  از  كاری  و  افتاده  موثر 
كدام یک از جریان های سیاسی موجود و با اتکا بر كدام توان و بدنه 

اجتماعی شانس بیشتری در انتخابات آتی خواهد داشت؟
مشکالت اصولگرایان

كه  است  این  راست  جریان  در  همیشگی  و  اصلی  مشکل  یک   
ندارند.  واحد  كاندیدای  یك  به  رسیدن  برای  مناسبی  سازوكار 
تشکل های شان  و  است  ك��م دوام  جریانی شان  درون  ائتالف های 
طور  این  اصولگرا  گروه های  و  احزاب  اخیر  اقدامات  از  ناموفق. 
برآورد می شود كه روز به روز از شیخوخیت دورتر شده و به سوی 
كار حزبی می روند اما تلخ كامی ناشی از شکست آخرین تجربه كار 

تشکیالتی آنها در قالب جمنا هنوز رفع نشده است.
به  توجه  با  ام��ا  هستند  جمنا  ساختار  در  بازنگری  ح��ال  در 
موجود؛  غیر رسمی  اخبار  و  تشکل  این  در  گسترده  مالی  مشکالت 
این  از  موفقیت  با  توام  استفاده  حداقل  یا  مجدد  استفاده  امکان 
اظهارنظرهای  و  رفتار  دیگر  توجه  قابل  نکته  ندارد.  وجود  تشکل 
چهره های اصولگرا است. سه سال زودتر از موعد انتخابات به صف 
برجسته  چهره های  انداخته اند.  راه  را  محرمانه  ستادهای  و  شده 
انتخابات  برای  برنامه ریزی  حال  در  جریان  این  نیمه برجسته  و 
عسگراوالدی  مرحوم  كه  همان طور  می رسد  نظر  به  و  هستند  آتی 
اندازه یك دور تسبیح« نامزد  بار نیز »به  در آبان 87 گفته بود، این 

داشته باشند.
محمدباقر  رئیسی،  ابراهیم  سید  همچون  اف��رادی  عملکرد  از 
حمیدرضا  ضرغامی،  ع���زت ا...  والی��ت��ی،  علی اكبر  قالیباف، 
جلیلی،  سعید  زاكانی،  علیرضا  بذرپاش،  مهرداد  حاجی بابایی، 
می رسد  نظر  به  بادامچیان  اسدهلل  و  فرد  ابوترابی  باهنر،  محمدرضا 
باشد.  پرشمار  بسیار   1400 انتخابات  در  اصولگرایان  لشکر  كه 
مهره های اصلی و فرعی اصولگرایان از حاال فعالیت های انتخاباتی 
انتخابات  در  كه  رئیسی  ابراهیم  همه  از  اول  كرده اند.  آغاز  را  خود 
ریاست جمهوری 96 كاندیدای مورد حمایت جمنا بود و 16 میلیون 
و  نگرفت  فاصله  انتخاباتی  تبلیغات  فضای  از  اصال  او  آورد.  رای 
مهدی  گفته  به  توجه  با  است.  سخنرانی  و  سفر  حال  در  همچنان 
رئیسی  با  تشکل  این  جلسات  مورد  در  جمنا  نایب رئیس  چمران، 
قبلی  كاندیدای  دو  این  كه  رسید  نتیجه  این  به  باید  قالیباف  و 

همچنان در صدر فهرست اصولگرایان هستند.
می رود  جمنا  جلسات  به  رئیسی  مثل  هم  قالیباف  محمدباقر 
از  هم  همین  برای  است.  نکرده  فراموش  را  قبلی  دلخوری  اما 

جریان  در  پدرخوانده ها  تصمیم گیری  از  و  گفته  نواصولگرایی 
فرصت  –استانی  جهادی  سفرهای  با  حاال  دارد،  انتقاد  اصولگرا 

خوبی برای معرفی خود در استان های مختلف كشور دارد.
بین الملل  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور  والیتی،  علی اكبر 
افزود.  اصولگرایان  بالقوه  كاندیداهای  لیست  به  می توان  نیز  را 
چرخش اخیر او در موضع گیری های سیاسی بسیار مورد توجه قرار 
انتخاباتی  خیزی  را  دگردیسی  این  تحلیلگران  كه  جایی  تا  گرفت 
تعبیر كردند. والیتی كه تا دیروز از مذاكرات و برجام دفاع می كرد 
حاال از در انتقاد در آمده و می گوید كه ظریف نمی تواند در همه چیز 

متخصص باشد.
مورد  در  یازدهم  دول��ت  دوم  نیمه  از  كه  شایعاتی  اگ��ر  شاید 
كاندیداتوری افراد مختلف برای ریاست جمهوری مطرح شد را نیز 
به این معادله بیفزاییم، بتوان به نتیجه روشن تری رسید. عزت ا... 
ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما از جمله رسانه ای ترین 
دانه های تسبیح اصولگرایی است. ضرغامی با موضع گیری در مورد 
موضوعات مختلف سعی دارد چهره ای معقول و میانه از خود ارایه 
می گیرد.  بهره  اینستاگرام  از  چیز  هر  از  بیش  كار  این  برای  و  كند 
آن  به  مربوط  تصاویر  انتشار  با  و  می خورد  سیاسی  صبحانه های 

جدی بودن خود در ورود به عرصه انتخابات را به رخ می كشد.
كه  است  مدعا  این  بر  شاهدی  خود  جمنا  از  او  اخیر  انتقاد 
است  ریاست جمهوری  خواهان  اصولگرایان  جمله  از  ضرغامی 
احتمالی  فهرست  شد.  نخواهد  جمنا  وارد  جمنا  قالب  در  كه 
اصولگرایان را بدون توجه به سعید جلیلی نمی توان نوشت. او بعد 
ایده ای  را تشکیل داد.  92 دولت در سایه  انتخابات  از شکست در 
كه مورد حمایت همفکران اصولگرایش قرار نگرفت. با این وجود به 
نظر نمی رسد كه جلیلی شانس چندانی برای پیروزی داشته باشد.
چالش  به  را  دولت  برجام  از  امریکا  خروج  با  كه  اكنون  خاصه 
شانس  و  ك��رده  اظهارنظر  قبل  از  بیشتر  جلیلی  اس��ت،  كشیده 
كاندیدای  موتلفه هم حتما  بیشتر می بیند. حزب  را  موفقیت خود 
قبلی  انتخابات  در  آنها  داشت.  خواهد  آتی  انتخابات  در  را  خود 
كاندیدای  كردند.  را خالی  كاندیدای جمنا  نود پشت  نیز در دقیقه 
سیاستمدار  باشد.  بادامچیان  اسدهلل  این بار  احتماال  آنها  احتمالی 
كهنه كاری كه بی تردید در میان چهره های اصولگرا به دلیل سابقه 

مبارزاتی اش، گفتنی های بیشتری دارد.
كه  حاجی بابایی  و  باقری.  علی  زاكانی،  مثل  را  دیگری  اسامی 
این  به  باید  نیز  را  نیاورد  رای  مجلس  رئیسه  هیئت  انتخابات  در 
اخیر  این چهره ها در هفته های  از  افزود. هر یک  فهرست طوالنی 
به نحوه در حال معرفی خود بوده و آرام آرام مهیای ورود به عرصه 

انتخابات می شوند.
فهرست اصالح طلبان

دولت  با  همراهی  میان  هنوز  اصالح طلب  جریان  در  سیاسیون 
سو  یک  از  می كنند.  دل  دل  انتخابات  عرصه  به  زودهنگام  ورود  و 
و  كنند  خالی  را  خود  حمایت  مورد  دولت  پشت  نباید  كه  می دانند 
شکست این دولت به پای آنها نوشته می شود و از سوی دیگر تصور 
اسب  رقیب  كه  حالی  در  گذاشتن  دست  روی  دست  كه  می كنند 
تنها  این  است.  اشتباه  می شود،  تاختن  آماده  و  كرده  زین  را  خود 

به  ورود  مسیر  اینکه  فرض  به  آنها  و  نیست  اصالح طلبان  دوراهی 
و  ائتالف  انتخاب میان  به  بگیرند  را در پیش  انتخاباتی  رقابت های 

عدم ائتالف می رسند.
برخی اصالح طلبان با توجه به عملکرد دولت روحانی و بی پاسخ 
كه  می دهند  ترجیح  اصالح طلب  جریان  و  مردم  مطالبات  ماندن 
كرباسچی،  غالمحسین  مثال  برای  كنند.  عبور  ائتالف  تاكتیک  از 
دبیركل حزب كارگزاران در گفت وگویی در این باره گفته بود كه اگر 
و  داشت  خواهیم  جریانی  درون  ائتالف  حتما  باشد  ائتالف  بر  قرار 

ائتالف به شیوه قبلی تکرار نمی شود.
دیگر  بار  یك  اگر  كه  می دانند  اما  اصالح طلبان  از  دیگری  گروه 
بگیرند  قرار  تنگنا  در  اصالح طلب  نیروهای  ردصالحیت  واسطه  به 
عدم  و  ائتالف  دوراهی  نمی ماند.  دوباره  ائتالف  از  غیر  چاره ای 
می كند.  سخت  را  اصالح طلبان  احتمالی  فهرست  نوشتن  ائتالف، 
با این وجود اسحاق جهانگیری یکی از اعضای این فهرست است. 
مناظرات  در  و  بود  روحانی  پوششی  كاندیدای   96 انتخابات  در  او 
انتخاباتی چنان درخشید كه برخی اصالح طلبان ترجیح می دادند 
اصال انصراف ندهد. كدورت ایجاد شده میان دولت و جهانگیری و 
كم رنگ شدن نقش او حتی سبب شده بود كه برخی به جهانگیری 
انتخاباتی  فعالیت  حاال  از  و  شده  جدا  دولت  از  كه  بدهند  پیشنهاد 

خود را شروع كند.
به   92 انتخابات  كه در  امید  فراكسیون  محمد رضا عارف، رئیس 
نفع روحانی كنار كشید یکی دیگر از گزینه های موجود در فهرست 
هیئت  انتخابات  در  او  از  مجلسی ها  اقبال  اما  است.  اصالح طلبان 
الریجانی  مثل  فردی  مقابل  در  حتی  كه  داد  نشان  مجلس  رئیسه 
از  بعد  بالفاصله  كه  شد  سبب  هم  همین  دارد.  پیروزی  شانس  نیز 
 1400 انتخابات  در  او  كاندیداتوری  شایعه  رئیسه  هیئت  انتخابات 

مطرح شود.
قرار  اصالح طلبان  فهرست  در  نیز  دیگری  سیاسی  چهره های 
دارند كه عمدتا در دولت روحانی مشغول به كار هستند. از محمد 
جواد ظریف گرفته تا بیژن زنگنه. اگرچه نمی توان چالش های اخیر 
دولت و كاهش شانس اعضای كابینه را نادیده گرفت. با این وجود 
انتخابات  برای  آخوندی  عباس  برنامه ریزی  از  رسمی  غیر  اخبار 
مسعود  می شود  شنیده  كه  این طور  می رسد.  گ��وش  به   1400

پزشکیان را نیز باید به این فهرست افزود.
گزینه های اعتدال و ائتالف

با افزایش  اعتدال گراها یا اصولگرایان میانه رو در شرایط فعلی و 
پیروزی  برای  را  شانس  بیشترین  كنند  می  گمان  دولت  به  فشارها 
اقبال  مورد  تندروها  كه  می دانند  آنها  دارند.   1400 انتخابات  در 
مردم قرار نخواهند گرفت و امید دارند اصالح طلبان نیز به واسطه 
این  لذا  باشند.  داشته   رای  ریزش  روحانی  دولت  موفقیت  عدم 
میانه روها و معتدلین هستند كه باید برای ورود به زمین انتخابات 

آماده شوند.
اصولگرایان  شاید  معتقدند  سیاسی  چهره های  از  برخی  هرچند 
رفت  خواهند  نوری  ناطق  سراغ  به  بازهم  قدرت  به  بازگشت  برای 
نوری  ناطق  كاندیداتوری  گزینه  دهد  می  نشان  امر  شواهد  اما 
از كنشگری سیاسی  او سال ها است  قابل طرح نیست زیرا  چندان 
فاصله گرفته و بیشتر انتظار می رود كه در روند انتخابات 1400 به 
محمود  و  مطهری  علی  باشد.  موثر  كاندیدا  یک  از  حمایت  واسطه 
بالقوه  كاندیدای  واعظی  افزود.  فهرست  این  به  باید  نیز  را  واعظی 
حزب اعتدال و توسعه است اما شانس چندانی ندارد. نقش پررنگ 
واعظی در دولت روحانی و نارضایتی های موجود از دولت روحانی 

او را به حاشیه می راند.

 سرویس اقتصادی
وقتی كه در اوج نوسانات ارزی معاون اول رئیس 
كه  گفتند  كرد  اعالم  را  تومانی   4200 نرخ  جمهور 
از واسطه گری و دالل ها  »ترمز دالر كشیده شد« و 
كشور  »ارزی«  اتفاق  تنها  این  ولی  كرد  پیدا  نجات 
تعهد  گرفتن  سیاست  اتخاذ  نبود.   97 فروردین  در 
ارزی از صادركنندگان كه به گفته مسعود كرباسیان 
اجرایی  اقتصادی  چرخه  به  ارز  برگرداندن  هدف  با 

شد، قرار نبود كه سد صاداتی بشود.
با  اقتصادی  فعالین  و  كارشناسان  از  بسیاری 
این  اما  موافق هستند  زمینه  این  در  مالی  شفافیت 
می  پیشگیرانه  و  اجرایی  قابلیت  باید  دستورالعمل 
بخش  فعالین  از  اطالعات  و  نظر  كسب  با  و  داشت 
این  های  نمونه  از  یکی  شد.  می  گرفته  خصوصی 
میانه  آسیای  به  صادرات  شدن  متوقف  تدبیری  بی 
و كاهش چشمگیر صادرات میوه در خراسان رضوی 
این زمینه هم بین دولت و بخش  اگر چه در  است. 

خصوصی هم اختالف نظر وجود دارد.
كه  مشهد  بارفروشان  اتحادیه  رئیس  با  گو  و  گفت 
از صادركنندگان نمونه استانی و ملی در سال های 

اخیر است، را در ادامه می خوانید.
زمزمه های معافیت میوه از تعهد ارزی به گوش 

می رسد
بحث  در  مشهد  ب��ارف��روش��ان  اتحادیه  رئیس 
از  پس  گفت:  ارزی  تعهد  از  میوه  معافیت  وع��ده 
می رسد  گوش  به  زمزمه هایی  فراوان  پی گیری های 
هنوز  اما  شود  معاف  ارز  بازگشت  طرح  از  میوه  كه 
اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است. اگر 

این اتفاق نیفتد صادرات میوه غیرممکن می شود.
»صبح امروز«  با  گفت وگو  در  برجی  حیدرساكن 
افزود: با وجود این كه به صورت شفاهی گفته شده 
اما  می شود  حذف  ص��ادرات  ارزی  قوانین  از   میوه 

با  ما  و  است  مشکل زا  هم  هنوز  دالر  بازگشت  بحث 
ترس صادرات را انجام می دهیم.

عمده صادرات از طریق تجار نبوده است
ماهه  سه  در  می شود  گفته  كه  این  درباره  ساكن   
نخست امسال صادرات افزایش داشته ، اظهار كرد: 
افرادی هستند  ارائه می كنند  كسانی كه این آمار را 
كه تفاوتی برای صادرات میوه از طریق مرزنشینان 
طریق  از  ص��ادرات  و  دولتی  كمک های  پشتوانه  با 

تاجران این عرصه قائل نیستند.
مردم و رسانه ها آمار دولتی را قضاوت کنند

وی افزود: ما آمار دقیق صادرات كل میوه كشور را 
نداریم چرا كه گرفتن آمار ریز شركت های خودمان 
نیز نیازمند انجام مراحل و مکاتبات بسیار است اما 
دارند  آگاهی  موضوع  این  بر  كامال  رسانه ها  و  مردم 
كه تا چه میزان آمار ارائه شده توسط بخش دولتی 

واقعی است.
عنوان  به  ما  كه  آماری  داد:  ادامه  برجی  ساكن 

این  دهنده  نشان  داریم  دست  در  خصوصی  بخش 
شدت  به  ارزی  تعهدات  سپردن  ط��رح  كه  اس��ت 
طریق  از  مختلف  میوه های  صادرات  كاهش  موجب 
تجار شده است و این میزان صادرات باقی مانده نیز 
این  بر  به اصالحیه دولت  امید صادركننده  به دلیل 
قوانین است، امری كه در كشور ما تبدیل به اتفاقی 
تکراری شده است. قطعا با گذشت زمان و بازگشت 

ارز به خوبی این كاهش صادرات را خواهیم دید.
مشوق نداشته ایم، اجبار صادرات را افزایش داده

غیر  اخبار  و  ها  زنی  گمانه  مورد  در  برجی  ساكن 
رسمی مبنی بر افزایش صادرات برخی میوه ها ابراز 
كرد: در این مدت مشوق صادراتی وجود نداشته كه 
صادراتی  جبر  بلکه  شود  صادرات  افزایش  موجب 
در  6ماه  میوه ها  یعنی  است.  بوده  امر  این  موجب 
سردخانه نگهداری شدند تا در بازار داخلی مصرف 
بازار داخلی  شوند اما تاجران بخاطر عدم تقاضا در 

به ناچار میوه ها را با حداقل قیمت صادر كردند.

این  دالیل  از  یکی  است  ممکن  كرد:  تصریح  وی 
قیمت  شدید  كاهش  ص���ادرات،  افزایش  ادع��ای 
بخاطر  هندوانه  و  سیب  مثل  مختلف  محصوالت 
مازاد تولید بوده كه قدرت رقابت این محصوالت را 
البته  برد. كه  باال  با سایر كشورها بسیار  در مقایسه 
منافع  كننده  تامین  نمی تواند  هرگز  موضوع  این 

تولیدكننده و صادركننده باشد.
بحث  در  مشهد  ب��ارف��روش��ان  اتحادیه  رئیس 
آن ها  تجاری  م��ب��ادالت  در  دالر  كه  كشورهایی 
و  افغانستان  كشورهای  فقط  گفت:  ن��دارد،  نقشی 
نیازی  و  می كنند  معامله  ریال  با  كه  هستند  عراق 
بخش  تنها  كشورها  این  اما  ندارند،  ارز  بازگشت  به 
كوچکی از صادرات میوه و تره بار را شامل می شوند.

وی افزود: در حال حاضر شركت من به 19 كشور 
ده  تنها  عراق  و  افغانستان  و  دارد  صادرات  جهان 
شامل  را  شركت  این  تجارت  از  درص��د  بیست  تا 
با  میانه  آسیای  جمله  از  كشورها  مابقی  می شوند. 
دالر یا ارز كشور خود مبادله تجاری دارند. اگر قانون 
شود  اجرایی  ارزی  تعهد  از  تره بار  و  میوه  معافیت 

دیگر نیازی به بازگشت هیچ نوع ارزی نیست.
 فصل صادراتی در پیش است، باید مشکالت 

پی گیری شود
كه  بسته بندی  قوانین  بحث  در  برجی  ساكن 
شده  تمام  قیمت  و  میوه  صادرات  در  را  مشکالتی 
هنوز  اكنون  كرد:  تصریح  بود،  كرده  ایجاد  محصول 
اوج  در  هدف  كشورهای  در  میوه  صادراتی  فصل 
است  فصل  این  شروع  كه  ماه  شهریور  اما  نیست 
دوباره  میوه ها  بسته بندی  قوانین  چون  مشکالتی 
شوند.  پی گیری  امروز  از  باید  و  شد  خواهند  مطرح 
البته در این زمینه مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت داشته ایم كه باید منتظر ماند و نتیجه آن 

را دید.

خبر#تحلیل

# بازار

پیشواز 1400
فضای سیاسی انتخاباتی، تنها یک سال پس از شروع به کار دولت

»صبح امروز« بررسی می کند؛

زمزمه هایی برای معافیت »میوه«
ساکن برجی: به امید اصالحات دولتی، صادرات می کنیم

بیش  تاكنون  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
مانده  برجای  تمام  نیمه  پروژه های  درصد   ۷۲ از 
انجام  به  گذشته  سال   5 حدود  طی  قبل  دولت  از 

رسیده است.
این  بیان  با  رشیدیان  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به   
بر  بالغ  وامید  تدبیر  دولت  شروع  در  افزود:  مطلب 
تا كنون  كه  بود  مانده  باقی  تمام  نیمه  پروژه   1805
با همه مشکالت مالی ومحدودیت ها، بخش عمده 

آن ها به انجام رسیده است.
تمام  نیمه  پ��روژه  حجم  ای��ن  ك��رد:  عنوان  وی 
باقیمانده به دلیل عدم تامین منابع مالی برای این 
طرح ها در سال های قبل و شروع مستمر پروژه های 
جدید در آن زمان بود كه موجب افزایش پروژه های 

به سرانجام نرسیده شد.
 استاندار خراسان رضوی تصریح كرد: هم اكنون 

مانده  باقی  مورد  ، حدود 520  پروژه  این 1800  از 
این  با تخصیص مناسب منابع  امید است  است كه 
تعداد هم به سرانجام رسیده و مردم از خدمات آن 

بهره مند شوند.
طبق  هم  استان  در  كرد:  خاطرنشان  رشیدیان 
این  تکمیل  بر  بنا  امید،  و  تدبیر  دول��ت  تصمیم 
طرح ها گذاشته شده از این رو در شروع پروژه های 
جدید هم سعی شد بنا به نیاز و اضطرار اقدام شود.

 وی با بیان اینکه به طور معمول همواره تعدادی 
پروژه نیمه تمام وجود دارد، گفت: به طور طبیعی 
تامین  ونیز  كار  گستره  دلیل  به  طرح ها  از  برخی 
منابع یک ساله به انجام نمی رسد و بخشی هم ملی 

است. 
این  در  كرد:  تاكید  رضوی  خراسان  استاندار   
از دولت  باقی مانده  نیمه تمام  پروژه  از 520  میان 

با  كه  هستند  ملی  پروژه های  معدودی  تعداد  قبل 
بازه زمانی  استانی در  فرا  و  فرا شهرستانی  ماهیت 

طوالنی تری احداث می شوند.
پروژه های  آن ها  جمله  از  داد:  ادامه  رشیدیان   
گاز   ، برق  انتقال  یا خطوط   ، حوزه جاده ای، ریلی 
، نیروگاه ها بود كه نیاز مالی بیشتری دارند و استان 
ندارد  آن ها  اجرای  در  كننده چندانی  تعیین  نقش 
و چند سال در فهرست پروژه های نیمه تمام تکرار 

می شوند.
 – باند دوم مسیر جاده ای مشهد  كرد:  تاكید  وی 
سرخس ، باند دوم پروژه مشهد – تربت جام – تایباد 
آهن  راه   ، درگز   – دوغایی  جدید  راه   ، دوغ��ارون   -
و غیره  – گرگان  راه آهن مشهد    ، – زاهدان  مشهد 

از آن جمله است.
به  میان  این  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 

تناسب شرایط پروژه های نیمه تمام دارای اولویت 
و  گرفته  قرار  پیگیری  و  توجه  ویژه مورد  به صورت 

عمده آن ها بهره برداری شده است.
بهداشت  پروژه های بخش  اضافه كرد:  رشیدیان 
و درمان چون بیمارستان های فریمان ، خلیل آباد 
، گناباد ، سبزوار ، امام رضا )ع( در مشهد و نیز در 
تیکان  قره   ، بار  سدهای  مثل  آب  حوزه  طرح های 
، چهچهه، ابیورد ، ارداک و تصفیه خانه های خین 
تربت  جاده  آهن  راه  بخش  در  و  التیمور   ، عرب 
انجام  به  كه  كرد  ذكر  را  سنگان   – خواف   – حیدریه 

رسیده است.
تمام  نیمه  پ��روژه ه��ای  دارم  امید  اف��زود:  وی 
سرانجام  به  مشخصی  م��دت  در  هم  باقیمانده 

مطلوب برسد.

 سرویس اقتصادی
طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قیمت  حالی  در 
۲میلیون  رك��ورد  پایتخت  در  گذشته  روز  جدید 
نیست  مشخص  هنوز  كه  زد  را  تومان  ۵۰۰هزار  و 
بانک مركزی قصد ورود به این بازار را دارد یا خیر.

نمی توانند  طال  بازار  تسنیم،فعاالن  گزارش  به 
داشته  ب��ازار  ای��ن  آینده  از  دقیقی  پیش بینی 
باشند ولی همگی اذعان دارند كه قیمت های این 
 400 حداقل  حباب  و  نیست  واقعی  سکه  روزهای 

هزار تومانی دارد.
در بازار مشهد نیز هر قطعه سکه طرح امام به 2 
میلیون و 480هزار تومان رسید و سکه بهارآزادی 
فروخته  تومان  330هزار  و  میلیون  دو  نرخ  با  نیز 
و  1میلیون  ترتیب  به  سکه  ربع  و  سکه  نیم  شد. 
شد.  مبادله  تومان  700ه��زار  و  تومان  200ه��زار 
و  203ه���زار  عیار   18 ط��الی  گ��رم  هر  همچنین 

600تومان مبادله شد.
شده  حبابی  طال  بازار  كه  نیست  بار  اولین  این 
رشد  سکه  قیمت  كه  زمانی  و  قبل  سال  اس��ت، 
هزار   500 و  میلیون  یک  به  و  داش��ت  چشمگیر 
از  ب��ازاری ه��ا  و  بانکی  مسئوالن  رسید  تومان 
سخن  سکه  قیمت  تومانی  هزار   300 �� 400 حباب 
بانک مركزی دستور  از آن شد كه  بعد  و  می گفتند 

آغاز حراج سکه در بانک كارگشایی را داد.
ادامه  ماه  چند  كارگشایی  بانک  در  سکه  حراج 
بیشتر  مدیریت  به منظور  مركزی  بانک  و  داشت 
بازار تصمیم گرفت بار دیگر طرح پیش فروش سکه 
را برای مردم اجرا كند و با این حساب پیش فروش 

نیز چند ماه اجرا شد.
آرام��ش  به  سکه  ب��ازار  هنوز  ح��ال  ای��ن  با  ول��ی 
ناآرامی ها  این  علت  مهمترین  كه  است  نرسیده 
است؛  سکه  بازار  به  سرگردان  سرمایه های  كوچ 
و  مسکن  بازارهای  در  قیمت ها  شدن  نجومی  با 
سرمایه،  دارندگان  از  بسیاری  لوكس  خودروهای 
طال  در  را  خود  سرمایه های  كه  داده ان��د  ترجیح 

به كار گیرند تا سود بیشتری عایدشان شود.
رونق  آن  از  بعد  سکه  بازار  در  گذاری  سرمایه 
گرفت كه دولت و بانک مركزی خرید و فروش دالر 
خریداران  با  و  كرده  اعالم  قاچاق  را  آزاد  بازار  در 
انتظامی  برخوردهای  بازار  این  در  فروشندگان  و 

صورت گرفت.
سکه  آتی  بازار  معامله گران  نقش  از  نباید  البته 
در افزایش قیمت های اخیر سکه غافل شد چراكه 
در  پررنگ  حضور  با  روز  هر  نیز  بخش  این  فعاالن 
بازار  در  قیمت ها  افزایش  موجب  خرید  سمت 

نقدی می شوند.
میلیون   2 سکه  رك��ورد  ثبت  از  بعد  دید  باید 

تصمیمی  مركزی  بانک  آیا  تومانی  هزار   500 و  
روز  خیر.  یا  گرفت  خواهد  بازار  این  به  ورود  برای 
اقتصادی  كمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  گذشته 
مجلس شورای اسالمی از تعلل بانک مركزی برای 

مدیریت بازار سکه انتقاد كرد.
با اشاره به اینکه سکه در كمتر  سیدتقی كبیری 
از یک هفته 500 هزار تومان گران شد، افزود: به 
سکه  بازار  به  باید  مركزی  بانک  كه  رسد  می  نظر 
بر  سرگردان  نقدینگی  دیگر  سوی  از  كند،  ورود 

بازار سکه تاثیر منفی گذاشته است.
مجلس  اقتصادی  كمیسیون  رئیسه  عضوهیئت 
با اشاره به سیاست های دولت در حوزه بازار ارز، 
ارز  بازار  در  ها  محدودیت  ایجاد  با  داشت:  بیان 
بارها  تومان   4200 مبلغ  به  دالر  نرخ  تثبیت  و 
تا  كند  مدیریت  را  آزاد  بازار  دولت  كه  شد  تاكید 
سوی  و  سمت  به  نقدینگی  و  نگیرد  شکل  قاچاق 
و  مسکن  سکه،  طال،  جمله  از  دیگر  بازارهای 

خودرو نرود.
دهم  مجلس  در  چایپاره  و  خوی  مردم  نماینده 
مدیریت  بر  ع��الوه  ك��رد:  تاكید  اسالمی  ش��ورای 
شده  باعث  جامعه  روان��ی  فضای  دول��ت،  ضعیف 
سمت  به  نقدینگی  و  گ��ذاری  سرمایه  كه  اس��ت 

بازارهای زودبازده برود.
گفت:  مركزی،  بانک  عملکرد  از  انتقاد  با  وی 

نباید  سکه  بازار  مدیریت  زمینه  در  مركزی  بانک 
تعلل كند در این راستا هم قیمت را باید مدیریت و 
هم نقدینگی موجود را به سمت بازارهای مناسب 

و رونق اقتصادی هدایت كند.
اتفاق  سکه  بازار  مدیریت  اینکه  بیان  با  كبیری 
كه  بود  این  ها  بینی  پیش  افزود:  است،  نیفتاده 
در  اینکه  اما  رسد؛  می  تومان  میلیون   2 به  سکه 
ظرف مدت یک هفته سکه به 2میلیون 500 هزار 
واقعی  رقم  این  نیست  قبول  قابل  برسد  تومان 
نیست و انتظار می رود بانک مركزی به بازار ورود 

كند.
این نماینده مجلس در خصوص متقاضیان بازار 
فصل  انتهای  و  رمضان  مبارک  ماه  گفت:  سکه، 
بنابراین  ندارد  برای سکه وجود  بازار عمومی  بهار 
عادی  مردم  و  است  افتاده  دالالن  دست  به  بازار 

متقاضی سکه نیستند.
مجلس  اقتصادی  كمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
برای  كاذب  بازار  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
به  كسانی  داشت:  بیان  است،  شده  ایجاد  سکه 
این  در  خواهند  می  كه  اند  رفته  سکه  بازار  سمت 
قیمت  جهت  همین  به  كنند  گذاری  سرمایه  حوزه 
مركزی  بانک  اگر  اما  است؛  یافته  افزایش  ناگهانی 
در زمینه مدیریت بازار تعلل نکند می توان قیمت 

ها را كنترل كرد.

خراسان  تجارت  و  صنعت،معدن  خانه  دبیر 
جمهوری  اختصاصی  نمایشگاه  سه  گفت:  رضوی 
و  ازبکستان  روسیه،  كشورهای  در  ایران  اسالمی 
و  خارجی  تجارت  توسعه  منظور  به  تاجیکستان 
معرفی پتانسیل های صنعتی كشور برگزار می شود.

نقش  به  توجه  با  كرد:  تصریح  ابراهیمی  فیروز 
افزایش  و  غیرنفتی  صادرات  رونق  در  نمایشگاه ها 
تولیدی  توانمندی های  معرفی  و  تجاری  مبادالت 
توسعه  سازمان  مجوز  با  نمایشگاه  سه  این  كشور 
معدن  صنعت،  خانه  پشتیبانی  با  و  ایران  تجارت 
بین  نمایشگاه  سوی  از  رضوی  خراسان  تجارت  و 

المللی مشهد برگزار می شود.

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  كرد:  رضوی تصریح 
كشورمان در ازبکستان مرداد ماه، در تاجیکستان 
شهریورماه و در روسیه در مهرماه 97 برنامه ریزی 

شده است.
وی با بیان اینکه روسیه با ایجاد مراكز نظیر "فود 
حضور  برای  را  مطلوبی  شرایط  مسکو  در  سیتی" 
كرده  فراهم  ایرانی  تجار  و  تولیدكنندگان  مستقیم 
بازار  نیز  ازبکستان  ادامه داد: تاجیکستان و  است، 
خوبی برای كاالی ایرانی به شمار می آید و شركت 
های ایرانی می توانند با حضور در این نمایشگاه ها از 
یارانه 40درصدی هزینه اجاره غرفه استفاده نمایند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان اضافه 
كرد: این نمایشگاه ها با حضور شركت های تولیدی 
بهداشتی،  غذایی،  صنایع  مختلف  زمینه های  در 
درمانی، ماشین آالت، مصالح ساختمانی، فرش و 
لوازم خانگی و خدمات فنی و مهندسی برگزار می 

گردد.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاه ساخت ایران 
در تیرماه خبر داد و ادامه داد: این نمایشگاه 7 تا 
صنعت،  خانه  اعضاء  گسترده  حضور  با  تیرماه   11
تولیدكنندگان  و  رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
برگزارمی  مشهد  المللی  بین  نمایشگاه  در  كشور 

شود.

استاندار خراسان رضوی :

72 درصد پروژه های دولت قبل به سرانجام رسید

چه کسی بازار طال را »سکه« کرد؟

در قالب سه نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران؛

روسیه، ازبکستان و تاجیکستان میزبان "کاالی ایرانی" می شوند

سامانه پیامک مردمی
100080888

 علی روغنگران

مجلس بان

قاضی زاده هاشمی:

اهداف فرصت دوماهه مجلس برای 
FATF بررسی و پیگیری

با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
به  ایران  الحاق  الیحه  ماندن  مسکوت  اینکه  بیان 
كنوانسیون بین اللملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
درصورتی  تنها  گفت:  شد،  انجام  دولت  موافقت  با 
پیوستن ایران به FATF معنا پیدا می كند كه تحریم ها 

علیه ایران برداشته شود.
به  اشاره  با  هاشمی  زاده  قاضی  سیدامیرحسین 
كنوانسیون  به  ایران  الحاق  الیحه  ماندن  مسکوت 
رأی  با  تروریسم  مالی  تأمین  با  مبارزه  المللی  بین 
قرار  اگر  گفت:  مجلس  علنی  صحن  در  نمایندگان 
است تحریم های قبل از برجام به خصوص در حوزه 
مثل  سازمانی  به  ندارد  دلیلی  بازگردد  بانکی  روابط 
در  كالت  و  مشهد  مردم  نماینده  بپیوندیم.   FATF

مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح كرد: 
تا  شد  گذاشته  مجلس  سوی  از  دوماهه  فرصت   این 
طی آن بررسی و پیگیری شود كه آیا اروپایی ها توان 
را  برجام  از  كشور  این  خروج  از  بعد  آمریکا  با  مقابله 
دارند یا خیر. وی ادامه داد: اگر تحریم ها علیه ایران 
شد،  اجرا  كامل  صورت  به  برجام  مفاد  و  برداشته 
می  پیدا  معنا   FATF به  اسالمی  جمهوری  پیوستن 
كند اما در غیر این صورت به این گروه نمی پیوندیم 
با  المللی مبارزه  بین  كنوانسیون  به  پیوستن  و حتی 
تأمین مالی تروریسم نیز بی معنا خواهد شد چرا كه 

این كنوانسیون به اعضای FATF مربوط است.
در  اسالمی  ش��ورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
پایان با بیان اینکه بر اساس سرنوشت برجام درباره 
اقدام  با  مبارزه  المللی  بین  كنوانسیون  به  پیوستن 
مالی تروریسم تصمیم گیری خواهد شد، خاطرنشان 
كرد: دولت نیز در صحن مجلس با مسکوت ماندن دو 

ماهه این الیحه تا بررسی های بیشتر موافقت كرد.

پژمان فر تاکید کرد:

نیاز به بازنگری های اساسی در اداره 
کشور 

نماینده مشهد در مجلس گفت: تمام درآمد كشور 
اعم از درآمد نفتی پاسخگوی اداره امور جاری دولت 

نیست و باید به خصوصی سازی توجه شود.
در  كالت  و  مشهد  مردم  نماینده  پژمان فر  نصرا... 
 ،44 اصل  سیاست های  اجرای  موانع  درباره  مجلس 
قدرت  به  ما  دولتمردان  وقتی  متأسفانه  كرد:  اظهار 
می رسند، همه همت خود را معطوف به این می كنند 

كه روز به روز اقتدار خود را بیشتر كنند.
 44 اصل  سیاست های  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
باید فراتر از شعار و توصیه اخالقی باشد، ادامه داد: 
این موضوع مهم باید تکالیفی را برای دولت و دیگر 

مسئوالن ایجاد كند.
اینکه  به  اش��اره  با  كالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
و  قوانین  از  رعایت سیاست های اصل 44 در بخشی 
همچنین برنامه های 5 ساله كشور در نظر گرفته شده 
هم  قوانین  با  دولت ها  متأسفانه  شد:  متذكر  است، 
توصیه ای برخورد می كنند كه ما باید با این نوع رفتار 

برخورد كنیم و جلوی آن را بگیریم.
با تاكید بر  به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پژمان فر 
نیاز  اقتصادی  حیث  از  ویژه  به  كشور  اداره  در  اینکه 
به بازنگری های اساسی است، خاطرنشان كرد: بدنه 
جایی  به  كار  و  می شود  گسترده تر  روز  به  روز  دولت 
و  نفتی  از درآمد  اعم  تمامی درآمد كشور  كه  رسیده 
و  نیست  دولت  جاری  امور  اداره  پاسخگوی  مالیات 

باید به خصوصی سازی توجه شود.
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  بها

اسب در علفزارهای سرسبز می چرید و زندگی خوبی داشت. او حیوانی زیبا، چابك و سرحال بود. اما فقط یك مشکل در زندگی خود احساس می كرد و آن هم ترس از شیر 
و پلنگ بود. روزی از روزها مردی را دید كه از جاده جنگل می گذرد. لذا دوان دوان نزد او رفت و پرسید: آقا، آیا شما از شیر و پلنگ می ترسید؟ مرد لبخندی زد و به تفنگی 

كه در جیبش داشت، اشاره كرد. مرد گفت: با وجود این هفت تیر چه حیوانی جرأت حمله به من را دارد.

 اسب بالفاصله به مرد گفت: اگر این طور است می شود به من كمك كنید؟ مرد پاسخ داد: تو در عوض برای من چه می كنی؟اسب گفت: هر كاری كه بخواهی. مرد فکری 
كرد و گفت: باید ترا زین كنم و تو به من سواری دهی. فقط در آن صورت از تو محافظت خواهم كرد. اسب قبول كرد و از آن پس به خدمت مرد در آمد. روزی رسید كه 

او با خود گفت: آن وقت ها فقط یك مشکل داشتم و آن هم ترس بیجای من بود، اما اكنون دیگر نمی ترسم، اما هزاران مشکل دارم.

داستانک
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   :: افقی
1-از حركات ژیمناستیک- شرمسارو خجل 2- زیبای افسانه ای یونان باستان- مخترع پیل برقی- 
قدرت و نیرو 3- نمایش غم انگیز- شیره خرما- عنوان سالطین مغولی ایران 4- درس كشیدنی- پسر 
شرقی  آذربایجان  شهرهای  از  روسیه-  كاخ  فارسی-  جمع  عالمت   -5 آسمان  های  كرانه  سلیمان- 
6- خواندن شعر- دهنه- مادر آذری 7- باالی فرنگی- پاداش نیکی یا بدی- آزمون- شکم بند 8- بو 
كشیدن- فاصله بین دو پرده نمایش 9- میزان عمر- كرشمه و عشوه- شبانگاه- ضمیر مونث انگلیسی 
به آن می  و فرآورده های مربوط  و فروش ماهی  و پرورش  به صید  10- رفیق- حدیث- شركتی كه 
پردازد 11- لطیف و ظریف- نام یکی از پسران رستم- نت اول 12- زیبارو- مار سیاه و سفید- قسمتی 
از چشم 13- لقب اسفندیار- حرف ندا- اتاق درس 14- پیشوندی برای سوال- واحد طول انگلیسی- 

اهل قاره ما 15- همراه بیل- عقب ماندن

 :: عمودی
مركزی  استان  مركز  آمریکایی-  معروف  1-تنیسور 
2- از شهرهای چهارمحال بختیاری- سر نیزه- چاهی 
در جهنم 3- خانه های ریز روی عکس- قوچ- از توابع 
 -5 از  دریغ  زمستانی-  پوشاک  نام-   -4 كاووس  گنبد 
حرف نداری- گندم كوبیده شده- مخترع رادیو 6- سم 
خورده- لیف حمام- عجله و تندی 7- نام دیگر بیماری 
سل- حرف تاسف- دیوار كوتاه 8- درون- وفای به عهد- 
از دارو 9- حرف استثنا- گرداگرد  فانی- مقدار معینی 
دهان- از شهرهای گیالن 10- سینه- رب النوع یونانی- 
زهر 12-  آزرم-  ندیم-  ابن  از  كتابی  اندازه چیزی 11- 
درخت   -13 مرزبان  كاشمر-  قدیم  نام  گل-  همراه 
حاشیه خیابان- گروه مردم چادر نشین- نقشه كوچک 
از چیزی 14- پست و فرومایه- نوعی نان- از شهرهای 

استرالیا 15- ترسناک- پادزهر
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قرار دهید كه در ستون های  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 كوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  كه  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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162439578

458276931
793518246
386154729
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941762385
617345892
539821467
824697153

146184695

567141833
496532974
488695596
158679386
221348487
619714758
215875719
585428931

برای اولین بار در كشور نشست ویژه كتاب خوان مدیران 
حضور  با  رضوی  خراسان  اداری  های  دستگاه  حراست 
مدیرحراست كل استان و مدیركل كتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی در سالن اجتماعات ساختمان ساپکو برگزار 
شد. این نشست با همکاری حراست كل استان و اداره كل 
كتابخانه های عمومی خراسان رضوی و با ارائه چها رعنوان 
كتاب توسط مسئوالن حراست دستگاه های اجرایی استان 
انجام شد.این جلسه با هدف ایجاد تعامل و همکاری بیشتر 
بین دو سازمان و ترویج فرهنگ مطالعه و كتابخوانی پیش 

بینی شده است.
فرصتی برای مطالعه

استان  كل  حراست  مقام  قائم  نشست  این  ابتدای  در 
خراسان رضوی با ابراز خشنودی از برپایی محفلی با نام 
كتاب و در جهت ترویج فرهنگ كتاب و كتاب خوانی گفت: 
كتاب یکی از اركان فرهنگ و تمدن است و دین اسالم كتاب  

را به عنوان نماد فرهنگی در اختیار دارد و اولین پیام وحی 
الهی به پیامبر اسالم در كتاب آسمانی قرآن، امر به خواندن 
و مطالعه بود.جانشین اداره حراست كل استان ادامه داد: در 
مجموعه حراست استان نویسندگان برجسته ای مشغول 
فعالیت هستند كه این نشست زمینه معرفی كتابهایی با 

موضوعات وبژه این حوزه كاری است.
در ادامه این جلسه مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی نیز با اشاره به ایام پایانی ماه مبارک رمضان و حلول 
عیدسعید فطر گفت: اتفاق بسیار مبارک و میمونی است 
كه برای اولین بار در كشور در یک جمع فرهنگی مدیران و 
كارشناسان حراست كتاب هایی نوشته شده خود را با دیگر 

مسئولین حراست به اشتراک بگذارند
صیانت از کتاب خوانی

رسالت  داد:  ادام��ه  سبزیان  علی اكبر  االس��الم  حجت 
حراست صیانت است  وصیانت با مقوله كتاب و كتاب خوانی 
گره خورده است و یکی از كاركردهای اصلی كتاب خوانی 
صیانت است و این ابتکار و خالقیت و برگزاری این جلسه 
می تواند سرآغاز خوبی برای ادامه و استمرار باشد. وی ادامه 
داد: ترویج كتاب های خوب و معرفی آن ها یکی از تأكیدات 

مقام معظم رهبری است و ایشان معرفی را با همین مبنا 
انجام می دهند و كتاب خوانی می تواند به عنوان یکی از اركان 

پدافند غیرعامل عنوان شود.
در  شد:  ی��ادآور  استان  عمومی  كتابخانه های  مدیركل 
آمادگی وجود دارد كه  این  كتابخانه ها  اداره كل  مجموعه 
در مناسبت های مختلف كتاب های خوب معرفی شود و از 
ظرفیت نشست كتاب خوان در دستگاه ها استفاده كند. وی 
ادامه داد: با تمام مباحثی كه در حوزه مطالعه كم در استان 
و كشور وجود دارد ولی ما در همین استان و در شهرهای 
دوردست روستاهایی داریم كه در نوبت مطالعه كتاب های 

كتابخانه روستا هستند.
این مراسم چهار عنوان كتاب توسط مدیران  درادام��ه 
حراست دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل معرفی 

شد:
» راهنمای جامع حفاظت فیزیکی « مولف و معرفی كننده: 
مهدی سلیمی )پژوهشگر( است و تحقیق حاضر در 2 فصل و 
7 بخش به مباحث مختلف تئوری و عملی در بحث راهنمای 
پژوهش  پایان  در  م��ی پ��ردازد.  فیزیکی  حفاظت  جامع 
نیزجداول مربوط به تجهیزات حفاظتی و استانداردهای 

مختلف مرتبط با آن ذكر شده است.
» اخالق در جنگ ) هشت سال دفاع مقدس( مولف و 
نویسنده : علیرضا عابدی است . كتاب اخالق در جنگ 
برگرفته از خصلت ها، اعتقادات و باورهای عملی است كه 
رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس به آن جامعه عمل 
داده و می تواند به دلیل نزدیکی با نسل فعلی به خوبی انتقال 
یابد و الگویی مناسب برای ما باشند. كتاب در 9 بخش به 
از جنگ و شکل گیری دفاع مقدس،  تاریخی  عبرت های 
مبانی جنگ و دفاع، تحول روحی و معنوی رزمندگان از 
جمله مطالبی است كه در این كتاب به آن ها اشاره شده است.

» رابطه بین بدرفتاری رهبر و رفتارهای انحرافی كاركنان 
« مولف ونویسنده: حسینعلی صابر است . كتاب در 5 فصل 
با موضوع رهبری و رفتارهای كاركنان نگاشته شده است. 
رهبری و انواع آن، رفتارهای انحرافی، نگاهی به مطالعات 
گذشته در حوزه مدیریت بخش های مختلف این كتاب را 
تشکیل می  دهد. در مقدمه این كتاب ذكر شده است كه 
نظریه پردازهای اولیه در رباب رفتارهای مخرب رهبران در 
سازمان ها بیشتر براین نکته كه این نوع رهبران فاقد رفتارها و 

سبک رهبری موثر و سازنده هستند، متمركز بوده اند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در جمع مدیران حراست دستگاه های اداری استان گفت:

کتاب خوانی به عنوان یکی از ارکان پدافند غیرعامل عنوان شود

   مرجان فرهمند
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: 
مهم ترین نکته برای پیشبرد اهداف فرهنگی، كم كردن 

سایه سیاست از سر فرهنگ است.
دكتر جعفر مروارید در نشست خود با اصحاب رسانه كه 
در محل هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد، اظهار كرد: 
چیزی كه اكنون می بینیم این است كه اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بیشتر اداره سیاست است تا فرهنگ و 
ما می خواهیم به فرهنگی بودن این اداره بازگردیم. وی 
تصریح كرد: اگر ما اختالفات سیاسی را از هرجهت وارد 
فرهنگ كنیم، اولین بخشی كه متضرر می شود فرهنگ 

است.
نقادان  مروارید خاطرنشان كرد: فکر می كنم بهترین 
هنرمندان، خود هنرمندان هستند، اگر قرار باشد نقدی 
نقد  این  بهترین كسانی كه می توانند  بر هنر وارد شود، 
باشد  قرار   اگر  هستند.  هنرمندان  خود  سازند  وارد  را 
نخواهیم  نتایج خوبی  به  ما  وارد شود  بیرون  از  نقد  این 
رسید. وی با تاكید بر اینکه هنرمندان جزو اقشار مظلوم 
هستند كه صدایشان به سختی شنیده می شود و فضای 
به  هنرمندان  مهاجرات  باعث  مشهد  محافظه كاری 
مركزكشور شده است، یادآور شد: این مشکالت در حوزه 

هنر بیشتر به چشم می آید و  مسئله ما بیشتر حفظ شأن 
و میراث گسترده  امید  تکریم هنرمندان است. روزنه  و 
احترام به اهل فکر، در مشهد وجود دارد و تکیه ما برافکار و 

زیبایی های دین است.
رضوی  خراسان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  مدیركل 
مشاركت جمعی اصحاب رسانه، هنرمندان و نخبگان را 
سه ضلع اصلی برای پیشبرد اهداف فرهنگی بر شمرد و 
افزود: این خود هنرمند است كه می تواند خود را نقد كند.
وی با بیان اینکه انسان بدون دیگران نمی تواند زندگی 
كند، انسان مدنی بالطبع است و رسانه نماد دیگری است، 
اضافه كرد: در نگاه فلسفی و اخالقی رشد انسان نیازمند 
حضور شفاف و آزادرسانه ها و وجود نگاه های متفاوت و 

ارتباط این نگاه ها با یکدیگر است.
مدیركل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در خصوص 
خراسان  فضای  كرد:  اظهار  مشهد  فرهنگی  وضعیت 
بوده است. ما  از قدیم محیطی متکثر فرهنگی  رضوی 
با جمع بزرگی از شعرا،  وقتی به گذشته مشهد برگردیم 
وی  می شویم.  مواجه  تئاتری  و  فرهنگی  فعالین  فقها، 
اضافه كرد: این تنوع فرهنگی هم مزیت و هم یک آسیب 
برای مشهد به حساب می آید، اگر به گذشته برگردیم به 
آقایانی چون شریعتی در گذشته و كمی جلوتر به افرادی با 

نگاه های متفاوتی چون آقای واعظ زاده می رسیم. 
مروارید افزود: همچنین ما با بازگشت با گذشته شاهد 
هستیم كه مشهد پایگاه تفکرات انقالبی و پایگاه تفکرات 
از  مشهد  ك��رد:  اظهار  وی  اس��ت.  ب��وده  سرمایه داری 
دانشگاهی هفتاد ساله و از حوزه ای قدیم برخوردار است، 

همچنین از گذشنه تاكنون اندیشمندانی افرادی با تفکرات 
فلسفی داشتیم و از آن طرف افرادی با تفکرات عرفانی و 

همه این ها در مشهد در كنار  هم قرار می گیرند.
به  را  مشهد  در  متکثر  فضای  این  داد:  ادامه  مروارید 
روحیه محافظه كار موجود در مشهد اضافه كنید همانطور 

كه در تهران، قم و اصفهان نیز به این  نکته اشاره می شود 
و این مساله نیز خود به تنهایی بسیار كار را برای ما سخت 
می كند. وی تصریح كرد: همچنین ما مساله مهم حرم 
امام رضا)ع( را داریم كه به همراه خود زائرانی با نگرش ها 
و عقاید متفاوت را به همراه می آورد. همه این موارد یک 
جایگاه ویژه را برای مشهد رقم می زند و این جایگاه كار 
سخت و صعبی را پیش روی اداره كل فرهنگ و ارشاد 
یک  به  بتواند  تا  می دهد  قرار  خراسان رضوی  اسالمی 

فعالیت مناسب بپردازد.
مروارید گفت: فضای محافظه كارانه مشهد و مشکالت 
اقتصادی هنر مشهد باعث شده جمع كثیری از هنرمندان 
این  همه  اما  كنند.  مهاجرت  دیگر  شهرهای  به  مشهد 
مسائل باعث نمی شود كه ما تصور كنیم دیگر نمی توان در 
مشهد كاری كرد. وی خاطرنشان كرد: اداره كل فرهنگ و 
ارشاد خراسان رضوی با توجه به ظرفیت های دانشگاهی و 
حوزوی امیدوار است كه بتواند مشکالت موجود را برطرف 

نماید. 
مدیركل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی خاطرنشان 
كرد: اگر ما محوریت را به انسان و كرامت انسان قرار دهیم 
بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد. وی ابراز كرد: فضای 
به دور از شادی شهر مشهد كه اكنون ما شاهد آن هستیم 

هم به فرهنگ ما و هم به اقتصاد ما ضربه می زند، پس ما 
باید تالش كرده، به سمت و سویی كه این مساله را نیز 

برطرف نماییم.
در ادامه این نشست معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره 
ایراد  به  رضوی،  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  كل 
سخنانی پرداخت و اظهار كرد: خوشبختانه یکی از نقاط 
قوت در مشهد بحث رسانه و مطبوعات است كه پیشینه 

تاریخی آن بیش از یکصد سال است.
 یوسف امینی با بیان اینکه فعالیت رسانه و مطبوعات 
در مشهد تداوم داشته و نقش آن هیچ گاه كم رنگ نشده 
است، ادامه داد: امروزه با 320 روزنامه و نشریه رتبه برتر 
بعد از تهران را داریم و پنج روزنامه داریم كه در شهر منتشر 
می شود. وی خراسان رضوی را تنها استانی دانست كه 2 
روزنامه در سطح ملی دارد و تاكید كرد: 25 روزنامه و 11 

خبرگزاری در مشهد دفتر رسمی برای فعالیت دارند.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی یادآور شد: مشهد در شناسایی 
استعدادها و ظرفیت هایی كه در كشور وجود دارد جایگاه 
ویژه ای داشته و در عین حال كه از نقدها و آسیب ها هم 
نگذشتند، همه این ها در راستای پرورش استعدادها بوده 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

صدایهنرمندشنیدهنمیشود

    سرویس اجتماعی
خمینی)ره(  ام���ام  ام����داد  كمیته  م��دی��رك��ل 
خراسان رضوی گفت: به هیچ وجه پولی از وجوهات 
مردمی به خارج از شهر یا استانی منتقل نمی شود و 
بر اساس شرع و قانون وجوهات و كمک های مردمی 

به هیچ جا داده نمی شود.
حبیب ا... آسوده در نشستی خبری كه ظهر روز 
با سلسله  با حضور اصحاب رسانه در رابطه  گذشته 
جهاد  در  ك��ه  رس��ان��ه ای  تخصصی-  نشست های 
دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، افزود: به دلیل 
درآمدها   رشد  كشور،  اقتصادی  وضعیت  بی  ثباتی 
متناسب با نیازهای مردم كشور نیست. بنابراین حتی 
در كمک هایی كه به كمیته امداد و نیازمندان می شود 

بایستی میزان تورم و تفاوت نیازها را سنجید.
وی بیان كرد: مجموع صدقه های خراسان رضوی 
در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان بوده است.  حال 
آنکه در سال گذشته ۱۲۰۰ مسکن، تعداد 5 هزار و...

جهیزیه به نیازمندان از سوی كمیته امداد ارائه شده 
است. همچنین ۱۱۰ هزار طرح اشتغال با حدود ۱۵ 
هزار ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد. همچنین تعداد 
 ۱۸۵ از  بیش  دانشجو،  هزار  دانش آموز، 5  هزار   ۲۵
هزار خانواده كه نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را در بر دارد 
و ۱۲ هزار یتیم ۳۵ هزار نفر فرزند محسنین ... تحت 
پوشش كمیته امداد خراسان رضوی هستند بنابراین 
باز هم با توجه به رشد كمک های نیکوكاران به كمیته 
امداد نمی توان تمامی نیازهای این افراد را برطرف 

كرد.
آسوده با اشاره به تصویب قانون زكات تصریح كرد: 
مجلس  در  زكات  قانون  زكات،  اهمیت  به  توجه  با 
آن  از  پس  و  است  شده  تصویب  اسالمی  ش��ورای 
تاسیس  شهرستان ها  و  استان ها  در  زكات  شورای 
شد. از سویی دیگر در كنار زكات واجب بایستی به 

فقر  كاهش  برای  كه  شود  توجه  هم  مستحب  زكات 
از آن استفاده می شود. در واقع زكات مستحب در 
زمینه خدمت رسانی به محرومان و خدمات عمرانی 
جمع آوری می شود كه فعالیت های عمرانی ۴۰ درصد 

از این هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.
خمینی)ره(  ام���ام  ام����داد  كمیته  م��دی��رك��ل 
خراسان رضوی خاطرنشان كرد: سال گذشته میزان 
۲۲ میلیارد تومان در زمینه زكات جمع آوری شده بود 
كه ۶۰ درصد این مبلغ به محرومان و خدمات رسانی 
سال  در  كه  است  براین  امید  شد.  هزینه  آن ها  به 
 ۲۸ از  بیش  شده  جمع آوری  زك��ات  میزان  ج��اری 
میلیارد تومان باشد هر چند به دلیل خشکسالی های 
وجود  مبلغ  این  كاهش  امکان  استان  در  موجود 
خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت زكات در 
هر منطقه ای كه جمع آوری می شود در همان منطقه 

جغرافیایی هزینه خواهد شد.
حدود 6  گذشته  سال  در   " اینکه  بیان  با  آس��وده 
میلیارد تومان در پایگاه های زكات فطره جمع آوری 

شد" ادامه داد: تالش بر این است كه در سال جاری  
سیستم بانکی و حوزه مشاركت را بسیج كنیم و به 
حداقل  در  را  آن  م��ردم،  فطریه  جمع آوری  محض 
زمان به دست نیازمندان برسانیم. در همین راستا 
در سراسر شهر مشهد به ۱۴۸۰ پایگاه شورای زكات 
مجوز داده شده است كه تعداد ۵۳۰ پایگاه مربوط به 
كمیته امداد و مابقی به بهزیستی، نیروی انتظامی و 

... تعلق دارد.
مستحب  و  واجب  زكات  تفاوت  داد:  توضیح  وی 
در این است كه زكات واجب بر ۹ مورد چون گندم، 
جو، شتر و... تعلق می گیرد، اما در زكات مستحب 
انفاق كند.  از درآمدی كه دارد  هر شخص می تواند 
در این راستا كسانی كه شرایط اقتصادی خوبی دارند  
می توانند به افرادی كه دچار فقر اقتصادی هستند 
زكات  كه  است  این  دیگر  مهم  نکته  كنند.  كمک 
در  می شود  جمع آوری  سال  یک  طی  كه  محرومان 
زمینه معیشتی، تامین جهیزیه، مسکن و... هزینه 

می شود.

خمینی)ره(  ام���ام  ام����داد  كمیته  م��دی��رك��ل 
خراسان رضوی اظهار كرد: در ماه رمضان سال جاری 
بیش از ۱۲ هزار سبد كاال ارائه شد. همچنین مردم در 

بحث اطعام كمک های بسیاری كردند.
آس���وده ب��ا اش���اره ب��ه ه��م��ک��اری ه��ای مناسب 
 ۹۸ از  بیش  اف��زود:  خراسان رضوی  سیستم بانکی 
بانکی  سیستم  وسیله  به  اشتغال  تسهیالت  درصد 
هزار   ۱۲۳ اشتغال  تعداد  از  شد.  تامین  استان  در 
امام  امداد  كمیته  به  متعلق  آن  هزار   ۱۵ كارآفرینی 
در  كه  است  این  مهم  نکات  از  یکی  است.  خمینی 
به برخی  روز قدس عملکرد صندوق های ما نسبت 
از سرفصل ها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بوده 

است.  
خمینی)ره(  ام���ام  ام����داد  كمیته  م��دی��رك��ل 
رئیس  اخیر  سفر  در  كرد:  تصریح  خراسان رضوی 
جمهور به استان تفاهم نامه ای نوشته شد كه دارای 
از  تومان  میلیارد  هزار  آن  اساس  بر  است.  بند  دو 
منابع تسهیالت قرض الحسنه بانکی به كمیته امداد 
خراسان رضوی اختصاص می یابد همچنین از محل 
توسعه ملی بالغ بر ۱۵ هزار كسب و كار به كمیته امداد 

خراسان رضوی اختصاص پیدا خواهد كرد.
"به هیچ وجه پولی از وجوهات  وی با بیان اینکه 
مردمی به خارج از شهر یا استانی منتقل نمی شود" 
و  وج��وه��ات  قانون  و  ش��رع  اس��اس  بر  داد:  ادام��ه 

كمک های مردمی به هیچ جا داده نمی شود.
آسوده تصریح كرد: در سال جاری به تعداد ۵۰ هزار 
پشتیبان برای فرزندان ایتام و محسنین نیازمندیم. 
در واقع نیاز به حمایتگری مسئوالن، بازاریان و ... 
نکته  داری��م.  محسنین  و  یتیمان  از  حمایت  برای 
اینجاست كه در طول ۲۵ روز ماه رمضان سال جاری 
بیش از ۳۰۰۰ نفر پشتیبان جذب شده است كه نسبت 

به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته ایم.

  سرویس اجتماعی 
انگار  كار!  و مشغول  است  پایین  غالبا سرشان 
نافشان را پای كارهای تمام نشدنی قیچی كرده 
باشند. كسی نیست كه پولی توی مشت بچگیشان 
بخر!«.  بستنی  خودت  »برای  بگوید:  و  بگذارد 
حسرت بستنی های تابستانی، كالس های ورزش 
و حتی یک بار غذا خوردن در یک از رستوران های 
كار  بچه های  این ها  است.  مانده  دلشان  به  شهر 
هستند، كسی نگران دیر برگشتن آنها نیست و در 
كه باز می شود، می پرسند: »امروز چقدر كاسبی 
كردی؟«. از شش سالگی به جای مدرسه، كار را 
شروع می كنند، زباله ها را زیر و رو می كنند به بوی 
متعفن آنها عادت می كنند. دنبال ضایعات بهتر 
می گردند و هرگز كسی از آنها نمی خواهد انشایی 
آینده می خواهی چکاره شوید؟"  در   " با موضوع 
بنویسند. سرشان پایین است و تمام آرزویشان 
برسد.  راه  از  زودت��ر  چه  هر  شب  كه  است  این 
در  بدوند  و  بگذارند  زمین  روی  را  ُپر  كیسه های 
كوچه و با توپ بی باد پالستیکی »سوباسو« شوند. 
این بچه ها محصول فقر، تبعیض، تفاوت طبقاتی، 
اعتیاد، بی سواد و... هستند، حتی از اولیه ترین و 

اصلی ترین امکانات زندگی انسان محروم اند.
تعداد کودکان کار مشخص نیست

اشاره  با  رض��وی   خراسان  بهزیستی  مدیركل 
 665 تاكنون  گفت:  مشهد  در  ك��ار  كودكان  به 
كودک كار در استان شناسایی و برای ساماندهی 
از 90 درصد  بیش  كه  اند  بهزیستی شده  تحویل 
آنها مربوط به كالنشهر 3.5 میلیون نفری مشهد 
است.همچنین 60 درصد از جامعه هدف سازمان 
نهاد  این  اینک  و هم  بهزیستی، كودكان هستند 
در استان 100 هزار كودک را در مهدهای كودک 
و 30 هزار كودک را در روستاها و حاشیه شهرها 

زیر پوشش دارد.
و  كار  كودكان  ساماندهی  كمیته  اف��زود:  وی 
سازمان  عضویت13  با  پیش  سال   14 خیابانی 
شکل گرفت اما بسیاری از سازمانها وظایف خود را 
انجام نداده و در زمینه رسیدگی به حقوق كودكان 

كار كوتاهی می كنند. 
بهزیستی می خواهد کار کودک ریشه کن شود

دارای  كار  كودكان  اینکه  بیان  با  پوریوسف 
مشکالت  حل  به  كمک  برای  و  هستند  خانواده 
خاطرنشان  دارن��د،  اقتصادی  فعالیت  خانواده 
كرد: كودكان زیر 15 سال از سوی وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی ممنوعیت مطلق كاری دارند. 
كودكان  پدیده  كردن  كن  ریشه  بهزیستی  هدف 

كار است اما برای دور ماندن كودكان كار از سایر 
سازمان  این  كمین،  در  اجتماعی  آسیب های 
را  كار زیر 18 سال  نوجوان  و  ساماندهی كودكان 

عهده دار است.
كودكان  موضوع  اگرچه  داد:  ادامه  پوریوسف 
بطور  اما  است  متفاوت  كار  كودكان  با  خیابانی 
معمول تا 80 درصد كودكان خیابانی جمع آوری 
شده كودكان كار دارای خانواده و مشغول فعالیت 
می  خود  خانواده  تحویل  كه  هستند  اقتصادی 

شوند.
استثمار کودکان جرم است

طبق ماده 32 كنوانسیون حقوق كودكان، به كار 
كودک و سن و شرایط كار كودكان توجه شده است 
و از دولت ها خواسته شده است كه باید از استثمار 
اقتصادی كودک و هرگونه كاری كه برایش زیان بار 
بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای 
بهداشت جسمی، روحی، اخالقی و اجتماعی او 
این  تامین  برای  و  نمایند  جلوگیری  باشد،  مضر 
منظور، حداقل سن و حداكثر ساعات كار و سایر 
ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند.
كوره های  در  طاقت فرسا  ك��ار  گ��ردی،  زباله 
آجرپزی، دست فروشی، جمع آوری ضایعات، كار 
در رستوران و... از جمله مشاغل كودكان كار این 

شهر است. 
دست وپنجه نرم کردن با فقر

یکی از اعضای جمعیت امام علی)ع( در مشهد 
حاشیه  كودكان  كار  اسفناک  وضعیت  به  اشاره  با 
زباله گرد همان بچه هایی  شهر گفت: بچه های 

تا  باالی شهر،  اغلب در قسمت های  كه  هستند 
كمر روی پالستیک های زباله خم شدند و مشغول 
اغلب  ها  بچه  این  هستند.  ضایعات  آوری  جمع 
به  و  می كنند  زندگی  شهر  حاشیه  روستاهای  در 
دلیل فقر و مسائل اقتصادی مجبور به كار كردن 
به  اغلب  و  سال  تا ۱۳  سنی 6  رنج  آنان  هستند. 
فرسا،  طاقت  و  سخت  كاری  ساعت های  خاطر 
عدم وجود مدرسه در حاشیه شهر و سایر مسائل 

از تحصیل بازمانده  اند. 
وی افزود: با گشتن در كیسه های زباله آن هم 
بدون دستکش و رعایت نکات بهداشتی مشغول 
قابل  ضایعات  و  خشک  و  تر  های  زباله  تفکیک 
فروش هستند. طبق آخرین آمار ما قیمت هر كیلو 
ضایعات ۵۰۰ تومان است و بعد از ساعت ها پیاده 
چیزی  متعفن  زباله های  كردن  رو  و  زیر  و  روی 
زیادی عایدشان نمی شود. پرسه زدن در خیابان، 
یعنی در بطن جامعه و حوادث بودن؛ بیرون آمدن 
كودكان زیر سن قانونی، آن هم با این شرایط هم 

آسیب زا است و هم آسیب پذیر. 
این عضو جمعیت بیان كرد: گاهی این كودكان 
متاسفانه  و  می شوند  دستگیر  پلیس  توسط  كار 
به كالنتری انتقال داده می شوند و والدینشان را 
در  كودكان  این  زمانی  بازه  این  در  می خواهند. 
محلی به نام كالنتری كه با انواع و اقسام حوادث، 
بزه و جرم از نزدیک روبه رو می شوند، نگهداری 
شاید  دیدنشان  كه  را  چیزهایی  تمام  می كنند. 
مکان  این  در  نباشد  میسر  هرگز  یا  چندسال  تا 
و سایر  قاتل، دزد، عیاش، كالهبردار  می بینند، 

مجرمان و تبهکاران. بماند اگر در صورت نداشتن 
اوراق هویتی و حضور والدین باید آماده انتقال به 
مرز باشند. چرا كه اكثر این بچه ها تبعه هستند، 
عده دیگری از بچه ها كامال ایرانی و بلوچ اما بدون 
حال  در  موضوع  این  هستند.  شناسایی  مدارک 
خانواده های  مسائل  حادترین  از  یکی  حاضر 

حاشیه شهر است.
كنار  را  مسائل  ای��ن  همه  ك��رد:  تصریح  وی 
تر  كودكان  با  روز  زباله گرد هر  بچه های  بگذاریم، 
مدرسه  دم  والدین  دست  در  دست  كه  تمیزی 
ایستاده اند یا در انتظار سرویس مواجه می شوند. 
غذاخوردن  مشغول  والدینشان  با  همراه  عده ای 
در رستوران های خوب شهر هستند. این بچه ها 
از همان سن 6 سالگی متوجه تفاوت وضع زندگی 
خودشان با دیگران می شوند، نداشتن اولیه ترین 
امکانات زندگی را با تمام وجود احساس می كنند 
بخاطر  بگیرند  پایین  را  سرشان  كه  ناچارند  اما 
همان كیلویی ۵۰۰تومان زباله ها را زیر و رو كنند. 

كه  چ��را  ن��دارن��د  خ��وان��دن  درس  ب��رای  وقتی 
نمی دهد.  را  كارها  این  اجازه  فقر  و  معاش  امرار 
با  و  است  زخمی  و  بریده  همیشه  دست هایشان 

انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می كنند.
پذیرفتن پدیده کودکان کار یا ساماندهی؟

این فعال حوزه كودكان كار مشهد خاطرنشان 
ساماندهی  نام  با  طرحی  پیش  سال  چند  كرد: 
كودكان كار توسط بهزیستی و شهرداری اجرایی 
شد. در این طرح نه تنها هدف منع كار كودک و 
اهداف حمایتی از این قشر بود بلکه كار كودک به 
عنوان یک معضل پذیرفته شده بود. كودكان كار 
نه تنها از كارهای سخت و آسیب زا معاف شدند 
فروش  مشغول  مشخص  كار  لباس های  با  بلکه 
روزنامه سر چهارراه ها شدند. قانونی وجود ندارد 
كه از كار كودک تحت هر شرایطی حمایت كند و 
انجام كارهای مختلف با هدف كسب درآمد برای 
شناخته  تخلف  و  جرم  قانونی  سن  زیر  كودكان 

می شود. 
باید تاكید كنم كه مسئله كودكان كار  در پایان 
موضوعی نیست كه بتوان وقت را هدر داد تا اتفاق 
باید  مهم و جبران نشدنی رخ دهد، همین حاال 
اینکه یک كودک دیگر در  از  قبل  زد  باال  آستین 
اینکه  از  قبل  بسوزد،  مشهد  پزی  آجر  كوره های 
تیزی سرنگ های آلوده معتادان دست یک كودک 
دیگر را زخم كند، قبل از اینکه فاصله طبقاتی در 
این شهر مثل یک گسل دهان باز كند و تبدیل به 

كوه عقده و بی ارزشی شود.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
با  رضوی  خراسان  آموزش وپرورش  كل  اداره  جوان 
اشاره به آغاز ثبت نام »سنجش هوش« داوطلبان پایه 
هفتم مدارس تیزهوشان گفت: سؤاالت این سنجش 
بر اساس هوش تحصیلی نیست بلکه بر اساس هوش 
تحلیلی است و هوش تحلیلی هم براساس هوش ذاتی 

افراد است
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مؤمنی در خصوص 
ضوابط پذیرش مدارس استعدادهای درخشان اظهار 
سنجش  در  شركت  برای  دانش آموزان  ثبت نام  كرد: 
استعدادهای  اول  دوره  م��دارس  هفتم  پایه  ورودی 
درخشان  از 19 خرداد تا 24 خرداد از طریق سامانه 

hOOsh.medU.ir  انجام می شود. 

وی با بیان اینکه »شرط ثبت نام و شركت در سنجش 
این است كه دانش آموز باید در تمام دروس پایه پنجم و 
ششم نمره توصیفی »خیلی خوب« را كسب كرده باشد«، 
ادامه داد: بر اساس ضوابط، مدارس هیچ نقشی در ثبت 
نام ندارند و خانواده ها باید ثبت نام را انجام دهند. هزینه 
ثبت نام 15 هزارتومان است. توصیه می كنیم متقاضیان 
در اسرع وقت ثبت نام را انجام دهند و به روزهای آخر 

موكول نکنند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
رضوی  خراسان  آم��وزش وپ��رورش  كل  اداره  ج��وان 
خاطرنشان كرد: سنجش ورودی پایه هفتم مدارس 
دوره اول استعدادهای درخشان در تاریخ 5 مردادماه 
و ساعت 9 صبح به صورت هماهنگ در سراسر كشور 
برگزار و نتایج آن در نیمه دوم شهریورماه اعالم می شود. 

دانش آموزان ذاتا باهوش »سمپادی« می شوند
مؤمنی تصریح كرد: سؤاالت این سنجش بر اساس 
هوش تحصیلی نیست بلکه بر اساس هوش تحلیلی 
است و صرفا هوش، استعداد و خالقیت دانش آموزان 
درسی  كتاب های  محتوای  از  و  می شود  سنجیده 
پرسشی طرح نمی شود. هوش تحلیلی براساس هوش 
ذاتی افراد است، بنابراین دانش آموزان نیاز به استفاده 
از كتاب درسی و كمک درسی، شركت در همایش ها و 
كالس ها و... ندارند. همچنین الزم نیست خانواده ها 
باشند.  داشته  زمینه  این  در  اضطرابی  و  استرس 
استرس  می خواهد  كه  است  این  سنجش  این  مزیت 
كتب  به  مطالعه  نیاز  آنها  و  گرفته شود  دانش آموزان 
سنگین و... نداشته باشند. همچنین به همین دلیل 

نام آن را سنجش و نه آزمون گذاشته  اند.
م��دارس  پذیرش  »تعداد  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
استان در سال جاری نسبت  استعدادهای درخشان 
به سال گذشته افزایش و كاهش نداشته است«، گفت: 
پس از برگزاری سنجش، در نهایت حدود 1450 نفر 
برای پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان استان 
پذیرفته می شوند.  پذیرش دانش آموزان در مدارس 
استعدادهای درخشان »مالكی« نیست بلکه »هنجاری« 
است و  براساس ظرفیت مدرسه ای كه دانش آموز آن را 
انتخاب كرده است از باالترین امتیاز انتخاب می شوند 
نه اینکه دانش آموزان حد نصاب نمره را كسب كنند. 
به  را  مدرسه  سه  می توانند  مشهدی  دان��ش آم��وزان 
ترتیب اولویت خود انتخاب كنند و با توجه به اینکه در 
شهرستان ها صرفا یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه 
پسرانه استعداد درخشان در نوبت اول متوسطه داریم، 

دانش آموزان یک اولویت دارند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
در  رضوی  خراسان  آموزش وپرورش  كل  اداره  جوان 
در  درخشان  استعدادهای  م��دارس  تعداد  خصوص 
خراسان رضوی عنوان كرد: در استان حدود 42 مدرسه 
و دوم متوسطه  اول  استعداد درخشان در دوره ه��ای 
رضوی  خراسان  شهرستان  و  منطقه   در 12  داری��م. 
مدرسه استعدادهای درخشان وجود دارد. در مشهد 
اول  دوره  در  دخترانه  مدرسه   3 و  پسرانه  مدرسه   4
متوسطه و5 مدرسه دخترانه و4 مدرسه  پسرانه در دوره 
دوم متوسطه  فعالیت می كنند. همچنین در هر كدام از 
مناطق گناباد، نیشابور، كاشمر، تربت حیدریه، سبزوار، 
قوچان و تربت جام  یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه 
متوسطه  دوم  و  اول  دوره ه��ای  از  هركدام  در  پسرانه 
داریم. در مدارس استعدادهای درخشان استان بالغ بر 

10 هزار دانش آموز تحصیل می كنند.
مؤمنی یادآور شد: با توجه به اینکه نتایج سنجش 
در شهریورماه اعالم می شود و ممکن است  درصورت 
استعدادهای  مدارس  در  دانش آموزان  نشدن  قبول 
درخشان، برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس دیگر 
نظر  به طور مثال مدارس مورد  ایجاد شود؛  مشکلی 
وزارت  اعالم  به  بنا  و...،  باشد  نداشته  ظزفیت  آنها 
مدارس  در  را  دانش آموزان  اولیاء،  آموزش وپرورش، 
موردنظر خود  ثبت نام كنند و به محض اینکه نتایج 
پایه  اعالم شود در صورت قبولی در سنجش ورودی 
هفتم سرایط انتقال از سایر مدارس اعم از دولتی و غیر 
دولتی به مدارس استعدادهای درخشان محل قبولی 

فراهم خواهد شد.
وی در خصوص آزمون ورودی مدارس استعدادهای 
درخشان دوره دوم متوسطه اظهار كرد: طبق اساس 
نامه مدارس استعدادهای درخشان، دانش آموزانی كه 
دوره اول متوسطه را در مدارس استعدادهای درخشان 
تحصیل می كنند برای ورود به مدارس استعدادهای 
درخشان دوره دوم متوسطه نیاز به آزمون ندارند اما 
در مشهد صرفا آزمون تعیین مركز)مدرسه( برای این 
دانش آموزان برگزار می شود. همچنین آزمون تکمیل 
دوم  دوره  درخشان  استعدادهای  م��دارس  ظرفیت 
برگزار شد. در این  متوسطه در 11 خرداد ماه جاری 
این  نتایج  می شوند.  پذیرفته  نفر  حدود 450  آزمون 

آزمون در نیمه دوم تیر اعالم می شود.

نیلوفر اقبال  •
به این فکر می كنم آخرین باری كه با روزنامه 
قایق كاغذی درست كردم، یا با محمد چام چام 
در  كه  فکر می كنم  این  به  بود؟   كی  كردم  بازی 
عالم كودكی موزایک ها را از كجا تا می كردم كه 

مرز "زو بازی" كردنمان باشد! 
به اینکه دقیقا چه روزی بود كه با لب و لوچه 
و  باال  رفتم  و  گرفتم  را  حیاط  های  پله  آویزان 
نبود چون حوضی  دیگر آن حیاط، حیاط بشو 
در كار نبود و به جایش تره و ریحان و تربچه و 

جعفری كاشته بودند.
كه  پرده هایی  از  بودند،  از دستم عاصی شده 
آن طرفشان حیاط بود و همیشه بهم می ریختم 
بودند.  شده  عاصی  راهرو  ی  قالیچه  از  حتی 
پشت  می كشیدم،  ه��وار  را  ش��ادی  جیغ  من 
همش  و  می كرد  بدرقه ام  نیوفتی  فریاد  سرم 
و  شود  لوله  بدوبدوهایم  زیر  فرش  می ترسیدند 

با سر... 
خاک  كردن  رو  زیر  عالقه  كه  بود  رفته  یادم 
بین  لولیدن  گرفت؟  شکل  چندسالی  از  باغچه 
درخت ها و آبتنی توی حوض از كی؟ یادم رفت 
كرم های  با  شباهت  به خاطر  را  ماكارونی  بود 
ها  كرم  می كردم  فکر  و  نداشتم  دوست  باغچه 
گفته  مامان  به  كنند.  حمام  نمی توانند  تنهایی 
و  بده  قرضی  را  هایت  س��وزن  نخ  سطل  ب��ودم 
هیچکس جز پسرعمو و دختر عمو نمی دانستند 
من با چه دقتی كرم ها را توی آن سطل، حمام 

می كنم! 
از  بود  حیاط  جانور  و  جک  به  حواسم  تمام 
اگر  مارمولک  دم  می دانی  بود  گفته  بابا  اینکه 
با  روز  همان  از  آید؟  می  در  دوباره  شود  كنده 
دقت بیشتری زل میزدم به مارمولک های دیوار 
و دمشان را چک می كردم. یادم نمی آید آخرین 
سوال جک و جانوری ناشی از زندگی در حیاط 

را از چه كسی پرسیده بودم؟ 
به مامان گفته بودم تو كه همه چی را می دانی 
چندتا  می گیرد  گاز  كه  مورچه  بگو  راستشو 
دندان دارد؟ خاله  گفته بود كه قلقلکش بده تا 
بخندد و دندان هایش را بشمار... یادم نمی  آید 
آخرین بار چه كسی اشک هایم برای مورچه ها 

له شده را دیده بود؟ 
راس��ت��ش س��ال ه��اس��ت ك��ه دی��گ��ر زن��دگ��ی 
اما  نیست،  دغدغه  برایم  حیاط  جانورهای 
به  و  كردند  خاک  از  پر  را  حوض  اینکه  از  هنوز 
جای آب، سبزی كاشتند دلخورم. كاش مهلت 

كودكی بیشتر كش می آمد. 
را  خانه  ای��ن  ح��وض  س��ال   ۲۰ از  بعد  ام��روز 
نیت  خودم  با  و  كردم  ول  را  ها  ماهی  شستم، 
كار،  كودكان  همه  جای  به  را  كار  این  ك��ردم 
كودكان  همه  و  پزی،  آجر  های  كوره  كودكان 
راستش  ده��م.  انجام  شهر  مغموم  و  بزرگوار 
به  منتها  دارد  خوبی  حال  حوض  كردن  تمیز 
دلت  منتها  نکنی،  فکر  خیلی ها  نکردن  كودكی 
از آدم بزرگ های بی معرفت نگرفته باشد، منتها 
حوضی در یک باغچه ای هنوز باقی مانده باشد.

یادداشتخبر

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش وپرورش 
استان مطرح کرد؛

دانشآموزانذاتاباهوش»سمپادی«
میشوند

بهجایهمهیبچههای
سرزمینم؛

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

کمکهایمردمیازمشهدخارجنمیشود

به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان؛

زندگیخرجدارد!

قاتل ندای ۶ ساله در مشهد قصاص می  شود
كه  كثیف«  »زالوی  به  معروف  ساله   41 مرد 
ساله  شش  دختر  آزار»ن���دا«،  و  قتل  اتهام  به 
افغانستانی در مشهد دستگیر شده بود، پس از 
برگزاری چندین جلسه محاكمه در شعبه پنجم 
قصاص  به  رضوی  خراسان  یک  كیفری  دادگاه 

نفس در مالء عام محکوم شد.
ب��ازس��ازی  و  گسترده  تحقیقات  از  پ��س 
 208 شعبه  بازپرس  حضور  در  كه  قتل  صحنه 
شد،  انجام  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اتهام  به  حالی  در  پرونده  این  كیفرخواست 
قتل عمدی و انجام عمل منافی عفت از سوی 
مركز  دادستان  كه  شد  صادر  مشهد  دادسرای 

كشف  اولیه  دقایق  همان  از  رضوی  خراسان 
رسیدگی  برای  را  ای  ویژه  دستورات  جسد، 
با بسیج همه امکانات پلیسی  سریع به پرونده 

و قضایی صادر كرد.
به شعبه پنجم  پرونده حساس  این  ارجاع  با 
صدور  و  رضوی  خراسان  یک  كیفری  دادگ��اه 
دادگستری  ك��ل  رئیس  س��وی  از  دس��ت��وری 
خارج  و  ویژه  رسیدگی  برای  رضوی  خراسان 
جلسه  چند  در  متهم  پرونده،  این  به  نوبت  از 
پای میز محاكمه ایستاد و به سواالت تخصصی 
دادگ��اه(  )رئیس  بنده  مصطفی  قاضی  فنی  و 
)مستشار  فدكی  پور  شجاع  محمد  قاضی  و 

دادگاه( پاسخ داد.

آخرین  و  محاكمه  جلسات  یافتن  پایان  با   ،
دفاعیات متهم و وكیل مدافع وی، رای دادگاه 
بنابر  شد.   صادر  جنایی  پرونده  این  درب��اره 
رای صادره از سوی قضات شعبه پنجم دادگاه 
استناد  با  متهم  رضوی،  خراسان  یک  كیفری 
و  دم  اولیای  سوی  از  قصاص  درخواست  به 
مواد قانونی به قصاص نفس و 99 ضربه شالق 

محکوم شده است.
دادستان  نماینده  پیشنهاد  به  توجه  با 
شدن  دار  جریحه  و  مشهد  انقالب  و  عمومی 
دادگاه  جرم،  ارتکاب  نحوه  و  مردم  احساسات 
صورت  به  متهم  قصاص  حکم  اجرای  به  رای 
علنی و ترجیحا در محل وقوع جرم داد. شایان 

صادر  بدوی  دادگ��اه  در  مذكور  رای  است  ذكر 
شده و قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی 

كشور است.

صدقات  صندوق های  سارقان  دستگیری 
حاشیه مشهد

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سارقان 
صندوق های صدقات حاشیه مشهد خبر داد.

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سارقان 
صندوق های صدقات حاشیه مشهد خبر داد و 
گفت: در پی گزارش سرقت های سریالی شبانه 
الزم  دستورات  مشهد  شهر  حاشیه  مناطق  در 
موضوع  این  بررسی  برای  ها  كالنتری  سر  به 

داده شد.
از  سرقت  صحت  از  اولیه  های  بررسی  در 
وسایل  و  شهر  حاشیه  صدقات  های  صندوق 
بدست  هایی  سرنخ  سواری  خودروهای  داخل 

آمد.
دست  در  با  سیدی  كالنتری  تجسس  تیم 
طرح  متهمان  ظاهری  مشخصات  داشتن 
كنترل نامحسوس را در حوزه استحفاظی خود 

اجرا كردند.
در نهایت ۲ متهم اصلی این پرونده را در حال 
كردند. دستگیر  صدقات  صندوق  از  سرقت 

سیر  ب��رای  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان 
مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد  

100080888

    رضا شجاع
 مرجان فرهمند

خبر

قلوه های سفالی تربت حیدریه به سایت 
گردشگری تبدیل می شوند

حیدریه  تربت  فرماندار  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گرفته  ص��ورت  كشفیات  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 
های  قلوه   12( دامسک  روستای  تاریخی  شهر  در 
گردشگری  سایت  با  منطقه  تبدیل  موضوع  سفالی(، 

با جدیت دنبال می شود.
مهدی ناصری در جلسه انجمن میراث فرهنگی كه 
در شهر تاریخی كشف شده در روستای دامسک تربت 
قدمت  از  تاكنون  آنچه  افزود:  شد،  برگزار  حیدریه 
شفاهی  و  كتبی  صورت  به  حیدریه  تربت  تاریخی 
مستند شده، عقبه تاریخی منطقه را به دوران صفویه 
می رسانیده، اما كشف 12 خمره سفالی و اعالم اولیه 
قدمت تاریخی آن به دوران ساسانیان، نگاه تاره ای 

از تربت حیدریه در افکار جهانیان ایجاد می كند.
امروز  این روی شایسته است مصوبه  از  وی گفت: 
پیگیری  و  تصویب  فرهنگی،  میراث  انجمن  جلسه 
به  دامسک  روستای  در  تاریخی  شهر  بقایای  تبدیل 

سایت گردشگری باشد.
مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه 
انجام  هزینه  ما  اولیه  برآورد  طبق  اینکه  بیان  با  نیز 
كشفیات 740 میلیون ریال است، گفت: تا زمانی كه 
این مبلغ تهیه و در اختیار تیم اكتشاف قرار نگیرد، 

كارها پیش نخواهد رفت.
ریال  میلیون   50 تنها  تاكنون  افزود:  فالح  مهدی 
حقوق  و  شده  هزینه  حیدریه  تربت  دانشگاه  توسط 
میراث  توسط  ریال  میلیون   20 ماهی  نیز  نگهبان 

فرهنگی پرداخت می شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
پاسخ  در  نیز  حیدریه  تربت  شهرستان  گردشگری 
تصویب  از  بعد  اولیه  كشف  زمان  كه  آنجا  از  گفت: 
پارسال  بودجه  ردیف  در  لذا  بوده،  سالیانه  بودجه 
مبلغی به این موضوع اختصاص نیافته است، اما در 
و  مصوب  ای  ویژه  اعتباری  ردیف  سالجاری  بودجه 

منتظر تخصیص آن هستیم.
جا  همین  به  مشکل  ام��ا  اف��زود:  محمدی  علی 
كار  باید  كشفیات  كنار  در  زیرا  شود،  نمی  محدود 
نیز  آن  كه  گیرد  صورت  نیز  منطقه  از  تصویربرداری 

هزینه زیادی در بر دارد.
وی گفت: كار اسکن از عمق 2 متری زمین با كمک 
دوربین های ویژه و توسط بخش خصوصی باید انجام 

شود كه هزینه آن هکتاری صد میلیون ریال است.
اولیه  خبر  دامسک  روستای  دهیار  پارسال  بهمن 
بقایای شهر تاریخی در یک زمین زراعی واقع در این 
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  اداره  به  را،  روستا 

گردشگری تربت حیدریه اعالم كرد.
از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  بعد  كاوش  و  بررسی  كار 
فرهنگی  میراث  اداره  مشاركت  با  جاری  ماه  خرداد 
آغاز  حیدریه  تربت  دانشگاه  شناسی  باستان  گروه  و 
شده و طبق اعالم اولیه كارشناسان، قدمت این شهر 

تاریخی احتماال به دوران ساسانیان باز می گردد.
تاریخی  شهر  یک  مانده  بجای  بقایای  از  تاكنون 
تربت  مركزی  بخش  توابع  از  دامسک  روستای  در 

حیدریه، 12خمره سفالی كشف شده است.
از دیرباز و در فرهنگ ایرانیان عهد باستان از خمره 
شده  می  استفاده  مایعات  و  آذوقه  نگهداری  برای 

است.
پشتر نیز مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه تربت 
لبه،  بر اساس فرم  ما  اولیه  بود حدس  حیدریه گفته 
است  آن  از  حاكی  ها  خمره  جنس  و  داخلی  طرح 
در  آن  مشابه  و  بوده  ساسانیان  دوران  به  مربوط  كه 

منطقه مرو نیز پیدا شده است.
عین  در  بود  داشته  اظهار  همچنین  فالح  مهدی 
خاک،  دل  از  ها  خمره  كشیدن  بیرون  زمان  تا  حال 
انتقال آن ها به آزمایشگاه و انجام كارهای مطالعاتی 
به طور قطع نظری  توان  بررسی های علمی، نمی  و 

ارایه كرد.
گردشگری  و  تاریخی  اثر   200 مجموع  از  تاكنون 
بنا   47 حیدریه،  تربت  منطقه  در  شده  شناسایی 
در  ناملموس  و  معنوی  اثر   2 و  تاریخی  محوطه  و 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

رضوی  خراسان  های  شهرستان  تمامی 
کاهش بارندگی دارند

گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  هواشناسی  مدیركل 
این  های  شهرستان  تمامی  در  بارندگی  میانگین 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  زراعی  سال  در  استان 

پارسال كاهش داشته است.
و  ف��روردی��ن  در  اف����زود:  زاده  ع��راق��ی  محسن 
اردیبهشت امسال شاهد بارشهای به نسبت مناسبی 
در مشهد و مناطق مختلف خراسان رضوی بودیم اما 
با این وجود همچنان تمامی شهرستان ها با كاهش 

بارندگی مواجهند.
وی بیان كرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون 
این  كه  است  باریده  استان  در  باران  متر  میلی   134
به  نسبت  و  درصد   28 گذشته  سال  به  نسبت  میزان 

دوره آماری بلندمدت 35 درصد كاهش دارد.
وی خاطرنشان كرد: بیشترین كاهش بارندگی طی 
درصد   61 با  تایباد  شهرستان  به  مربوط  مدت  این 
به  خواف  و  سبزوار  آن  از  بعد  و  است  بوده  كاهش 
ترتیب با 58 و 42 درصد بیشترین كاهش بارندگی را 

داشته اند.
جاری  زراعی  سال  ابتدای  از  گفت:  ادامه  در  وی 
تاكنون 182 میلی متر باران در مشهد باریده است كه 
نسبت به مدت مشابه دوره آماری 27 درصد و نسبت 

به سال گذشته 28 درصد كاهش دارد.

خبر

معاون سیاسی استاندار:

هنوز به مرحله انتخاب گزینه برای 
  فرمانداری مشهد نرسیده ایم

استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
ما  گفت:  فرماندار  انتخاب  درباره  رضوی  خراسان 
به دنبال این هستیم كه هر چه زودتر این كار انجام 

شود.
انتخاب  خصوص  در  ن��وروزی��ان  محمدرحیم   
انتخاب  به  هنوز  كرد:  اظهار  مشهد،  جدید  فرماندار 
گزینه نرسیده ایم و در حال پیگیری هستیم تا ببینیم 
چه خواهد شد.  وی افزود: بومی یا غیربومی بودن 
باید  گزینه  این  ن��دارد،  تفاوتی  فرمانداری  گزینه 
داشته  را  كار  این  شرایط  كه  باشد  فردی  و  مناسب 
این  به دنبال این هستیم كه هر چه زودتر  باشد. ما 
كار انجام شود زیرا امری ضروری است كه باید زودتر 

صورت گیرد و پیگیر آن هستیم. 
می خواهد  ك��ه  ف��ردی  گفت:  اس��ت��ان��دار  م��ع��اون 
نیز در  ما  و  باشد  دارا  را  باید شرایطی  فرماندار شود 

آن چارچوب انتخاب خواهیم كرد.

چمن کاری در مشهد متوقف شد
گفت:  مشهد  شهرداری  شهری  سبز  فضای  مدیر 
چمن كاری در سطح شهر مشهد متوقف شده و دیگر 

پوشش چمنی افزایش نخواهد یافت.
آبی،  كم  مشکل  به  توجه  با  افزود:  یعقوبی  مهدی 
كشت گونه های گیاهی پرآب نظیر صنوبر و چمن در 
سطح شهر مشهد و بوستان های شهری ممنوع شده 
كاشت  برای  ضرورتی  چنانچه  كرد:  بیان  وی  است. 
چمن وجود داشته باشد از گونه های چمنی كم آب 
بر و به صورت جزیی استفاده و معادل آن چمن های 

قدیمی برچیده خواهد شد.
فضای  درصد   10 حدود  اینکه  به  اشاره  با  یعقوبی 
این  بر  كرد:  خاطرنشان  است،  چمن  مشهد  سبز 
جایگزین  آب،  به  نیاز  كم  پوششی  گیاهان  اساس 
چمن خواهد شد. مدیر فضای سبز شهری شهرداری 
مشهد ادامه داد: همچنین امسال مقرر شده آبیاری 
بازه زمانی ساعت  درختان و فضای سبز شبانه و در 
19 عصر تا 6 صبح انجام شود مگر در موارد خاص كه 

شبکه آبیاری شبانه جوابگو نباشد.
به  گرما  اوج  ساعات  در  رو  این  از  افزود:  یعقوبی 
آبیاری  حتی  و  نشده  آبیاری  سبز  فضای  وجه  هیچ 

های تانکری نیز شبانه انجام می شود.

سیاستگذاری  راهبردی  شورای  اعضای 
گردشگری استان انتخاب شد

سیاستگذاری  راهبردی  شورای  داخلی  انتخابات 
گردشگری استان برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه 
و  دبیرخانه  مسئول  رئیس،  نائب  رئیس،  شامل 

سخنگوی این شورا انتخاب شدند.
فرهنگی،  میراث  مدیركل  فر  مکرمی  ابوالفضل 
رض��وی  خ��راس��ان  گ��ردش��گ��ری  و  دس��ت��ی  صنایع 
گردشگری  راهبردی  ش��ورای  جلسه  درای��ن  گفت: 
استان،رئیس میراث فرهنگی استان به عنوان رئیس 
رئیس  نائب  عنوان  به  منتجبی  مسعود  سید  شورا، 
فرید  و  شورا  دبیر  عنوان  به  بیدخوری  یوسف  شورا، 

جواهرزاده به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند.
از  تخصصی  كمیته  چند  در  شورا  این  افزود:  وی 
جمله كمیته رویدادها و مناسبت ها، كمیته آموزش، 
الملل،  بین  رواب��ط  كمیته  گ��ذاری،  سرمایه  كمیته 
آغاز  را  خود  فعالیت  رسانه  كمیته  و  فرهنگی  كمیته 

می كند.
اعضای  شد  مقرر  همچنین  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
شورا، برنامه های پیشنهادی خود را به صورت برنامه 
های یک و سه ساله جهت طرح در جلسات آتی شورا 

ارائه كنند.
وی تصریح كرد: این شورا به عنوان بازوی مشورتی 
ادامه  خود  فعالیت  به  گردشگری  حوزه  در  كل  اداره 
گردشگری  كالن  مسائل  و  مشکالت  به  و  دهد  می 

استان می پردازد.
و  دس��ت��ی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیركل 
جلسات  كه  این  بیان  با  رضوی  خراسان  گردشگری 
شورای راهبردی هر دو هفته یکبار به صورت منظم 
در  شورا  این  دبیرخانه  گفت:  شد،  خواهد  برگزار 
دستگاه  از  و  شده  مستقر  استان  گردشگری  معاونت 
برای حضور  و دولتی  نفع بخش خصوصی  های ذی 

در این جلسات دعوت به عمل می آید.
اعضای شورای راهبردی سیاستگذاری گردشگری 
با  مرتبط  كارشناسان  و  خبرگان  بین  از  استان 
میراث  مدیركل  پیشنهاد  به  و  گردشگری  ح��وزه 
با  و  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
اند،  شده  منصوب  كشور  گردشگری  معاون  حکم 
رئیس  بر  عالوه  سیاستگذاری  راهبردی  شورای  در 
و  س��زاوار  امیر  استان،  گردشگری  معاون  و  ش��ورا 
هتل،  مالکان  و  مدیران  از  مادرشاهیان  محمود 
متخصصان  از  احمدی  مجتبی  و  محمدروحانی 
محمدباقرطباطبایی  مسافرتی،  خدمات  دفاتر  امور 
و  معماری  متخصصان  جامعه  از  لگزیان  مجید  و 
برنامه ریزی شهری، فرید جواهر زاده و سید مسعود 
امیرطاها  و  از متخصصان حوزه گردشگری  منتجبی 
آموزش  متخصصان  از  ارجمند  سهراب  و  سالمی 

حوزه گردشگری حضور دارند.

سفر بیش از 800 هزار نفر به مشهد در 
تعطیالت خردادماه

رضوی  خراسان  سفر  تسهیالت  ستاد  سخنگوی 
از  بیش  خردادماه  اخیر  تعطیالت  در  كه  كرد  اعالم 
یک میلیون و 600 هزار مسافر وارد استان شدند كه 

از این تعداد بیش از 800 هزار زائر به مشهد آمدند.
مهدی فروزان اظهار كرد: در طی تعطیالت هفته 
 608 قالب  در  هوایی  طریق  از  مسافر  هزار   82 اخیر 
پرواز و بیش از 155 هزار زائر از طریق ناوگان جاده ای 
با  سفر  سهم  داد:  ادامه  وی  كردند.  سفر  مشهد  به 
وسایل  سایر  از  بیش  شخصی  نقل  و  حمل  وسیله 
حمل و نقل است، از آنجا كه حدود 445 هزار نفر با 

خودروی شخصی به مشهد آمدند.
خراسان  استانداری  زائران  رفاهی  امور  مدیركل 
در  نیز  ریلی  ن��اوگ��ان  سهم  ك��رد:  ع��ن��وان  رض��وی 

جابه جایی مسافر حدود 123 هزار نفر بود.
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دوره  پنجمین  علنی  جلسه  ششمین  و  بیست 
سخنان  با  گذشته  روز  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 

رئیس شورا آغاز شد.
گفت:  جلسه  اب��ت��دای  در  حیدری  محمدرضا 
روز  در  دولتی  ضد  شعارهای  و  تقابل  این  متاسفانه 
كشور  برای  خوبی  پیامدهای  كه  شده  دیده  قدس 
این  واسطه  به  نظرها  اختالف  برخی  نباید  ندارد. 

تیریبون ها تبدیل به تقابل در جامعه شود.
ذی  مسئولین  توسط  اقدام  این  باید  افزود:   وی 
بین  از  مردم  اتحاد  و  انسجام  تا  شود  پیگیری  ربط 
فضاهایی  چنین  شاهد  آینده  در  امیدواریم  نرود. 
مسیری  در  بخش ها  و  دستگاه ها  تمام  و  نباشیم 
تقویت  انسجام  و  همبستگی  این  كه  كنیم  حركت 

شود.
این  م��ردم  ق��دس  روز  در   داد:  ادام��ه  حیدری 
همبستگی را نشان دادند و پیام خود را به مسئولین 
استفاده  اتحاد  برای  باید  تیریبون ها  این  رساندند. 
با دولت استفاده شود  شود و اگر برای تقبال برخی 
مقابل  در  اسالمی  برای جمهوری  پیامدهای خوبی 

دشمنان فرصت  طلب ندارد. 
قدرت گرایانه  رفتارهای  بین  در  اف���زود:  وی 
و  وحدت  كشور،  نجات  راه  تنها  غربی  كشورهای 
خوبی  پیام  می تواند  كه  است،  اجتماعی  انسجام 
نظام  با  تقابل  جریان  در  كه  باشد  كسانی  ب��رای 

جمهوری اسالمی قرار گرفته اند.
بتواند  كه  این  برای  دولت  داد:  ادام��ه  حیدری 
به  نیاز  خارجی  و  داخلی  چالش های  با  تقابل  در 
دارد.  م��ردم  و  جامعه  بخش های  همه  حمایت 
گاهی  و  تحریم ها  تقابل ها،  مشکالت،  از  بسیاری 
قبلی  دولت های  اقدامات  از  ناشی  مدیریت ها  سوء 
است كه باید حل شود و تنها با همبستگی اجتماعی 

قابل حل است.
در  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
پرشکوه مردم در  ماه رمضان حضور  پایانی  روزهای 
مراسم احیا و روز قدس نشان از این  دارد كه مردم با 
پاسداشت نام حضرت علی)ع( به ارزش های اسالمی 
ماه  در  كه  كسانی  تمام  به  هستند.  پایبند  انقالبی  و 
رمضان با جامعه محرومین ارتباط داشتند از جمله 
خوب  چقدر  و  می گویم  تبریک  عاشق  كوچه گردان 
است كه این ارتباط در همه  سال نیز ادامه پیدا كند.
تصریح  فطر  عید  داشتن  رو  پیش  مورد  در  وی 
كه  داریم  رو  پیش  هفته  پایان  در  را  فطر  عید  كرد: 
نفس  با  مبارزه  ماه  یک  بخش  پایان  عنوان  به  فطر 
است كه پیامدهای معنوی و اقتصادی زیادی دارد. 
به  كمک  برای  اقتصادی  امر  یک  عنوان  به  فطریه 
باشد  داشته  خوبی  بسیار  تاثیر  می تواند  محرومین 

و امیدواریم مورد توجه همگان قرار گیرد.
دشت مشهد تشنه است

حاجیان  محمد  حیدری،  صحبت های  از  پس 
پیش  نطق  در  مشهد  شهر  ش��ورای  عضو  شهری، 
و  پرداخت  مشهد  كم آبی  مشکالت  به  خود  دستور 
در  رود،  كشف   آبریز  حوضه  در  مشهد  دشت  گفت: 
پهنه ای به  طول 100 كیلومتر، عرض 25 كیلومتر با 

وسعت 2500 كیلومترمربع قرار دارد. 
هم  رض��وی  خ��راس��ان  اف���زود:  شهری  حاجیان 
را  كشور  زیرزمینی  آبی  منابع  ترین  بحرانی  اكنون 
در  زیرزمینی  آب های  سطح  افت  میزان  داراست،  

این استان به یک متر رسیده است.
 34 استان،  دشت   37 مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
نیز  و دشت مشهد  است  دشت در وضعیت ممنوعه 
و  دست  آبی  كم  و  خشکسالی  بحران  با  سال هاست 
پنجه نرم می كند. ساالنه بطور متوسط 2.5 میلیارد 
كه  دهد  می  رخ  مشهد  دشت  در  بارش  مترمکعب 

 500 حدود  و  شود  می  تبخیر  آن  درصد   80 حدود 
آب  میزان  كه  می ماند  باقی  آب  مترمکعب  میلیون 

تجدیدپذیر ساالنه دشت مشهد است.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد ادامه داد: میزان 
برداشت ساالنه از دشت مشهد بیش از یک میلیارد 
مترمکعب است و اگر وضعیت اضافه برداشت آب از 
شوری  متوسط  یابد  ادامه  نحو  همین  به  دشت  این 
آب در 20 سال آینده به حدی می رسد كه حتی به 

درد كشاورزی هم نخواهد خورد.
استانداردهای  اساس  بر  كرد:  تصریح  حاجیان 
منابع  از  برداشت  میزان  مطلوب  شرایط  در  جهانی 
میزان  این  اما  است  درص��د   40 تجدیدپذیر  آب 
 130 رض��وی  خراسان  در  و  درص��د   70 ای��ران  در 
جمله  از  مشهد  اینکه  بیان  با  وی  اس��ت.  درص��د 
فرصت  افزود:  است،  آبی  تنش  دچار  كالنشهرهای 

كمی برای مدیریت این وضعیت در اختیار است. 
وی ادامه داد: به طور معمول برای تامین ساالنه 
مترمکعب  میلیون   150 انتقال  به  نیاز  مشهد  آب 
كاهش  دلیل  به  اما  است  دوستی  سد  محل  از  آب 
به  آب  ورودی  كاهش  از  ناشی  مشکالت  و  بارش ها 
میلیون   60 انتقال  امکان  حداكثر  امسال  سد  این 
مترمکعب آب آن به مشهد وجود دارد كه حدود 22 
درصد نیاز آبی شهر مشهد را در سال جاری تامین 

می كند.
حاجیان گفت : بر اساس پیش بینی صورت گرفته 
میزان مصرف آب مشهد در سال جاری حدود 269 
میلیون   60 كه  ش��ده  ب��رآورد  مترمکعب  میلیون 
مترمکعب آن از سد دوستی، 9 میلیون متر مکعب 
از سد ارداک، 11 میلیون مترمکعب از سد طرق، 9 
میلیون مترمکعب از سد كارده و مابقی از 458 حلقه 

چاه آب در حال بهره برداری تامین می شود.
 218 منابع  این  محل  از  مجموع  در   : افزود  وی 
برای  لذا  شود  می  تامین  آب  مترمکعب  میلیون 
مواجه  آب  كمبود  درص��د   17 با  امسال  تابستان 

هستیم.
100 درصد جمعیت 3.5  میلیون نفری مشهد زیر 
پوشش  زیر  درصد   65 و  آبرسانی  خدمات  پوشش 
بر  این كالنشهر عالوه  دارند.  قرار  فاضالب  خدمات 
و  زائر  میلیون   28 پذیرای  ساله  همه  ثابت  جمعیت 

مسافر از اقصی نقاط ایران و جهان است.
ماجرای دنباله دار تغییر نام خیابان ها

قرائت  جلسه  دستوركارهای  به  جلسه  ادامه  در 

پنج  نام  تغییر  موضوع  كار  دستور  اولین  در  كه  شد 
این  در  كه  گرفت  قرار  بررسی  مورد  شهر  در  مکان 
حدفاصل  كوشش،  بلوار  از  قسمتی  نام  تغییر  بین 
میدان حافظ تا انتهای بلوار كوشش واقع در اراضی 
بحث  مورد  شدت  به  سلطانی  شهیدان  نام  به  خلج 

اعضای شورا قرار گرفت.
سید مسعود ریاضی به عنوان مخالف تغییر نام این 
كه  این موضوع رسیدگی شود  به  باید  خیابان گفت: 
نام گذاری خیابان  ها به نام شهدا، پایین آوردن شان 
موضوع  كننده  تداعی  خیابان  نام  باید  است.  آن ها 
این  نام  كنیم  عبور  خیابان  از  اگر  ولی  باشد  خاصی 
شد.  نخواهد  آن ها  از  خاطراتی  كننده  تداعی  شهدا 
به نظر من واژه »كوشش« كه چندسال پیاپی توسط 
كه  است  نامی  بوده  تایید  مورد  رهبری  معظم  مقام 

تداعی مسائل بیشتری در ذهن مردم دارد.
این  موافق  عنوان  به  فیضی  رمضانعلی  ادامه  در 
هر  بر  باید  شهدا  نام  من  اعتقاد  به  گفت:  نام  تغییر 
این سه شهید بدون هیچ  برزنی دیده شود.  و  كوی 
یادگار  تنها  و  رفته اند  م��ادی  جهان  در  یادگاری 
این  اگر  است.  دبیرستانی  كتاب  دست  یک  آن ها 
نام گذاری نباشد چگونه می توان یاد این شهیدان را 
زنده نگه داشت؟ این موضوع تنها آرزوی مادر این 
شهیدان است كه باید به آن توجه شود. ضمن این 
گونه  این  كوشش  خیابان  از  كوچکی  بخش  تنها  كه 

نام گذاری می شود.
مخالف  عنوان  به  نیز  پویا  حسینی  محسن  سید 
این بند گفت: نام گذاری خیابان هایی كه مردم با نام 
كه  این  كما  نیست،  درستی  كار  گرفته اند  خو  آن ها 
پاسخگوی  میثاق  خیابان  نام  تغییر  برای  هم  هنوز 
افکار عمومی هستیم. بهتر است برای حفظ یاد این 
معابر جدیدی  و  را روی خیابان ها  آن ها  نام  شهدا، 

كه ساخته می شود بگذاریم.
دهنده  ارائه  عنوان  به  اصولی  احسان  پایان  در 
را  كوشش  خیابان  نام  ما  گفت:  طرح  این  موافق  و 
باقی  كوشش  آن  پرتردد  قسمت  و  می كنیم  حفظ 
پیدا  نام  تغییر  خیابان  این  از  بخشی  می ماند. 
این  نداشتن  جنوبی  و  شمالی  بخاطر  كه  می كند 
پس  می شود.  مردم  گمراهی  موجب  عموما  خیابان 
این فاصله كوچک و جدامانده از این خیابان تاثیری 

در هویت خیابان كوشش نخواهد داشت.
كوشش  خیابان  نام  تغییر  برای  بند  این  پایان  در 
نام گذاری  اما  نشد  تصویب  شهرداری   7 منطقه  در 

و  نوكاریز  شهرک  در  واقع  بوستان های   2 و   1 فاز 
 ،4 منطقه  در  نرگس  و  الله  نام های  به  نیک روز 
بهار  خیابان  در  واقع  تاسیس  تازه  بلوار  نام گذاری 
منطقه  در  عامل  شهیدان  نام  به   50 و   48 بهار  بین 
حفظ  با   22 صارمی  شهید  خیابان  نام گذاری  و   8
منطقه  در  یاحقی  محمدجعفر  استاد  نام  به  شماره 

9، به تصویب رسید.
دفع  و  حمل  جمع،  خدمات  بهای  افزایش 

زباله های شهری آری یا نه؟
تعیین  خصوص  در  دیگری  دستوركار  ادامه  در 
زباله های شهری   و دفع  بهای خدمات جمع، حمل 

در چند ماده و تبصره مورد بررسی قرار گرفت.
گفت:  طرح  این  موافق  عنوان  به  نوروزی  احمد 
اگر بخواهیم مبلغ دریافتی از مردم را كاهش دهیم 
نتیجه  در  ك��رده ای��م.  وارد  فشار  ش��ه��رداری  روی 
تخلفات  دیگر  و  تراكم  فروش  به  مجبور  شهرداری 
بخاطر  ما  واقع  در  كند.  درآمدزایی  بتواند  تا  است 

گرفتن مبلغ كمتر آینده شهر را می فروشیم.
عنوان  به  نیز  گندمی  بتول  جلسه  این  ادامه  در 
پرداخت  توان  شهروند  اگر  گفت:  طرح  این  موافق 
اما  كرد  اخذ  را  مبالغ  این  می توان  باشد  داشته  را 
چرا  كرد  اقدامی  چنین  نمی توان  حاضر  درح��ال 
اكنون  نیست.  خوب  اصال  مردم  درآمدی  وضع  كه 
كه  هستیم  شاهد  چنین  این  موارد  از  بسیاری  در 
اخذ  را  بدهی ها  كامل  طور  به  نمی تواند  شهرداری 
همین  كه  گرفت  نظر  در  راهکاری  باید  پس  كند. 
مبلغ كم را بتوانیم به طور كامل اخذ كنیم و از طرفی 

هزینه ها را كاهش دهیم. 
جمع،  ب��رای  بیشتر  مبلغ  اخ��ذ  ط��رح  درنهایت 
حمل و دفع زباله ، از منازل مسکونی تصویب نشد 
از  كه  شد  تصویب  كار  دستور  این  از  بند  چند  اما  
مقرر  كه  كرد  اشاره  مورد  این  به  می توان  آن  جمله 
واحدهای  ویژه   به  صنوف  كلیه  كه  صورتی  در  شد 
و  آوری  جمع  به  اق��دام  پرزباله  اصناف  و  اقامتی 
حمل زباله های عادی با شهرداری نمایند، مشمول 
حداكثر 30 درصد تخفیف در بهای خدمات پسماند 
برای  خدمات  بهای  مبلغ  صورت  این  در  می شوند. 
آن سال در قبض عوارض نوسازی و صنفی واحدها 

و صنوف مزبور منظور نخواهد شد. 
بر  مبنی  كاری  دستور  جلسه  این  در  همچنین 
احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای كمیسیون ماده 

100 نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. 
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بیست و ششمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد برگزار شد؛ 

اختالف اعضا در نام گذاری خیابان ها

برگزاری ششمین جلسه كمیته  به  با اشاره  امور شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد مقدس  مدیر 
بررسی لوایح در سال جاری از بررسی پیش نویس الیحه جداسازی فاضالب خاكستری در ساختمان ها 

در این جلسه خبر داد.
مشهد  شهر  در  آب  بحرانی  وضعیت  و  بارندگی  میانگین  كاهش  به  توجه  با  كرد:  بیان  علیزاده  مریم 
مقدس، موضوع استفاده مجدد از آب های كمتر آلوده شده در پساب های خانگی جهت مصارف غیرشرب 

از جمله استفاده در آبیاری فضای سبز شهری مورد توجه شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: بر همین اساس كمیته بررسی لوایح با كلیات پیش نویس الیحه به عنوان یک ضرورت برای 
و  آب  شركت  همکاری  مستلزم  طرح،  شدن  عملیاتی  اینکه  به  توجه  با  اما  كرد  موافقت  آب  بحران  رفع 
فاضالب و سایر دستگاه های مرتبط می باشد، مقرر شد نسبت به مذاكره و جلب همکاری دستگاه های 
یاد شده، اقدام و پیش نویس الیحه در قالب كارگروه تخصصی از حوزه های مرتبط، اصالح و تدقیق شود.
مدیر امور شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد مقدس ادامه داد: این الیحه پس از نهایی شدن به 

شورای اسالمی شهر ارسال خواهد شد.
شهر  حاشیه  محدوده  در  واقع  اراضی  ساماندهی  گفت:  جلسه  این  دیگر  مصوبه  درخصوص  علیزاده 
یکی از چالش های پیش روی شهرداری است كه ظرفیت های قانونی مناسبی نیز در این خصوص وجود 
با همکاری  با توجه به ماهیت اجرایی موضوع، مقرر شد سازمان زمین و مسکن  بر همین اساس  دارد. 
انجام  اقدامات  از  كاملی  گزارش  رسمی،  غیر  های  سکونتگاه  و  فرسوده  بافت های  ساماندهی  مدیریت 
شده درخصوص ساماندهی اراضی حاشیه شهر را برای انعکاس به شورای اسالمی شهر به مدیریت امور 

شورای اسالمی شهر و شهرداری ارائه كنند.

دبیر كمیسیون كشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی گفت: هشت هزار و 600 
حلقه چاه آب غیرمجاز در استان وجود دارد كه باید سیاست بستن آن با جدیت دنبال شود.

شهرام عیدی زاده افزود: این در شرایطی است كه تمام پهنه استان خراسان رضوی در سالیان اخیز با 
خشکسالی شدید و بسیار شدید مواجه بوده است. وی ادامه داد: از كل مساحت تحت تاثیر خشکسالی استان 
خراسان رضوی، تا پایان فروردین امسال 51 درصد دچار خشکسالی شدید و 30 درصد دچار خشکسالی 

بسیار شدید بوده است.
میان  در  گفت:  رضوی  خراسان  كشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  كشاورزی  كمیسیون  دبیر 
شهرستان های استان، تایباد و خواف به ترتیب با 100 و 97.5 درصد خشکسالی بسیار شدید و داورزن و 
سرخس با 100 درصد خشکسالی شدید مواجهند. عیدی زاده افزود: برای مقابله با چاههای آب غیرمجاز، 
سیاست انسداد این چاهها در پیش گرفته شده و به طور مثال در سال 1395، از محل این انسدادها 285.5 
میلیون مترمکعب در مصرف آب خراسان رضوی صرفه جویی شده است. وی ادامه داد: الگوی مصرف آب 
در خراسان رضوی با سایر نقاط كشور متفاوت است و میزان مصرف از محل آبهای زیرزمینی بسیار بیشتر 
از آبهای سطحی است و در حالی كه به طور میانگین 38 درصد مصرف آب كشور از منابع سطحی و 62درصد 

زیرزمینی است این نسبت در خراسان رضوی بهع ترتیب 18 و 82 درصد است.
عیدی زاده افزود: 83 درصد منابع آبی سطحی خراسان رضوی در بخش كشاورزی، 12درصد در بخش 

آشامیدنی و پنج درصد در بخش صنعت و خدمات مصرف می شود.
وی ادامه داد: حجم كل آب مصرفی سطحی و زیرزمینی در خراسان رضوی پنج هزار و 114میلیون متر 

مکعب گزارش شده است.

الیحه جداسازی فاضالب خاکستری 
در ساختمان ها در دست بررسی

خراسان رضوی 8600 حلقه چاه آب 
غیرمجاز دارد
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خراسان  كبدی  هیئت  رئیس  انتخاب  مجمع 
رضوی با حضور دكتر عباس خواجه اورسجی رئیس 
كل  مدیر  صبوریان  كبدی،كوروش  فدراسیون 
ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در سالن 

اجتماعات اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد.
رئیس فدراسیون كبدی در مجمع انتخاب رئیس 
هیئت كبدی خراسان رضوی اظهار كرد: اساس كار 
است،  هم زبانی  و  همدلی  استانی  هیئت های  در 
اگر به این دو اصول توجه نکنیم به موفقیت های 
زمانی  افزود:  وی  كرد.  نخواهیم  پیدا  دست  ملی 
بعضی  می شود،  انتخاب  جدید  هیئت  رئیس 
افراد نسبت به آن فرد جبهه گیری می كنند، باید 
بگذاریم.  كنار  را  منفی  اخالقی  خصوصیات  این 
همدلی، مدیریت مشاركتی و انسجام در اولویت كار 

است، هرگز به تنهایی به اهدافمان نخواهیم رسید.
فدراسیون  در  گفت:  ادامه  در  اورسجی  خواجه 
انجام  راهبردی  برنامه  براساس  را  كار  مبنای 
می دهیم و این برنامه راهبردی نیازمند استراتژیک 
است و در آن مسیر برنامه ریزی كردیم و در واقع 
مدیریت منابع انسانی را حدود 60 درصد را تشکیل 
دادیم. وی ضمن تاكید بر كمک و همدلی با رئیس 
یادآوری  را  نکته  این  استان  كبدی  جدید  هیئت 
و  است  باز  همه  روی  به  فدراسیون  درب  ك��رد: 
همچنین  و  دهیم  انجام  ماندگار  كاری  است  قرار 
در هیئت كبدی استان نیز از تمامی افراد دعوت 
می كنیم كه حضوری مشاركتی بای پیشرفت ورزش 

استان داشته باشند.
قسمت  در  ضعف  به  كبدی  فدراسیون  رئیس 
ورزش آقایان در استان اشاره كرد و افزود: بانوان 
خراسانی در ورزش كبدی بهتر از آقایان كار كردند و 
متاسفانه درقسمت آقایان بعد از »مرتضی شهیدی« 

باید  نداشتیم.  چشمگیری  و  خاص  مورد  دیگر 
دست به دست هم بدهیم تا نام خراسان رضوی را 

در ورزش كبدی بدرخشد.
خواجه اورسجی خاطر نشان كرد: در فدراسیون 
برنامه ای برای بهبود اهداف راهبردی داریم و نیاز 
در  داریم. وی  استان  كبدی  به كمک هیئت های 
باید  ابتدا  گفت:  و  كرد  اشاره  نکته  چند  به  ادامه 
اولویت اصلی كار فدراسیون  بحث آموزشی را در 
ریزی  برنامه  را  تربیت مدرس  و دوره  بدهیم  قرار 
تربیت  را در سطح ملی  نمونه  و مدرسانی  كردیم 
كنیم. سپس بحث كسب كرسی های بین المللی در 
سطح جهان و آسیا است و برای به دست آوردن این 
كرسی ها باید از مسابقات قهرمانی در سطح ملی 

شروع كنیم.
وی در پایان مراسم تاكید كرد: به هیچ كسی اجازه 
نخواهم داد كه در بدنه فدراسیون بی عدالتی انجام 
دهد، حتی اگر در این راه مجبور به از دست دادن 

مسئولیت كاریم شود. همچنین شایسته ساالری را 
در اولویت اصلی كار قرار خواهم داد.

در مجمع انتخاب رئیس هیئت كبدی خراسان 
رضوی با حضور ۱۷ عضو از ۱۷ عضو مجمع انتخابی 
فدراسیون  رئیس  اورسجی  جمله  از  هیئت  این 
و  ورزش  مدیركل  صبوریان  كشورمان،  كبدی 
ورزشکاران،  نماینده  رض��وی،  خراسان  جوانان 
دیگر  و  شهرستان ها  داوران،  مربیان،  باشگاه ها، 
اعضا در سالن جلسات اداره كل ورزش و جوانان 
و  احمدیان  حسن  شد.  برگزار  رضوی  خراسان 
انتخابی  مجمع  این  كاندید   2 دل آسائی  محمد 
از  گیری  رای  از  پس  جلسه  این  پایان  در  بودند. 
اعضای مجمع انتخابی احمدیان توانست با كسب 
۱۴ رای از مجموع ۱۷ رای ماخوذه به مدت 4 سال 
ریاست كبدی خراسان رضوی را بر عهده بگیرد. 
دل آسائی در این مجمع 1رای كسب كرد، 2 رای 

سفید بودند.

کوتاه از ورزش استان

رئیس هیئت فوتبال 
خراسان رضوی گفت: 
متعددی  رایزنی های 
ان��ج��ام داده ای�����م تا 
جام جهانی  مسابقات 
ف��وت��ب��ال ب���ا ح��ض��ور 
در  ف��وت��ب��ال دوس��ت��ان 

ورزشگاه فوق مدرن امام رضا)ع( پخش شود.
مسئوالن  حضور  با  نشستی  طی  ب��رادران  مهدی 
كمیته ها در محل اتاق جلسات هیئت فوتبال استان 
برنامه ریزی های  و  هماهنگی  به  توجه  با  اف��زود: 
انجام شده در مجمع ساالنه هیئت و سلسله جلسات 
استان  فوتبالی  جدید  سال  در  است  انتظار  گذشته، 
بهبود وضع موجود  با حداكثر توان در جهت  بتوانیم 

تالش كنیم.
برنامه های مدّون  بایستی تمامی  وی تصریح كرد: 
اجرایی  چه  و  آموزشی  ح��وزه ه��ای  در  چه  هیئت 
به رغم  معتقدیم  و  شود  پیاده سازی  كیفی  به صورت 
و  صحیح  تعامل  با  می توان  مادی  كاستی های  همه 

درک متقابل به نتایج خوبی دست یافت.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
شور و هیجان فوتبال دوستان در آستانه مسابقات جام 
پیگیری های  راستا  همین  در  گفت:   ،۲۰۱۸ جهانی 
متعددی انجام داده ایم تا به اقتضای شرایط بتوانیم 
كه  باشیم  داشته  مردم  و  هواداران  مطلوب  اقدامات 
یکی از این اقدامات با همکاری آستان قدس رضوی 
ورزشگاه  در  جام جهانی  مسابقات  پخش  زمینه  در 

فوق مدرن امام رضا)ع( است.

دوم  م����رح����ل����ه 
كشور  آزاد  مسابقات 
سطح  در  آقایان  ویژه 
نفر   ۱۶ حضور  Bبدون 
به میزبانی  كشور  برتر 
 ۳۴ حضور  با  مشهد 
استان های  از  تنیسور 
همدان،  یزد،  اصفهان،  تهران،  رضوی،  خراسان 

هرمزگان و فارس در حال برگزاری است. 
ب��رادران  مصطفی  مسابقات  ای��ن  س��وم  شب  در 
امید  با  ملکی  ارس��الن  گ��ودرزی،  عماد  با  حسینی 
سامی، سیدمحسن طاهری رهقی با پارسا سبزواری 
فر،  كاویانی  امیرمهدی  با  حیدریان  نیما  بیدختی، 
سعید  سید  غفوریان،  بنیامین  با  مقیمی  مهران 
حسین  امیر  سید  و  اولیایی  امیرمحمد  با  باقری 
شخص زارع با محمد رضا پیراسته از ساعت ۲۰:۳۰ 

به مصاف هم می روند.

در جریان برگزاری مرحله ششم مسابقات دایموند 
با  شد  موفق  تفتیان  حسن  سوئد،  استکهلم  لیگ 
ركورد  بهترین  ثبت  ضمن  ثانیه   10.07 زمان  ثبت 
فصل خود به مقام نخست این رقابت ها دست یابد. 
ثانیه   10.15 رك��ورد  با  ژاپن  از  كیریو  هیده  یوشی 
با زمان  كانادا  از  نایب قهرمان شد و گیوین اسمیلی 
با كسب  تفتیان  به مقام سومی رسید.  ثانیه   10.17
جهان   ۳۷ رتبه  به  مسابقات  این  در  قهرمانی  عنوان 

صعود كرد.

سالمت

  وحید داودی
برخالف تصور خیلی ها كه احساس می كنند 
در ماه رمضان نمی توانند ورزش كنند, داشتن 
آگاهی های مناسب در این زمینه باعث می شود 
پرورش  به  معنوی  بعد  بر  عالوه  داران  روزه  تا 
ورزش  با  داری  روزه  واقع  در  بپردازند  جسم 
منافاتی ندارد چه بسا خلق و خوی روزه دار را 
در روزهای طوالنی فصل گرم سال بهتر می كند.

ورزش  حتما  هستید  آرامش  به دنبال  اگر   �۱
بویژه  ورزش��ی  سبک  تمرینات  انجام  كنید. 
حركات كششی چند ساعت بعد از افطار راهکار 
چون  می كنیم  پیشنهاد  ما  كه  است  مناسبی 
رخوت و سستی را از تن بیرون می كند و باعث 

می شود فردای بانشاطی داشته باشید.
با  اگر  می كند.  كم  را  شما  استرس  ورزش، 
هستید،  پردردسر  كارهای  مشغول  روزه  دهان 
از افطار  توصیه ما را جدی بگیرید. ورزش بعد 
سبب استقامت فکری در محل كارتان می شود. 
تحمل تان را برابر برخی نامالیمات روزانه بیشتر 

می كند. باور ندارید؟ امتحان كنید.
و  ورزشی  باشگاه های  به  حاضرید  چقدر   �۲
چند  تا  بدهید  پول  اینترنتی  فروشگاه های  به 
تا  می دوید  پارک ها  در  چقدر  كنید؟  كم  سایز 
شیک  لباس  و  باشید  داشته  متناسبی  ان��دام 
در  ورزش  نگرانید؟  چربی  تجمع  از  بپوشید؟ 
جلوگیری  بدن  در  چربی  تجمع  از  رمضان  ماه 
است.  موثر  بدن  ساز  و  سوخت  در  و  می كند 
غلبه  گوارشی  مشکالت  بر  روزه دار  ورزشکاران 
كنار  در  غذایی  رژیم  رعایت  به دلیل  و  می كنند 
فعالیت ورزشی مشکل نوسان قند خون ندارند. 
روزه داری برنامه ورزشی تان را خراب نمی كند، 
كی  و  می خورید  چی  باشید  داشته  توجه  فقط 

می خورید.
در  ورزش  از  گرفتن  ای���راد  ب��دون  لطفا   �۳
روزه داری، سحر از رختخواب بلند شوید. وعده 
سحر را حذف كنید خودتان ضرر می كنید چون 
تامین  سحری  خ��وردن  از  بدن  ان��رژی  بیشتر 

می شود.
طول  در  نمی خورد  سحری  كه  ورزشکاری 
وقت  آن  می شود،  بی حالی  و  ضعف  دچار  روز 
م��ی ان��دازد،  روزه داری  گ��ردن  به  را  تقصیرها 
و  روزه  با  منافاتی  سحر  بیداری  كه  صورتی  در 
ورزش ندارد. لطفا در وعده سحر افراط و تفریط 
بخورید  كم  و  نخورید  یا  كه  معنا  این  به  نکنید. 
روز خوبی  در هر دو صورت  كنید.  پر خوری  یا 

نخواهید داشت.
بد  رمضان  م��اه  در  پ��رخ��وری  یا  كم  چ��را   �4
می تواند  تا  سحری  وعده  كه  ورزشکاری  است؟ 
می خورد، چند دقیقه بعد فشار زیادی در معده 
احساس می كند. اگر همان موقع دوباره بخواهد 
بخوابد كه نور علی نور است؛ بازگشت غذا با مری 
و حالت اسیدی معده و درد و نفخ معده. اجازه 
بدهید جلوتر نرویم. ورزشکاری كه وعده سحری 
دیگر  نوعی  به  نمی خورد  و  نمی گیرد  جدی  را 
باشند  مراقب  افراد  این  می شود.  مشکل  دچار 
در گرمای تابستان و ساعات طوالنی روزه داری 
از  افراد  دسته  این  نشوند.  ضعف  و  غش  دچار 

بی حالی خودشان در طول روز كالفه اند.
5 �  خوردن مایعات در سحر توصیه می شود، 
باید  تا سحر  افطار  بلکه در فاصله  نه یک جا  اما 
آب نوشید. سبزی و میوه های آبدار یادتان نرود.

در سحر پروتیئن به اندازه كافی مصرف كنید. 
شربت  لیوان  یک  و  ت��ازه  میوه  آب  لیوان  یک 
عسل، وعده سحری را لذت بخش تر می كند و با 

احساس خوبی روزه داری را آغاز می كنید.
غذایی  رژیم  می كند.  معجزه  تازه  لیموترش 
متنوعی  غذایی  م��واد  شامل  است  بهتر  سحر 
حجم  كنید  دقت  پروتئین ها  مصرف  در  باشد. 
زیادی از این غذاها نخورید. سرخ كردنی ها را كم 
كنید. تهیه غذا به صورت آب پز و بخارپز بیشتر 

توصیه می شود.
ادامه دارد...

پخشجامجهانیفوتبالدرورزشگاه۸توصیهسادهبرایورزشروزهداران
امامرضا)ع(

مسابقاتکشوریتنیسآزادمردان
درمشهد

تفتیانقهرمانلیگالماساستکهلم
شد/صعوددرردهبندیجهانی

هفتهسوملیگملتها:ایرانباجوانانشامیدوارشد

چهکسیکاپیتانتیمملیدرجامجهانیخواهدبود؟

در  امتیاز   4 كسب  با  ایران  والیبال  ملی  تیم 
هفته سوم به كار خود پایان داد.

والیبال  هفته سوم مسابقات لیگ ملت های 
برای ایران با برگزاری سه مسابقه در شهر اوفا 
روسیه به پایان رسید و ملی پوشان به كار خود 
در این هفته از مسابقات پایان دادند. تیم ملی 
ایران در این هفته از مسابقات با چین، برزیل 
یک  توانست  و  كرد  دیدار  ترتیب  به  روسیه  و 
پیروزی و دو شکست كسب كند. پیروزی قاطع 
ایران  جوانان  العاده  فوق  نمایش  و  چین  برابر 
روسیه  با  نزدیک  رقابت  كنار  در  برزیل  برابر 
هفته  در  ایران  ملی  تیم  تا  شد  باعث  میزبان 

سوم مسابقات، شرایط مطلوبی داشته باشد. 
بر  سه  نتیجه  با  را  چین  گام  اولین  در  ایران 
صفر شکست داد و توانست حریف آسیایی خود 
را با اقتدار مغلوب كند تا به این ترتیب 3 امتیاز 

شیرین را كسب كرده باشد و برای دیگر رقیبان 
آسیایی خط و نشان بکشد.

مدعی  برزیل  برابر  دوم  دیدار  در  كوالكوویچ 
از تركیب جوان خود استفاده كرد؛  و قدرتمند 

و  كرد  زده  شگفت  را  همه  و  برزیل  كه  تركیبی 
می  بودند  شانس  خوش  اندكی  اگر  ایران  تیم 
توانستند برزیل را شکست دهند اما این اتفاق 
بازنده  دو  بر  سه  نتیجه  با  ملی  تیم  تا  نداد  رخ 
امتیاز  یک  تنها  خوب  نمایش  این  از  و  باشد 

كسب كند.
ایران در دیدار با روسیه با تركیب اصلی خود 
به میدان رفت و ست اول را به سود خود خاتمه 
اختالف  حداقل  با  بعدی  های  ست  در  اما  داد 
چهارم  ست  در  نهایت  در  و  خ��ورد  شکست 
میزبان  با  دیدار  امتیاز  بدون  تا  بود  بازنده  نیز 

قدرتمند را ترک كند.
هفته  امتیاز،   4 و  برد  یک  با  ایران  ملی  تیم 
قابل قبولی را در اوفا روسیه سپری كرد؛ هفته 
والیبال  امیدواری  هفته  را  آن  توان  می  كه  ای 

ایران به آینده نزدیک نامید.

در  ملی  تیم  رسمی  كاپیتان  شجاعی  مسعود 
جام جهانی است و تحت این عنوان در مراسم و 
مناسبت های مختلف شركت می كند ولی تركیب 
و  بوده  متغیر  بسیار  گذشته  ماه های  در  ای��ران 
اصلی  تركیب  در  شجاعی  حضور  در  تضمینی 
نیست و در این مدت بازیکن های زیادی بازوبند 

كاپیتانی تیم ملی را بسته اند.
از خداحافظی  بعد  نود،  گزارش وب سایت  به 
نکونام از تیم ملی، تا مدتی آندو تیموریان گزینه 
اول سرگروهی ایران بود ولی پس از كنار گذاشتن 
ملی  تیم  كاپیتان  كی روش  سوی  از  بازیکن  این 

متغیر بوده است.
در این بازه زمانی، تیم ملی در ۲۰ بازی رسمی 
)مسعود  بازیکن   5 و  ك��رده  شركت  تداركاتی  و 
شجاعی، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی، سید 
جالل حسینی و امید ابراهیمی( كاپیتان تیم ملی 

بودند.
برای  متعارف  فاكتورهای  ای��ران  فوتبال  در 
بر  است.  سن  و  سابقه  میزان  كاپیتان،  تعیین 
اساس میزان سابقه، احسان حاج صفی با بیش 
از ۹۰ بازی ملی با سابقه ترین بازیکن اردوی تیم 
سال  و  سن  مبنای  بر  و  می شود  محسوب  ملی 
نیز پژمان منتظری با ۳۴ سال سن، مسن ترین 

بازیکن حال حاضر تیم ملی است.
اما كی روش برای تعیین كاپیتان با فاكتورهای 

عرف كاری ندارد و مسعود شجاعی گزینه اول و 
اشکان دژاگه دومین گزینه كاپیتانی ایران در جام 

جهانی خواهد بود.
ولی باید دید از بین شجاعی و دژاگه كدامیک 
اصلی  تركیب  در  حضور  برای  بیشتری  شانس 
از  مدت ها  تا  كی روش  دارند.كارلوس  را  ایران 
استفاده می كرد.  تركیب اصلی  بازیکن در   ۲ هر 
گیری  اوج  با  و  آسیا  ملت های  جام  از  پس  اما 

جهانبخش،  علیرضا  نظیر  هجومی  مهره های 
انصاری فر، كی روش كمتر  مهدی طارمی، كریم 
تمایلی به استفاده همزمان از دو گزینه كاپیتانی 
تیم ملی دارد. در ۳۴ بازی گذشته تیم ملی تنها 
در یک بازی و در دیدار كم ارزش دوستانه مقابل 
گینه بیسائو هر ۲ بازیکن در تركیب اصلی حضور 
دژاگه  هم  و  شجاعی  هم  كه  هرچند  داشته اند. 
در اردوهای اخیر تیم ملی حضور صد در صدی 

دیگری  غیبت  با  یکی  حضور  اكثرا  و  نداشتند 
همراه بوده است.

مسعود  و  مصدومیت  خاطر  به  دژاگه  اشکان 
تیم  از  شدن  گذاشته  كنار  علت  به  نیز  شجاعی 
ملی و آسیب دیدگی در بسیاری از اردوها حضور 
شده  اشاره  بازی   ۳۴ در  كه  گونه ای  به  نداشتند 
بدون در نظر گرفتن دو بازی آخر تیم ملی كه به 
منظور حفظ سالمت دژاگه این بازیکن نیمکت 
نشین بود تنها در ۷ بازی به صورت همزمان در 
فهرست نهایی حضور نداشتند كه در یک بازی به 
صورت همزمان و در ۳ بازی شجاعی در تركیب 
دیگر  دیدار   ۳ در  و  نشین  نیمکت  دژاگه  اصلی 
دژاگه در تركیب اصلی و شجاعی نیمکت نشین 

بود.
آمار نشان می دهد كه كی روش به هر ۲ بازیکن 
به یک اندازه اعتقاد داشته و وابسته به سبک بازی 
حریف و آمادگی یکی از دو بازیکن را برای حضو 
در تركیب اصلی انتخاب می كند. با توجه به بهبود 
مصدومیت دژاگه و اعتقاد كی روش به او باید دید 

كدام یک در تركیب اصلی قرار خواهد گرفت. 
طول  در  تیم  كاپیتان  احتماال  اوصاف  این  با 
در  ب��ود.  خواهد  متغیر  جهانی  جام  بازی های 
صورتی كه هر ۲ بازیکن در جمع ۱۱ بازیکن اصلی 
حضور نداشته باشند. احسان حاج صفی سرگروه 

ایران در این رقابت ها خواهد بود.
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با توجه به نزدیک شدن  به مهمترین رویداد فوتبالی در دنیا قصد داریم 32 تیم راه یافته به این رقابت ها را به اختصار معرفی کنیم



   چ�را الیح�ه مقابل�ه ب�ا تامی�ن مال�ی 
      تروریس�م مس�کوت ماند؟

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
پیش��نهاد مس��کوت ماندن الیحه مقابله با تامین مالی 
تروریس��م مورد اتفاق نظر لیدرهای جریانات سیاسی 
مجل��س ب��وده، گف��ت ک��ه با ای��ن اق��دام ط��رف ایرانی 

می تواند در مذاکرات از این ابزار اس��تفاده کند.
غالمرض��ا تاجگردون در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به 
پیش��نهاد خود در جلس��ه علن��ی روز یکش��نبه مجلس 
ب��رای مس��کوت ماندن الیح��ه مقابل��ه با تامی��ن مالی 
تروریس��م اظهار کرد: طبق آیین نام��ه داخلی مجلس 
در صورتی که الیحه ای بخواهد مس��کوت بماند دولت 
بای��د مواف��ق مس��کوت ماندن باش��د بر همین اس��اس 
ب��دون موافقت دولت امکان طرح پیش��نهاد مس��کوت 
مان��دن وج��ود نداش��ت، ل��ذا دول��ت ب��ا این پیش��نهاد 
موافق��ت کرد. وی افزود: مش��خص نبود که این الیحه 
تصویب ش��ود یا نه و فرآیند شورای نگهبان نیز شفاف 
نبود. اما آنچه ش��فاف بود این بود که ما در مذاکرات با 

اروپا هس��تیم و الزم بود وقفه ای ایجاد ش��ود.
تاجگ��ردون ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از تندروه��ا ب��ه 
مس��کوت مان��دن این الیح��ه رای ندادن��د، گفت: این 
کار مش��ورتی ه��ر دو جری��ان در ۱۰ ت��ا ۲۰ دقیقه بود. 
در واق��ع ی��ا ب��رای ای��ن الیح��ه رأی گی��ری می ش��د و 
ای��ن الیحه رای نم��ی آورد یا این الیح��ه رای می اورد 
و احتم��اال در ش��ورای نگهب��ان و فرآینده��ای بع��دی 
متوقف می ش��د، اما یک روش دیگر ای��ن بود که آن را 
ب��رای دو ماه متوقف کنیم تا آقایان در مذاکرات از این 

ابزار اس��تفاده کنند.
رئی��س کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س ادامه داد: 
اگ��ر غربی ه��ا بخواهند ما را تحریم کنن��د کاری به این 
الیح��ه ندارند، بنابراین کاری که انجام ش��د یک اقدام 
معق��ول و منطق��ی ب��ود که تقریب��ا بین همه گ��روه ها و 
نیروه��ای جریان��ات سیاس��ی مجلس ه��م در مورد آن 

اتفاق نظر وجود داش��ت.
   ماجرای جابجایی و اس�تعفای 

      وزیر بهداش�ت
و  جابجای��ی  درب��اره  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 

اس��تعفای وزیر بهداش��ت توضیح داد.
ب��ه گ��زارش وزارت بهداش��ت، دکت��ر ای��رج حریرچی 
ضمن بیان این مطلب اظهار داش��ت:  دکتر هاش��می 
بیش��تر و ق��وی ت��ر از ه��ر زمانی ب��ه فعالیت مش��غول 
هس��تند و ش��ب گذش��ته تا س��اعت 3 بامداد مش��غول 
بودن��د.  ته��ران  ب��زرگ  بیمارس��تانهای  از  بازدی��د 
رابط��ه  ک��رد:  تصری��ح  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 
دکتر هاش��می و رئیس جمهور در س��طح عالی است و 
می ت��وان گف��ت در باالترین س��طح در طی چند س��ال 

گذش��ته اس��ت.
حریرچی یادآور ش��د: درس��ت اس��ت که برخی مواقع 
مش��غله و فش��ار کار زی��اد اس��ت، آن هم به ای��ن دلیل 
اس��ت ک��ه بای��د اقدام��ات الزم را برای س��المتی مردم 
تم��ام و کم��ال انجام دهیم ام��ا برخی اف��راد وقت آزاد 
دارند و این هم نوعی از اش��تغال است که شایعه تولید 

و منتش��ر می  کنند.
نهای��ت در خص��وص  س��خنگوی وزارت بهداش��ت در 
بهداش��ت  وزی��ر  اس��تعفای  ی��ا   جابجای��ی  ش��ایعه 
خاطرنش��ان کرد: این موضوع چیزی شبیه دروغ 13 و 

100 درصد ش��ایعه و 150 درصد بی اس��اس اس��ت.
   تش�ریح جلس�ه دادگاه 
       »فیلترین�گ تلگ�رام«

یکی از وکالی دادگس��تری جلسه رس��یدگی به پرونده 
ش��کایت جمعی از وکال را از دس��تور دهنده فیلترینگ 

تلگرام تش��ریح کرد.
سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ 
تلگرام است، در گفت وگو با ایسنا درباره جلسه دادگاه 
دیروز که مربوط به رس��یدگی شکایت جمعی از وکالی 
دادگس��تری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته 
در ش��عبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت 
برگ��زار ش��د و قاض��ی دادگاه نیز با حس��ن نیت و س��عه 

صدر دفاعیات و متن ش��کواییه را گوش کرد.
وی با بیان این که »جلس��ه رسیدگی به این پرونده با ۹ 
ش��اکی تش��کیل ش��د« اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکالی 
مرد ش��اکی بودند که بع��د دو نف��ر از وکالی خانم و نیز 
یکی از ادمین کانال های تلگرامی از اصفهان که مجوز 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد را داش��ت ب��ه جم��ع ش��کات 

اضافه ش��دند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که »بازپرس بیژن 
قاس��م زاده که دس��تور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده 
در جلس��ه حضور نداش��ت«، گف��ت: طب��ق ۵۷۰ قانون 
مج��ازات اس��المی” ه��ر ی��ک از مقام��ات و مأموری��ن 
وابس��ته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخالف 
قانون، آزادی ش��خصی افراد ملت را سلب کند یا آنان 
را از حقوق مقرر در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 
ای��ران مح��روم نمای��د ع��الوه ب��ر انفص��ال از خدمت و 
محرومی��ت یک ت��ا پنج س��ال از مش��اغل حکومتی به 
حبس از دو ماه تا س��ه سال محکوم خواهد شد.” ؛ لذا 
جرم کامال مطلق اس��ت و اگر یک نفر دس��توری دهد و 
خالف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است 
و با دس��تور فیلترینگ این ماده محقق ش��ده اس��ت که 

محور اصلی ش��کایت ما بود.
   س�رمایه های س�رگردان وارد بازار 

      خودرو ش�د
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت س��فارش 
۲۰ میلی��ارد دالری در دو م��اه اول امس��ال خب��ر داد و 
گف��ت: از ای��ن میزان تنه��ا 6.8 میلی��ارد دالر ترخیص 
ش��ده اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 

ش��اهد رش��د نیم درصدی بوده اس��ت.
به گزارش خبرآنالین، مجتبی خس��روتاج با اش��اره به 
رش��د نیم درص��دی واردات در دو ماه امس��ال، اظهار 
داش��ت: تراز تجاری در این مدت با احتساب میعانات 
گازی ب��ه 942 میلیون دالر رس��ید. وی افزود: قطعات 
س��ایر  و  خ��ودرو  راهس��ازی،  ماش��ین آالت  منفصل��ه 
ماش��ین آالت در دو م��اه امس��ال ب��ا 676 میلیون دالر 
در ردی��ف دوم ج��دول واردات قرار گرفت. خس��روتاج 
در تش��ریح تفکی��ک کااله��ای مصرف��ی، واس��طه ای و 
س��رمایه ای عنوان کرد: س��هم کاالهای واس��طه ای در 
واردات دو ماه امس��ال 63.5 درصد، سرمایه ای 15.4 

درصد و مصرفی 15.3 بوده اس��ت.
وی در تش��ریح سیاس��ت های دولت در خصوص نحوه 
تامی��ن ارز کااله��ای وارداتی تصریح کرد: اس��تفاده از 
منابع ارزی ناش��ی از صادرات نفت خام، برای واردات 
بخش��ی از کااله��ا از طری��ق سیس��تم بانکی نخس��تین 

سیاس��ت اتخاذ ش��ده در این زمینه اس��ت.

   دختر 7 س�اله ش�هرری حافظ کل قرآن 
      ش�د

مدیر مرکز آموزش قرآن کریم آس��تان عبدالعظیم )ع( 
گفت: ‘ضحا میوند’ دختر هفت س��اله س��اکن شهرری 

در طول 18 ماه توانس��ت حافظ کل قرآن کریم ش��ود.
حج��ت ا... میرزایی به ایرن��ا افزود: کالس های حفظ 
قرآن کریم در مرکز حرم عبدالعظیم )ع( برای کودکان 
ط��وری برنامه ریزی ش��ده که در ه��ر دوره یک و نیم تا 
2 ج��زء حفظ م��ی کنند ولی ضح��ا میون��د در هر دوره 

توانس��ت پنج جزء را حفظ کند. 
وی بیان کرد: این دختر هفت س��اله در بخش امتحان 
ورودی صوت و لحن مرکز قرآن بس��یار آماده و مسلط 
بود و در طول دوران آموزش نیز از قرآن آموزان نخبه 

به ش��مار می رفت. 
میرزایی گف��ت: این مرکز آموزش ب��رای قرآن آموزان 
نخبه همواره برنامه های ویژه داش��ته اس��ت به طوری 
که از سال 76 تاکنون 234 حافظ کل قرآن شامل 184 

زن و 50 مرد توس��ط این مرکز تربیت ش��ده اند. 
وی ب��ا بیان اینکه مرکز قرآن آس��تان حرم عبدالعظیم 
)ع( س��االنه یک هزار 800 ق��رآن آموز تربیت می کند، 
اظهارداش��ت: ای��ن مرکز اف��راد پن��ج تا 25 س��ال را با 

ش��رایط ویژه پذیرش می کند.
   پشت پرده اجرای ش�و تبلیغاتی »نایک«

ش��وی تبلیغات��ی کمپانی نای��ک برای برجس��ته کردن 
س��طح تاثیرگ��ذاری تحری��م ه��ای آمریکا علی��ه ایران 
در ش��رایطی ش��روع ش��ده که تا اجرایی ش��دن دستور 
»دونال��د ترام��پ« رئی��س جمه��وری آمری��کا مبنی بر 
بازگش��ت تحری��م ه��ای هس��ته ای علیه کش��ورمان، 2 
ماه وقت باقی اس��ت. به گزارش ایرنا، نخستین انگیزه 
ای��ن ش��رکت آمریکای��ی اس��تفاده از ظرفی��ت و فضای 
ج��ام جهانی ب��رای پررن��گ جلوه دادن خ��ود در طول 
مسابقات اس��ت. این ش��رکت با بهره گیری از تاکتیک 
موج سواری رویداد خبری، جام جهانی 2018 روسیه 
را ی��ک رس��انه ب��زرگ و فراگی��ر در نظ��ر گرفت��ه ک��ه هر 
اتفاق ی��ا خبر غیرمنتظره ای در آن م��ی تواند بازتابی 
به وس��عت جه��ان و جامعه آم��اری ه��واداران فوتبال 
داش��ته باش��د. نایکی ها خوب می دانند که در راهبرد 
موج س��واری »نفر اول بودن« اهمیت زیادی دارد. در 
تعریف این تاکتیک آمده اس��ت که موج سواری رسانه 
ای حرک��ت آگاهان��ه روی ام��واج خبر با ه��دف هدایت 
فراین��د ایجاد ش��ده به س��مت و س��وی خ��اص و تحت 
کنت��رل در آوردن پیامدها و آثار ی��ک جریان و یا بهره 
برداری تجاری از آن اس��ت. لذا این شرکت در آستانه 
جام جهانی با به راه انداختن ش��و تبلیغاتی - سیاس��ی 
علی��ه تی��م ملی فوتب��ال ای��ران دو ه��دف را دنبال می 

کن��د؛
   »کاله قرمزی« عید فطر پخش می ش�ود

مجموع��ه عروس��کی »کاله قرم��زی« همزم��ان ب��ا عید 
س��عید فطر روی آنتن ش��بکه دو س��یما می رود.

ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان؛ همزم��ان با 
عید س��عید فطر، ش��بکه دو سیما قس��مت جدیدی از 
مجموع��ه عروس��کی »کاله قرمزی« را ب��رای پخش در 

نظر گرفته اس��ت.
قسمت جدید مجموعه »کاله قرمزی«، روز جمعه )۲۵ 
خرداد( س��اعت ۱۲ ظهر روی آنتن می رود و بازپخش 

آن نیز در س��اعت ۱۷ همان روز خواهد بود.

   معاون دیوان عالی کش�ور:حکم
       8 داعش�ی در دیوان عالی کش�ور 

       تایید ش�د
مع��اون دیوان عالی کش��ور گف��ت: حکم هش��ت متهم 
داعش��ی که به اع��دام محکوم ش��ده بودن��د، در دیوان 

عالی کش��ور تایید ش��د.
حکم 8 داعش��ی در دیوان عالی کش��ور تایید ش��د

غالمرض��ا انصاری ب��ه ایرنا، اف��زود : حکم اع��دام این 
متهمان که درخواس��ت تجدیدنظر آنها به دیوان عالی 
کش��ور ارجاع ش��ده بود، در این دیوان به تایید رسید. 
هش��ت مته��م عوامل گ��روه تروریس��تی داع��ش که در 
حادثه تروریس��تی مجلس شورای اسالمی و حرم امام 
راحل در خرداد پارس��ال موجب به ش��هادت رس��یدن 
١٧ نفر ش��دند، اردیبهشت امسال در شعبه ١٥ دادگاه 
انق��الب اس��المی با ریاس��ت قاض��ی صلوات��ی محاکمه 
ش��دند که قاضی صلواتی بعد از هفت جلس��ه محاکمه، 

حک��م اع��دام ب��رای هم��ه آن��ان ص��ادر ک��رد.
    علت اصلی مرگ ایرانی ها چیس�ت؟

بیش��ترین دلی��ل مرگ افراد در س��نین 50 تا 74 س��ال 
س��رطان و تومورها اس��ت.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان؛ بر اس��اس آمار 
منتش��ر ش��ده از ثب��ت اح��وال 5 عام��ل بیم��اری های 
قلب��ی و عروقی، س��رطان ها و توموره��ا، بیماری های 
دس��تگاه تنفس��ی، ح��وادث غیرعم��د و بیم��اری های 
عفونی مهم ترین دالیل مرگ های ثبت شده هستند.

بر اس��اس آمار بیش��ترین دلیل مرگ و می��ر در افراد از 
س��ن 50 تا 74 سال انواع س��رطان و تومور است تعداد 
م��رگ و میر به دلیل انواع س��رطان و تومور در اس��تان 
آذربایج��ان غرب��ی، خراس��ان رض��وی و یزد بیش��تر از 

اس��تان های دیگر اس��ت.
ای��ن رق��م در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان کمتر از 
س��ایر استان ها اس��ت. همچنین در افراد بیش از 75 
س��ال بیش��ترین دلیل مرگ افراد، بیماری های قلبی 
عروقی اس��ت. بیش��ترین م��رگ و میر بر اث��ر بیماری 
ه��ای قلب��ی در اس��تان خوزس��تان و کمتری��ن آم��ار 
م��رگ و می��ر بر اثر بیم��اری قلبی و عروقی در اس��تان 
کردس��تان و سیس��تان و بلوچس��تان به ثبت رس��یده 
اس��ت. بیش��ترین علت مرگ و میر در کودکان کمتر از 
5 س��ال بیماری های عفونی اس��ت آمار مرگ و میر بر 
اث��ر بیماری های عفونی در اس��تان ته��ران و قم بیش 
از س��ایر اس��تان ها اس��ت و کمترین میزان مرگ ومیر 
بر اثر بیماری های عفونی در اس��تان ه��ای کهگیلویه 
و بویراحم��د، کردس��تان، ایالم، آذربایجان ش��رقی، 
آذربایج��ان غرب��ی، اردبی��ل و چهارمح��ال بختیاری 

اس��ت.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت از س��ن 5 ت��ا 49 س��ال ح��وادث 

غیرعمدی بیش��ترین دلیل مرگ افراد اس��ت.
   جدیدترین خبر از دبیرستان غرب تهران
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس ش��ورای 
اس��المی آخری��ن اخب��ار از حادثه در یک��ی از مدارس 

غرب تهران را تش��ریح کرد.
به گزارش مش��رق، س��یدجواد ابطحی عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
ب��ه آخرین اخب��ار از وضعی��ت حادثه یک��ی از مدارس 
غ��رب تهران، گفت: متأس��فانه موضوعی که در یکی از 
م��دارس غرب تهران روی داد، از س��وی رس��انه ها نزد 

اف��کار عمومی ب��زرگ جلوه داده ش��د، واقعیت مطالب 
در حدی که در رس��انه ها منتش��ر ش��ده، نبوده اس��ت.

عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجل��س افزود: 
ای��ن زمین��ه  طب��ق پیگیری های��ی ک��ه کمیس��یون در 
داش��ته ، ناظم مدرس��ه مذک��ور در غرب ته��ران به قوه 
قضائی��ه معرفی ش��ده  و 3 نفر از مدیران مس��تقیم و یا 
غیرمس��تقیم ک��ه در این ماج��را نقش داش��ته اند، فعاًل 
معلق ش��ده اند. به گزارش مش��رق ابطحی اضافه کرد: 
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش به بازرس��ی وی��ژه وزارتخانه 
تحت ام��رش مأموریت داده تا مس��ئله حادثه در یکی 
از مدارس غرب تهران را به صورت ویژه بررس��ی کند و 

گزارش��ی از آن ارائه دهد.
وی دامه داد: مس��ائل حاشیه ای پیرامون حادثه اخیر 
در یک��ی از م��دارس غرب ته��ران مطرح ش��د و فضای 
مج��ازی هم ب��ه آن کمک کرد تا مطلبی بدون بررس��ی 
کارشناس��انه مط��رح ش��ود؛ ام��ا در نهای��ت مش��خص 
ش��ده که وضعی��ت در آن حدی که مطرح ش��ده، نبوده 
و مس��ئله تج��اوز ثابت نش��ده اس��ت. عضو کمیس��یون 
آموزش و تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 
7 دانش آموز این مدرس��ه اقدام عملی را منکر شده اند 
ام��ا فق��ط در حد دعوت ب��ه مصرف مش��روبات الکلی و 

این مس��ائل بوده اس��ت.   
   فح�ش رکی�ک راب�رت دنی�رو ب�ه 

      دونال�د ترام�پ
رابرت دنیرو خط��اب به رئیس جمهوری آمریکا گفت: 

»لعن��ت ب��ه ترام��پ!«
به گ��زارش یوروزنیوز این بازیگر سرش��ناس آمریکایی 
زن��ده  برنام��ه  ی��ک  در  ۲۰ خ��رداد  یکش��نبه  ش��امگاه 
تلویزیون��ی فح��ش رکیک��ی نث��ار دونال��د ترام��پ کرد. 
وی در جری��ان مراس��م اه��دا جوای��ز »تون��ی« ک��ه در 
ت��االر موس��یقی رادی��و س��یتی نیوی��ورک برگ��زار و ب��ه 
ط��ور زن��ده از تلویزیون پخش می ش��د، ب��رای معرفی 
و  راک  نوازن��ده  و  خوانن��ده  اسپرینگس��تین،  ب��روس 
برن��ده جای��زه تونی به جای��گاه رف��ت. وی هنگامی که 
پش��ت میکروف��ون ق��رار گرفت گف��ت: »م��ن فقط یک 
چی��ز می خواهم بگویم. لعنت ب��ه ترامپ! )این عبارت 

ترجمه آزاد از عبارت انگلیس��ی F... you اس��ت(.«
با ش��نیدن این جمل��ه رابرت دنی��رو حاضران از روی 
صندلی های خود برخاس��ته و به ش��دت او را تش��ویق 
کردن��د. آن گاه آق��ای دنی��رو افزود: »دیگ��ر “مرگ بر 

ترامپ” نمی گوئی��م، “لعنت ب��ه ترام��پ” می گوئی��م!«
وی پ��س از گفتن این جمله بالفاصله موضوع را عوض 
ک��رد و در م��ورد اجرای هن��ری بروس اسپرینگس��تین 
س��خن گفت. راب��رت دنیرو ک��ه تاکنون ب��رای بازی در 
ب��ار  دو  »پدرخوان��ده«  و  خش��مگین«  »گاو  فیلم ه��ای 
جایزه اس��کار گرفته، یک��ی از برتری��ن و محبوب ترین 
بازیگران س��ینما در ایاالت متحده آمریکاست. شبکه 
س��ی بی اس ک��ه مراس��م جوای��ز تون��ی را پخش ک��رد با 
انتش��ار بیانیه ای خبر از حذف این قس��مت از سخنان 

»توهین آمی��ز« و »غیرمنتظ��ره« راب��رت دنی��رو داد.
   بیانیه کردهای س�وریه خطاب به بش�ار 

      اس�د
ش��اخه سیاسی ‘نیروهای دمکراتیک سوریه’ با صدور 
بیانی��ه ای، آمادگ��ی ای��ن تش��کیالت را ب��رای انج��ام 
مذاکره ‘بی قید وشرط’ با دولت این کشور اعالم کرد.
به گزارش ‘الوطن’ س��وریه، تشکیالت مزبور از گشوده 

ش��دن ‘باب مذاکره’ از سوی دمش��ق استقبال و اعالم 
کرد: س��خنان ایراد شده در خصوص انجام دیدارهای 
س��وری - سوری و گش��وده ش��دن صفحه جدید به دور 

از لحن تهدید و هش��دار را مثبت ارزیابی می کنیم .
نیروه��ای دمکراتی��ک س��وریه ک��ه ی��گان ه��ای ک��رد 
س��تون اصلی آن را تش��کیل می دهند و مورد حمایت 
آمریکا هس��تند، پس از بیرون راندن گروه تروریس��تی 
‘داعش’، بر مس��احت وسیعی در شمال و شمال شرق 

این کش��ور تس��لط یافته اس��ت.
‘حکمت حبیب’ عضو هیئت رئیس��ه ش��ورای سیاسی 
دمکراتی��ک س��وریه در ی��ک گف��ت وگ��وی مطبوعاتی 
گف��ت: نیروهای نظامی و سیاس��ی ما در گش��ودن باب 
گف��ت و گ��و جدی هس��تند و وقتی می گویی��م ما آماده 
مذاک��ره هس��تیم، این موض��وع بدان معنا اس��ت که ما 

پیش ش��رطی نداریم.
   نتانیاهو دس�ت خالی از اروپا بازگش�ت

مرک��ز ‘مطالعات و پژوهش ه��ای عربی’ در تحلیلی در 
خصوص نتایج س��فر »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی به کش��ورهای اروپایی برای همراه 
ک��ردن آن ه��ا با خ��ود در دش��منی با ایران نوش��ت، او 

بدون دس��ت یافتن به نتیجه خاصی بازگش��ت.
ای��ن مرک��ز مطالعاتی مص��ری نوش��ت، نتانیاهو پس از 
تح��والت اخی��ر در برجام، ای��ن روزها ت��الش می کند 
کش��ورهای اروپایی را در خص��وص مخالفت با برجام و 
پرونده هس��ته ای ای��ران، همراه خود کن��د تا از آن ها 
در تح��والت دیگ��ر در منطق��ه هم ضد ایران اس��تفاده 
کند؛ اس��راییل پیوس��ته تالش ک��رده اس��ت ثابت کند 
ایران توافق هس��ته ای را نقض کرده و در نتیجه طرف 
های امضا کنن��ده برجام را قانع کند به آن پایان دهند 
و از س��وی دیگر در پی آن اس��ت کشورهای اروپایی را 
ب��ه ایران بدبین و با آن دش��من کند و ب��ه همین دلیل 
از س��ه کش��ور ب��زرگ اروپایی یعن��ی آلمان، فرانس��ه و 
انگلیس دیدار کرد تا ش��اید بتوان��د آن ها را ضد ایران 

بس��یج کند.
   اتحادیه اروپا برای ادامه فعالیت در ایران 

گامهای جدید برداش�ت
تارنم��ای اروپای��ی نیویوروپ نوش��ت: اتحادیه اروپا با 
به روزرسانی »قانون انس��داد« و »مجوز وام خارجی«، 
س��رمایه گذاری ش��رکت هایش را در ای��ران حفظ می 

کن��د.
به گزارش نیویوروپ در گزارش��ی افزود: اتحادیه اروپا 
ب��ه دنبال تصمی��م »دونال��د ترامپ« رئی��س جمهوری 
آمری��کا درباره خ��روج یکجانبه از توافق هس��ته ای در 
م��اه گذش��ته، گام های��ی را ب��رای حفاظ��ت از فعالیت 

ش��رکت هایش در ایران برداش��ته اس��ت. 
کمیس��یون اروپ��ا نی��ز اعالم کرده نس��خه به روز ش��ده 
»قانون انس��داد« و »مجوز وام خارجی« بانک س��رمایه 

گذاری اروپا )EIB( را به تصویب رس��انده اس��ت. 
ای��ن اقداِم کمیس��یون، به دنبال نشس��ت غیر رس��می 
این اتحادیه در صوفیه و بیانیه های این کمیسیون در 

تاریخ 18م مه )28م اردیبهش��ت( انجام ش��د. 
کمیس��یون اروپا در یک بیانی��ه مطبوعاتی اعالم کرد: 
ه��دف از ای��ن اقدامات کم��ک به حفظ منافع ش��رکت 
ه��ای اتحادیه اروپا اس��ت و پایبندی ای��ن اتحادیه را 
به برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( را نش��ان می 

ده��د.
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     جهانگیری: اجازه ندهیم روند مثبت سرمایه گذاری با مشکل مواجه شود
معاون اول رئیس جمهوری گفت: کشور پس از دوره ای طوالنی سرمایه گذاری ، روندی مثبت را تجربه می کند . نباید اجازه 

دهیم که این روند با مشکل مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رئیس جمهوری، اس��حاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
با بیان اینکه کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته و بروز مسائلی قابل پیش بینی است ،  گفت: کشور با فشارها و تحریم های 

جدیدی مواجه خواهد شد و موانعی نیز پیش روی صادرات و واردات کشور بروز می کند. 
وی اظهار داش��ت: به رغم همه محدودیت های قابل پیش بینی اما کش��ور دارای ظرفیت های فراوانی است که با تنظیم ساز 
و کاره��ای الزم م��ی توانیم ب��ا تحریم ها مقابله کنیم و با تدابیر و اتخاذ تصمیمات ویژه و مناس��ب در جهت کاهش آثار تحریم 

ها برکشور حرکت کنیم. 
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بودجه دولت با محدودیت هایی برای اداره کشور مواجه خواهد بود، بر ضرورت 
اولویت بندی برای هزینه کرد منابع مالی تاکید کرد و گفت: در ش��رایط جدید، برای اجرای طرح ها باید اولویت گذاری ش��ود 

و در روند اجرای برخی طرح ها نیز تسریع گردد. 
جهانگیری ادامه داد: برای مدیریت شرایط جدید کشور الزم است اقتصاد مقاومتی مبنای عمل و کار همه دستگاه ها باشد 
و به عبارتی دیگر اکنون که قرار اس��ت تحریم ها بر کش��ور فشار وارد کند، باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی به دنبال 
راهکارهایی برای اداره مطلوب کش��ور در ش��رایط جدید باش��یم تا آس��یب های قابل پیش بینی بر اقتصاد کش��ور به کمترین 

میزان ممکن کاهش پیدا کند. 
معاون اول رئیس جمهوری از دبیرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواس��ت دس��تور کار جلس��ات آتی ستاد را با این 
رویکرد تدوین کنند که برای ش��رایط جدید پیش روی کش��ور چه تصمیماتی باید اتخاذ ش��ود و چه اقداماتی صورت گیرد تا 
توان کش��ور برای مقابله با تحریم ها باال رود و جریان اش��تغال،  تولید و اجرای طرح های اصلی و اولویت دار کش��ور به ش��کل 
مناسب ادامه پیدا کند. جهانگیری با یادآوری اینکه پس از دوره ای طوالنی سرمایه گذاری در کشور روندی مثبت را تجربه 
م��ی کند،  تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که این روند مثبت با مش��کل مواجه ش��ود . باید ب��ه راهکارهایی برای این که جریان 

سرمایه گذاری در کشور مثبت باشد بیندیشیم.
وی افزود: در این مس��یر باید از توانمندی نهادهای عمومی غیردولتی اس��تفاده بیشتری کنیم و طرح هایی را در اولویت قرار 

دهیم که وابستگی بیشتری به منابع ریالی دارند.

امام علی )ع( فرمودند:
به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست.

تاثی�ر زن آگاه ب�ا فضیل�ت در مح�دوده خان�واده ی�ا مح�ل کار خالص�ه 
نمی ش�ود. بلک�ه در تم�ام ش�ئون جامع�ه جلوه می کن�د، انتظ�ار می رود 
زن�ان هوش�مند مس�لما در فراگی�ری علوم اس�المی قص�ور نکنن�د و از 
تهذیب روح غفلت نورزند و در تربیت فرزندان صالح س�اعی باش�ند و 
در همس�رداری ساده زیس�تن را رعایت کنند و در تمام صحنه های الزم 
سیاس�ی و اجتماعی که مایه تقویت نظام اس�المی اس�ت، در کمال عفاف 
و حج�اب حاضر باش�ند، تا به خان�دان عصمت و طه�ارت )ع( اقتدا کرده 
و به اس�وه همه انس�ان های صالح یعنی حضرت فاطمه)ع( و زینب )ع( 

تاسی کرده باشند.
سروش هدایت ج1، ص229

دگری دل سیر نگرددت ز بیدا
چشم آب نگرددت، چو رد من نگری

این طرفه که: دوست رت ز جانت دارم
با آن که ز صد هزار دشمن بتری رودکی


