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تغییر ساعت کار اداری تا 15مردادماه پابرجا ماند؛

تمدید سحرخیزی، تمرین
 صرفه جویی

در جلسه شهردار مشهد با رئیس جمهور مطرح شد؛

پیشنهاد  تامین 3000میلیارد 
تومان برای طرح پیرامون حرم

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی:

قطعی برق ذخایر خونی را 
تهدید کرد

با پاسخ های وزیر اطالعات در مجلس؛

کریمی قدوسی
 باالخره قانع شد
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میز خبر

روحانی خطاب به ترامپ: 
با دم شیر بازی نکن!

تقدیر نماینده زرتشتیان 
 از محسن رضایی

توضیح توکلی درباره پرونده
ثامن الحجج

وزارت خارجه ادعای وجود ده ها سفیر 
 بازنشسته را رد کرد

پروانه فعالیت مقصران تصادف سنندج 
لغو شد
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تحلیل روز

گزارش ویژه

نماینده تربت جام در مجلس گالیه کرد:

هفت خوان رستم در ادارات و بانک ها

غیبت سوال برانگیز روحانی و رحمانی فضلی در جلسه تعیین تکلیف »سپنتا نیکنام«؛

او که نه محروم بود و نه مصدوم

واکنش فغانی به حواشی اخیر 

روی پیشرفتم تمرکز می کنم
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سامانه پیام کوتاه روزنامه

 صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
  انتقادات شهروندان عزیز می باشد

خبر خبر
نماینده کاشمر در مجلس:

روحانی  که  می دانستند  اصالح طلبان 
اصالح طلب نیست

مجلس  در  خلیل آباد  و  بردسکن  کاشمر،  نماینده 
گروه های  تمامی  ابتدا،  از  گفت:  اسالمی  ش��ورای 
نیروی  روحانی  آقای  که  می دانستند  اصالح طلب 
اصالح طلب نبوده بلکه با توجه به همفکری، انتخاب 
با  روحانی  آق��ای  سیاست های  که  جایی  تا  شدند. 
افکاری که در نگاه اصالح طلب است، منطبق باشد، 
در  که  هم  بخش هایی  دارد.  ادامه  ایشان  از  حمایت 
شعارهای انتخاباتی مطرح شد و بعدازآن به حاشیه 
رفته قطعًا اصالح طلبان در صورت لزوم انتقاد الزمه را 

به ایشان خواهند داشت.
اشاره  با  بنیادی  بهروز  اعتمادآنالین،  گزارش  به 
سازوکار  افزود:  نماینده ها  با  رئیس جمهور  تعامل  به 
ارتباط با رئیس جمهور و هیئت دولت مشخص است. 
این  دارن��د  حضور  مجلس  در  که  پارلمانی  معاونان 
و  نمایندگان  نظرات  که  بر دوش می کشند  را  وظیفه 
درخواست های آن ها را به وزرا و شخص رئیس جمهور 
منتقل کنند. بنابراین مسیر ارتباطی هست اما با توجه 
ممکن  رئیس جمهور،  آقای  سنگین  برنامه های  به 

است مالقات با ایشان در هرزمانی امکان پذیر نباشد.
وی اضافه کرد: ممکن است گروه های زیادی بگویند 
ما در پیروزی روحانی نقش داشتیم و هرکدام به نوعی 
اما  کنند  عنوان  تعامل  بحث  در  را  درخواست هایی 
زمانی که حزب و برنامه مشخص باشد و فرد پیروز از 
راحت تر  خیلی  قاعدتًا  باشد،  آمده  بیرون  حزب  دل 
می توان به مردم پاسخگو بود و انتظارات را مدیریت 

کرد.
این نماینده مجلس تأکیدکرد: در مراحل تصویب 
بوده  الزم  که  جا  هر  و  وزرا  به  اعتماد  بودجه،رأی 
با  اصالح طلبان فارغ از حمایتشان از رئیس جمهور، 

توجه به خواست مردم رفتار می کنند.
کمیته رفع حصر دیداری با روحانی نداشته است
بنیادی گفت: بعضی از مسائل سیاست گذاری کالن 
دولت  هیئت  توسط  الیحه  به صورت  که  است  کشور 
صورت  بررسی  و  بحث  آن  روی  بر  و  می شود  ارائ��ه 
می گیرد. برخی از طرح های نمایندگان نیز با رایزنی 
می شود.  وارد  صحن  به  سپس  و  پخت وپز  دولت  با 
فراکسیون  سه  است.  ارتباط  نوع  یک  اقدامات  این 
که  زم��ان ب��ن��دی  نسبت  ب��ه  همه  مجلس  سیاسی 
توانستند به دست بیاوردند مالقات مستقیم با شخص 
رئیس جمهور داشتند ضمن اینکه حتمًا نباید دیدار 

مستقیمی داشته باشند.
او در خصوص درخواست دیدار کمیته رفع حصر با 
روحانی، ادامه داد: تا جایی که بنده در جریان هستم، 
رئیس جمهور  با  حصر  رفع  کمیسیون  اعضای  دیدار 
انجام نشده است. درگیری های شخص رئیس جمهور 
را  حصر  رفع  کمیته  مسئولیت  کسانیکه  است  زیاد 
را  زمان  این  قطعًا  و  باشند  پیگیر  باید  عهده دارند  بر 

می توانند برای دیدار فراهم کنند.

استاندار خراسان رضوی:

و  خیانت  اختیارات،  از  استفاده  سوء 
مستلزم برخورد قاطع است

هر  در  کس  هر  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار 
امکانات،  ظرفیت ها،  از  مسئولیتی  و  پست  جایگاه، 
اختیارات خود سوء استفاده کند خائن به ملت و نظام 

است و باید با او برخورد قاطع صورت گیرد.
توجیهی،  گردهمایی  در  رشیدیان  رض��ا  علی 
استانداری  تابعه  حراست های  مسئوالن  تخصصی 
نظام  قوت  نقطه  مهمترین  اف��زود:  رضوی  خراسان 
جمهوری اسالمی همراهی و همگامی مردم با نظام 
و دولتمردان خود و رضایتمندی آنان است که امروز 
محور تمرکز اهداف شوم دشمن برای ضربه این نظام 

است.
 وی با اشاره به تاکید بر اینکه در گزینش ها و بررسی 
افرادی برای استخدام و فعالیت در سیستم اداری در 
کنار همه مباحث مربوط به صالحیت های اعتقادی، 
اخالقی و تخصصی و غیره باید میزان عشق و عالقه 
آنان به خدمت به مردم و کشور که تا کنون کمتر بدان 

توجه شده، مد نظر قرار گیرد.
 وی با بیان اینکه برای خدمت موثر باید فرد عاشق 
هم  جمهوری  رئیس  باشد،افزود:  مردم  به  خدمت 
حرکت  ارزیابی  شاخص های  از  یکی  که  کرد  تاکید 
مجموعه  آن  از  مردم  رضایت  میزان  اداری  سازمان 
است و از این رو باید تجدید نظر جدی در این موضوع، 

برخوردها، ارزیابی ها و تذکرها داشته باشیم.
در  خدمت  میزهای  ان��دازی  راه  به  اش��اره  با  وی   
ادارات دولتی با هدف ارائه خدمات به مردم با حفظ 
کرامت وعزت آنان گفت: باید مسئوالن حراست توجه 
داشته باشد که اگر میزان در انجام خدمات دستگاه، 
رضایتمندی مردم است باید میزهای خدمت با قوت و 
قدرت بتوانند انجام وظیفه کرده و امور ارباب رجوع را 
تسهیل نمایند. رشیدیان عنوان کرد: در این میان باید 
ظرف شش ماه میز خدمت الکترونیکی در دستگاه ها 
وسالمت  شفافیت  راستای  در  تحولی  که  شود  فعال 
امضاهای  گیری  شکل  از  جلوگیری  و  اداری  نظام 
در  افراد  برخی  سوئاستفاده  و  سودجویی  و  طالیی 
امکانات در  و  اختیارات  از  این سیستم  کنار  و  گوشه 
حراست ها  مدیران  به  خطاب  وی  اس��ت.    اختیار، 
آگاه  چشم های  عنوان  به  باید  شما  رو  این  از  گفت: 
در  خدمت  میزهای  این  کنید  تالش  نظام  بیدار  و 
چارچوب وظایف و ماموریت های خود در جای جای 

دستگاه ها و نهادها و..نظام شکل گیرد.
در  ام��روز  داد:  ادام��ه  رض��وی  خراسان  استاندار   
با  اقتصادی و تحریم هایی که  شرایطی که فشارهای 
هدف ایجاد شکاف بین ملت و نظام ما از سوی وزارت 
خزانه داری آمریکا هدایت و راهبری می شود باید به 
این موضوع توجه جدی داشت که یکی از مهمترین 
مباحثی که در اثر این تحریم ها و تنش و شوک وارده به 
جامعه اداری و اقتصادی ما وارد می شود، آن است که 

عده ای به سمت سوء استفاده از این شرایط می روند.
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به  پاسخگویی  برای  اطالعات  وزیر  یکشنبه  روز 
از نمایندگان دیگر به  سوال کریمی قدوسی و دو تن 
سه  این  رفت.  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
نماینده پیش از این از وزیر اطالعات پرسیده بودند که 
»علت همکاری و حمایت شما از ادمین ها و گروه های 
خانواده ها،  حریم  حرمت  هتک  در  که  تلگرامی 
فساد اخالقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند 

چیست؟«.
مشهد  نماینده  توانست  اطالعات  وزیر  جواب های 
و کالت در مجلس شورای اسالمی را قانع کند، که در 

ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.
با  رفتار  در  اطالعات  وزارت  گفت:  اطالعات  وزیر 
اساس  بر  مطبوعات  و  تلگرامی  کانال های  مدیران 

مالحظات کارشناسی خود عمل می کند.
محمود علوی افزود: هر فرد، سازمان و دستگاهی 
نظر  اس��اس  بر  و  ک��رده  عمل  خ��ود  شاکله  اس��اس  بر 
کارشناسی و رویکردهایی که برای راهبردهای سازمان 
خود تنظیم کرده رفتار می کند. وزیر اطالعات افزود: 
و  اطالعاتی  دستگاه های  سایر  و  اطالعات  وزارت 
با  رفتار  در  و  ک��رده  عمل  چارچوب  این  در  امنیتی 
اساس  بر  مطبوعات  و  تلگرامی  کانال های  مدیران 

مالحظات کارشناسی خود عمل می کند.
علوی با بیان اینکه ده ها هزار کانال تلگرامی حکم 
واحدی ندارند، تصریح کرد: وزارت اطالعات بر اساس 
امنیت ملی کشور  اساس  بر  و  گرایش خود  و  رویکرد 

تصمیم گیری و عمل می کند.
اینکه  بر  تأکید  با  دوازده��م  دولت  کابینه  عضو  این 
دینی  ضد  فعالیت  که  کانال هایی  با  اطالعات  وزارت 
داشته و مطالبی را در این باره منتشر و بازنشر می کنند 
برخورد می کند، اظهار کرد: وزارت اطالعات مدیران 
در  و  کرده  احضار  را  آنها  و  شناسایی  را  کانال ها  این 
اقدامات مبادرت  این  به  ندانسته  افراد  این  که  جایی 
ورزیده اند از آن ها تعهد گرفته و به دست خود آن ها 
به قوه قضائیه  را  افراد  این  و  را مسدود کرده  کانال ها 
معرفی نمی کند لذا اگر این افراد دوباره فعالیت کنند با 

آن ها برخورد بازدارنده صورت می گیرد.
دین  ضد  کانال های  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان یافته فعالیت می کنند، افزود: وزارت اطالعات 
کانال های ضد دینی که با اتاق فکر محتوای ضد دینی 
این  مدیران  و  کرده  برخورد  می کنند  بازنشر  و  تولید 
کانال ها را شناسایی می کند و درباره این کانال ها دیگر 
بحث تذکر معنا ندارد و وزارت اطالعات پرونده آنها را 

به دستگاه قضا واگذار می کند.
هزاران  اطالعات  وزارت  اینکه  بر  تأکید  با  علوی 

کانال، گروه را که با رویکرد امنیتی فعالیت کرده همانند 
سلطنت طلب ها، فرق نوظهور و منافقان تحت اشراف 
می   برخورد  آنها  با  و  است  داده  قرار  خود  اطالعاتی 
مستهجن،  کانال های  اطالعات  وزارت  گفت:  کند، 
تروریستی و کودک آزاری را شناسایی کرده و نسبت به 

مسدود کردن آنها اقدام می کند.
وزیر اطالعات ادامه داد: برخی کانال های تلگرامی 
امنیت  با  مغایر  و  ک��رده  فعالیت  نظام  چارچوب  در 
ملی و اصول اخالقی اقدامی انجام نمی دهند و برای 
رویکرد  که  شده اند  تشکیل  مختلف  احزاب  فعالیت 
اساس  بر  کانال ها  این  خصوص  در  اطالعات  وزارت 
حداقلی  دفع  و  حداکثر  جذب  رهبری،  رهنمودهای 
حوزه  در  که  آنچه  ک��رد:  اظهار  علوی  اس��ت.  ب��وده 
عملکرد وزارت اطالعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه 
در خصوص موضوع مذکور انجام شده بر اساس روند 

کارشناسی بوده است.
امنیت  اف��زود:  دوازده��م  دول��ت  کابینه  عضو  این 
)ص(  پیامبر  است.  مردم  اقشار  همه  حق  رسانه ای 
فرمودند خیری در سرزمینی که شهروندانش احساس 

برای  این اساس کشور  بر  بود؛  امنیت نکنند نخواهد 
رشد و بالندگی نیاز به امنیت فیزیکی دارد.

تروریستی  تیم  از 300  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که با برنامه از پیش تعیین شده وارد کشور شده بودند 
قوی ترین  در  گفت:  است،  شده  خنثی  عملیاتشان 
اساس  این  بر  دارد،  وجود  رخنه  امکان  نیز  کشورها 
اگر یک بار رخنه ای صورت گرفته نشان دهنده ضعف 
را  دیگر  اقدامات  نباید  و  نیست  اطالعاتی  دستگاه 
فیزیکی،  امنیت  کرد:  تصریح  علوی  گرفت.  نادیده 
و  فرهنگی  سیاسی،  رسانه ای،  روان��ی،  اقتصادی، 
... نیاز جامعه است و وزارت اطالعات در این راستا 
تالش می کند هر چند اختالف دیدگاه بین دستگاه ها 
در این خصوص باشد اما مانع همکاری دستگاه های 
به  اش��اره  با  اطالعات  وزیر  شد.  نخواهد  اطالعاتی 
اینکه کارشناسان وزارت اطالعات در رابطه با محتوای 
که  مسئله ای  به  کنندگان  سوال  نظر  مورد  کانال های 
جنبه ضد اخالقی یا ضد امنیتی داشته باشد برخورد 
جناحی  نگاه  اساس  بر  برخی  البته  گفت:  نکرده اند، 
مطالبی را منتشر کرده اند اما آیا وزارت اطالعات باید 

بر اساس دیدگاه جناحی با آنها برخورد کند.
تذکر  هشدار،  با  مشکالت  وقتی  کرد:  تاکید  وی 
آهنین  مشت  با  باید  چرا  می شود  حل  راهنمایی  و 
انسجام  و  ایجاد وحدت  باید در جهت  برخورد شود. 
معظم  مقام  موضوع  این  پرچمدار  که  کنیم  حرکت 

رهبری هستند.

غیبت سوال برانگیز روحانی و رحمانی فضلی در جلسه تعیین تکلیف »سپنتا نیکنام«؛

او که نه محروم بود و نه مصدوم
عضو  نیکنام«،  »سپنتا  حضور  موضوع  سرانجام 
عدالت  دیوان  حکم  با  که  یزد  شهر  شورای  زرتشتی 
اداری، از حضور در شورای اسالمی این شهر بازمانده 
و به یک مسئله بین شورای نگهبان و مجلس شورای 
اسالمی تبدیل شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت 
پیرامون  را  نهایی  حکم  نهاد  این  تا  شد  ارجاع  نظام 
حضور یا عدم حضور وی در شورای اسالمی شهر یزد 

صادر کند.
داستان سپنتا پایانی خوش داشت

چندین ماه از ارجاع پرونده سپنتا نیکنام به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری نهایی در 
خصوص وی گذشت تا اینکه هفته گذشته خبر آمد، 
این مسئله در نهایت در دستور کار مجمع قرار گرفته 
و به زودی اعضا در خصوص اینکه اقلیت های دینی 
می توانند عضوی از اعضای شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در سراسر کشور باشند، تصمیم گیری خواهد 

کرد.
سرانجام روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
بررسی این مسئله را در دستور کار قرار داد و نیز در این 
جلسه، قانون شوراهای 1375 مورد اشاره قرار گرفت 
که با شمول این قانون و تبصره آن، اقلیت ها می توانند 
مجمع  اعضای  کنند.  شرکت  شوراها  انتخابات  در 

اخیر مجلس درباره حضور  همچنین ماده 4 مصوبه 
اقلیت ها در شوراها را با دو سوم آرا تصویب کردند که 
مطابق با این تصمیم، سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی 
می تواند  و  درآمد  شورا  عضویت  به  یزد  شهر  شورای 

پس از این به کار خود در شورای شهر بازگردد.
نامه سپنتا نیکنام به روحانی 

اما سپنتا نیکنام طی روزهای گذشته و در حالی که 
نهایت طی هفته  در  او  با  مربوط  می دانست موضوع 
قرار  کار مجمع تشخیص مصلحت  جاری در دستور 
می گیرد، در نامه  ای از رئیس جمهور خواستار اجرا و 
عمل به شعارهای انتخاباتی اش شده بود و همچنین 
در  مجمع  اعضای  کردن  متقاعد  برای  بود،  خواسته 
جلسه آن روز حاضر شده و در دفاع از حضور اقلیت ها 

در شوراها سخنرانی کند.
اما در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت 
ـ  تن  چند  جز  ـ  آن  اتفاق  به  قریب  اکثر  که  نظام، 
شوراهای  در  دینی  اقلیت های  عضویت  با  مخالفتی 
تنها  نه  ندادند،  نشان  خود  از  روستا  و  شهر  اسالمی 
»حسن روحانی« رئیس جمهور حاضر نشد و در دفاع 
»عبدالرضا  حتی  بلکه  نکرد،  صحبت  مسأله  این  از 
که  امید  و  تدبیر  دولت  کشور  وزیر  فضلی«،  رحمانی 
این مسئله ارتباط مستقیمی به او داشت، از حضور در 

جلسه مجمع خودداری کرد.
شعارها و وعده های روحانی

و  روحانی  رفتارهای  این  کنون  تا  که  نماند  ناگفته 
هم  دیگری  مباحث  و  مسائل  در  را  دولتش  اعضای 
دیده ایم که هرچند شعارهای پر طمطراق و قشنگی 
به  نهایت  در  می دهند،  موضوعات  برخی  پیرامون 
عرصه و ورطه عمل که می رسد، خیلی خود را پایبند 
نمی  نشان  اند،  کرده  عنوان شعار مطرح  به  آنچه  به 
دهند.او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 92 و 96 
بارها شعارهایی در حضور مردم سر داده است،  هم 
ولی به وقت عمل که رسیده، از آن موضوع یا پا پس 
از  اینکه به نحوی تالش کرده آن را خارج  یا  کشیده 

اختیارات دولت بنامند.
مشخصا در مورد حصر، برداشتن تحریم ها و عدم 
می توان  اقتصادی  الساعه  خلق  تصمیمات  اتخاذ 
مالحظه کرد که روحانی بارها در این خصوص صحبت 
این موضوعات سر  کرده و شعارهای آنچنانی درباره 
نتوانسته مطابق آن  تنها  نه  اما در عمل  داده است؛ 
بهره  دلیل  به  موضوعات  برخی  در  بلکه  کند،  رفتار 
گیری های سیاسی و انتخاباتی ـ هرچند اختیار عمل 
نیز  خود  انتخاباتی  شعار  تحقق  از  ـ  داشته  وجــود 

ممانعت کرده است.

کاش پای وعده هایمان بمانیم
درباره »سپنتا نیکنام« هم دقیقا چنین رویه  ای را 
شاهد بوده ایم. شاید این عضو زرتشتی شورای شهر 
یزد، امید زیادی به تدبیر روحانی و دولتش بسته بود 
تا بتواند مطابق با قانون و خواست مردم این شهر به 
جایگاه خود در شورا بازگردد. این امید حتی تا آخرین 
روز هم برای او زنده بود، چون مطابق با آن به رئیس 
جمهور نامه نوشت و از او درخواست هایی مطرح کرد، 

اما روحانی ترجیح داد، خواسته او را نادیده بگیرد!
به هر حال، همان طور که در تصاویر منتشر شده از 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان دید، 
اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع ـ جز چند تن ـ 
مهر موافقت خود را پای حکم حضور سپنتا نیکنام در 
شورای شهر یزد زدند تا مجمع و نظام اسالمی نشان 
بدهد، بن بستی در تصمیم گیری ها ندارد، اما   ای کاش 
رئیس جمهور هم پای وعده خود به اقلیت ها می ماند و 

در مجمع در دفاع از سپنتا سخن می گفت.
اختالفی که به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شد
نیکنام،  سپنتا  آوری  رأی  از  پس  است،  گفتنی 
حضور منتخب زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا 
و  اسالمی  شورای  مجلس  میان  را  اختالف نظرهایی 
آیت ا...  باره  این  در  می کرد.  ایجاد  نگهبان  شورای 
که  بود  گفته  نگهبان  شــورای  عضو  فقهای  از  یزدی 
فقهای شورای نگهبان به اتفاق به توقف فعالیت نیکنام 
اقلیت  تصمیم گیری  داشتند،  تأکید  و  دادنــد  رأی 

مذهبی برای مسلمانان خالف شرع است.

با پاسخ های وزیر اطالعات در مجلس؛

کریمی قدوسی باالخره قانع شد
شهردار مشهد گفت: در جلسه با معاون اقتصادی 
رئیس جمهور در خصوص بافت پیرامونی حرم مطهر 
رضوی پیشنهاد چگونگی تأمین 3000 میلیارد تومان 
مطهر  حرم  پیرامون  طرح  اتمام  برای  سال  سه  طی 

رضوی به معاون اقتصادی رئیس جمهور تقدیم شد.
در  یادداشتی  انتشار  با  خامسی  تقی زاده  قاسم 
صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با 
اشاره به جلسه روز گذشته خود با محمد نهاوندیان، 

بافت  خصوص  در  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
موعود  روز  نوشت:»باالخره  مطهر،  حرم  پیرامونی 
شهردار  پیشنهاد  بررسی  جلسه  دیشب  رسید؛ 
مشهد به جناب رئیس جمهور، به ریاست آقای دکتر 
نهاوندیان و با حضور دعوت شوندگان در سطح ملی و 
استاندار محترم و رئیس محترم شورای شهر تشکیل 

شد«.
به  را  روحانی  آقای  تأکید  ایشان  داد:»  ادامه  وی 

این که دولت مایل است به اتمام هرچه سریع تر طرح 
پیرامونی حرم حضرت رضا)ع( کمک کند را به جلسه 
امسال  باید  هم کاری  این  که  شد  متذکر  و  کرد  ابالغ 

شروع و در سال های دیگر ادامه یابد«.
جلسه  به  منوط  جلسه  افزود:»حاصل  تقی زاده 
بودجه  و  برنامه  سازمان  در  امروز  که  شد  دیگری 
 3000 تأمین  چگونگی  پیشنهاد  و  یافت  ادامه  نیز 
طرح  اتمام  ب��رای  س��ال  سه  طی  تومان  میلیارد 

سه جانبه  امضا  با  رض��وی  مطهر  ح��رم  پیرامون 
و  راه  مسکن،  وزارت  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
رئیس  اقتصادی  محترم  معاونت  به  شهرسازی 

جمهور تقدیم شد«.
جلسه  این  در  که  کسانی  همه  ک��رد:»از  اضافه  وی 
قاضی زاده  و  بحرینی  آقایان  خصوصًا  شدند  حاضر 
نمایندگان محترم شهرمان که دفاع جانانه ای از این 

پیشنهاد کردند، صمیمانه سپاس گزارم«.

اگر چه دولت و بانک مرکزی در سیاست جدید خود 
رها  را  آن  و  دانسته  قاچاق  و  غیررسمی  را  ارز  بازار 
به روالی عادی تبدیل  بازار  کرده اند و نوسان در این 
شد، اما این روزها شایعه حذف ارز مسافرتی بهانه ای 
تازه برای بهم ریختگی بازار و تشدید قیمت ها شده 

است.
شاهد  گذشته  روز  از  ارز  ب��ازار  ایسنا،  گ��زارش  به 
که  دالر  قیمت  است.  بوده  قیمت ها  مجدد  افزایش 
قیمت  تومان   ۸۱۰۰ تا   ۷۸۰۰ بین  هفته ای  دو  حدود 
می خورد، با رشد مواجه شده و روز یکشنبه تا ۸۹۵۰ 
تومان هم پیش رفته است. از سوی دیگر قیمت یورو 
که تا ۹۴۰۰ تومان رسیده و در همین حد نوسان قیمت 
داشت، روز گذشته تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان مورد معامله 
قرار گرفت. افزایش قیمت در بازارارز در حالی اتفاق 
افزایشی  نیز  سکه  قیمت  دیگر  سوی  در  که  می افتد 
شده و به حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده 

است.
عادی  مدت هاست  ارز  بازار  در  نوسان  که  چند  هر 
شده و در هر روز ممکن است قیمت ها هیجانی و رو به 
باال حرکت کند؛ اما در دو روز گذشته عواملی موجب 

که  طور  آن  است.  شده  بازار  قیمت  نوسان  تشدید 
تحلیلگران بازار ارز عنوان می کنند شایعه حذف ارز 
افزایش قیمت دالر  بر  اثرگذار  مسافرتی خود عاملی 
بوده است. به هر صورت اکنون مسافران ارز خود را 
با قیمت حدود ۴۳۰۰ تومان برای دالر و ۵۲۰۰ تومان 
برای یورو تهیه می کنند، اما با جدی شدن احتمال 
ارز مسافرتی این تقاضا ممکن است که کامال  حذف 
نگرانی  رو  این  از  شود.  سرازیر  آزاد  بازار  سمت  به 
حتی  تا  شده  موجب  آینده  در  قیمت ها  افزایش  از 
است  قرار  و  ندارند  سفر  تصمیم  فعال  که  مسافرانی 
در ماه های بعد مسافرت کنند، از اکنون با داغ شدن 
شایعات تصمیم به تامین ارز گرفته و تقاضا در بازار 

باال رفته است.
ارز  بازار  تحلیلگران  که  است  موضوعی  دیگر  سکه 
آن را افزایش قیمت دالر می دانند. جالب اینجاست 
که تا پیش از این با توجه به رابطه مستقیمی که بین 

قیمت دالر و سکه وجود دارد این افزایش قیمت دالر 
بود که موجب گران شدن سکه می شد اما مدتی است 
که افزایش قیمت سکه موجب هیجان در بازار شده 
است. عنوان می شود در روزهایی که حتی دالر آرام 
است، سکه افزایش قیمت دارد و این به دلیل افزایش 
صرافی ها  دارد.  وجود  آن  برای  که  است  تقاضایی 
عنوان می کنند با وجود اینکه سکه های پیش فروش 
در حال تحویل است ولی این سکه ها به بازار نمی آید 
و نتوانسته عامل تعدیل قیمت ها باشد. این در حالی 
است که دارندگان سکه های پیش فروش با توجه به 
دارند،  آینده  در  قیمت  افزایش  برای  که  بینی  پیش 
خودداری  آن  فروش  پیش  از  فعال  می دهند  ترجیح 

کنند و دارایی خود را در قالب سکه نگه دارند.
اما از سوی دیگر با توجه به احتمال اعمال تحریم ها 
در مردادماه که به دلیل خروج امریکا از برجام ممکن 
است اتفاق افتد، تحلیلگران بازار می گویند این خود 

عاملی دیگر برای تحریک تقاضا در بازار بوده است.
باید یادآور شد از ۲۱ فروردین ماه سال جاری و با 
اوج گرفتن قیمت دالر در بازار که به حدود ۶۰۰۰ تومان 
سیاست  اج��رای  به  تصمیم  دولت  رسید،  ب��ازار  در 
دیگر  آن  اساس  بر  که  گرفت  ارز  حوزه  در  جدیدی 
معامالت بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و هر گونه 
خرید و فروشی را قاچاق اعالم کرد. در این سیاست 
برای دالر نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفت و باید تاکید 
مورد  سامانه های  در  ارزی  معامالت  تمام  که  داشت 
نظر آن انجام شود. کارشناسان و تحلیلگران هر چند 
ابتدای اجرای این سیاست آن را غلط دانستند و  از 
هشدار دادند که باید در مورد ادامه آن بازنگری شود، 
اما تغییری اتفاق نیفتاد و در نهایت معامالت بازار به 
طور کامال غیرشفاف پیش رفت تا جایی که قیمت ها 
از ۲۰۰۰ تومان دیگر افزایش یافته و اختالف  تا بیش 
است.  رسیده  تومان   ۴۰۰۰ بر  بالغ  دولتی  نرخ  با  آن 
تحلیلگران بازار می گویند تا هنگامی که دولت بازار ارز 
را به رسمیت نشناخته و صرافی ها به طور ساماندهی 
تغییری در  انتظار  نکنند، نمی توان در  فعالیت  شده 

شرایط موجود بود.

#بازارخبر

نماینده تربت جام در مجلس گالیه کرد:

هفت خوان رستم در ادارات و بانک ها
شورای  مجلس  در  تایباد  و  جام  تربت  نماینده 
اشتغال زایی  تسهیالت  اعطای  به  اشاره  با  اسالمی 
روستایی گفت: مردم به دلیل آیین نامه های اجرایی 
با هفت خوان رستم  بانک ها  نهادها و مقررات  برخی 

برای دریافت تسهیالت مواجه هستند.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی  جهان  آبادی افزود: 
براساس  روستایی  اشتغال زایی  گسترده  اعتبارات 
دستورالعمل دولت و مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در برنامه ششم توسعه اقتصادی که به تصویب رسیده 
در حال اجرا و خراسان رضوی جز استان های رکوردار 

در زمینه جذب این اعتبارات است.
نخست  ماه  چهار  طی  همچنین  داد:  ادام��ه  وی 
لیست  صدر  در  تربت جام  شهرستان  ج��اری،  سال 
شهرستان های جذب اعتبارات قرار داشته اما موانع 
اعتبارات  این  جذب  هنگام  مردم  برای  هم  مهمی 
وجود دارد. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز 
ضعیف  اطالع رسانی  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در 
و  شرکت ها  سازمان ها،  داخلی  آیین نامه های  و 
است  دولت  تدوینی  آیین نامه  بر  عالوه  که  بانک ها 
را از مهم ترین موانع جذب این تسهیالت برشمرد و 
خاطرنشان کرد: اطالع رسانی نهادهای توزیع کننده 
این اعتبارات همانند جهاد کشاورزی، صنعت معدن 
تجارت و... به شدت ضعیف است.بخش عمده ای از 
مردم اطالعی از این تسهیالت در حال توزیع و کمیت 

و کیفیت آن ندارند.
اطالع رسانی  این  نمی توان  کرد:  خاطرنشان  وی 
ضعیف را عامدانه انگاشت اما سیستم اداری ما یک 
سیستم معیوب است و زمانی که فردی در آن اطالع 
پیدا می کند تسهیالت با بهره مناسب در حال توزیع 
است، ممکن است تالش نماید تا زمینه بهره برداری 
فراهم  آشنایانش  و  دوستان  برای  اعتبارات  این  از 
در  باخرز  و  تایباد  تربت جام،  مردم  نماینده  شود. 
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: اما نمی توانیم با 
این دید به مسئله نگاه کنیم چرا که اگر قرار باشد هر 
فرد درون سیستم را به این مسائل متهم کنیم دیگر 
موانع  این  عمده  کرد.  اعتماد  هیچکس  به  نمی توان 
است  کشور  بیمار  و  فشل  اداری  سیستم  به  متعلق 
رانت،  برای  را  عوامل  و  شرایط  بهترین  خودش  که 
اعتبارات  توزیع  در  عدالت  و  برابری  عدم  تبعیض، 

فراهم می کند.
وی با بیان اینکه همچنین سازمان ها، شرکت ها و 
سایر نهادهای مرتبط با این تسهیالت کارگروه هایی 
گرفتن  طرح،  آماده سازی  برای  که  کرده اند  ایجاد  را 
تاییدیه و بعضی از امور اداری هزینه های هنگفتی را 
از مردم می گیرند، اظهار کرد: این هزینه ها در حال 
تحمیل به مردم است و بعضا پس از طی این مراحل 
افراد متوجه می شوند تسهیالت مذکور شامل حالشان 
نمی شود و بروز چنین مواردی به اعتماد مردم نسبت 

به دستگاه های توزیع کننده اعتبارات آسیب می زند.

عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان:

مسکن در رکود می ماند
به  اشاره  با  سازان  انبوه  کانون  مدیره  هیئت  عضو 
اینکه تنها راه گذار از رکود بازار مسکن افزایش تولید 
در  همچنان  بازار  می شود  پیش بینی  افزود:  است، 

رکود بماند.
همواره  ایران  در  مسکن  بازار  افزود:  رهبر  ایرج 
5سال  اما  است،  بوده  دوره ای  تورم  و  رکود  شاهد 
بجز  و  است  ممتد  رکودی  دچار  بازار  این  که  است 
نکرده  را تجربه  پایانی سال گذشته رونقی  ماه  چند 

است.
وی علت این رونق کوتاه مدت را بازگشت سوداگران 
دیگر  بازار های  از  آن ها  ناامیدی  و  مسکن  بازار  به 
و  ریشه ای  مسکن  مشکالت  اف��زود:  و  کرد  عنوان 
اقتصادکالن  از  شدت  به  ب��ازار  این  و  بنیادی است 
این  حل  آن  خاص  خصوصیات  اما  می پذیرد،  تاثیر 

مشکالت را مشکل تر می کند.
بیشترین  مسکن  ح��وزه  داد:  رهبرادامه  ای��رج 
به  مسئوالن  اما  داراس��ت،  را  اشتغال زایی  ظرفیت 

این مسئله بی توجهی می کنند.
داده  آمار های  میان  که  تناقضی  خصوص  در  وی 
واحد  500ه��زار  و  دومیلیون  وجود  بر  مبنی  شده 
جدید  مسکن  تولید  به  کشور  نیاز  و  خالی  مسکن 
از  ناشی  است  ممکن  امر  این  گفت:  دارد  وج��ود 
فرسوده  بافت های  و  افراد  تفریحی  امالک  احتساب 

در زمره خانه های خالی کشور باشد.
ساالنه  تولید  ما  جمعیت  رشد  داد:  ادام��ه  وی 
1میلیون واحد جدید را طلب می کند که ما با تولید 
هم  و  کرده  ایجاد  اشتغال  هم  می توانیم  مقدار  این 
هستند  وابسته  مسکن  به  که  صنایعی  به  را  رونق 

برگردانیم.
از  احتکاروجلوگیری  با  مبارزه  راه  تنها  رهبر  ایرج 
گرفتن  نظر  در  را  بازار مسکن  در  فعالیت سوداگران 
معین  مدتی  در  معامالت،  تعداد  روی  بر  مالیات 
مسکن  معموال  کنندگان  مصرف  گفت:  و  دانست 
این  اما  نمی فروشند  سرعت  به  را  شده  خریداری 
کار باعث می شود سوداگران از ورود به بازار مسکن 

خودداری کنند.
با  اجاره بها  نرخ  بی رویه  افزایش  درخصوص  وی 
تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی ورود تعزیرات به این 
حوزه موثر نخواهد بود، چاره کار را ایجاد رقابت در 
بازار دانست وتصریح کرد: با افزایش عرضه خود به 
خود قیمت ها کاهش یافته و بازار به تعادل می رسد 
روند  تسهیل  با  تنها  عرضه  افزایش  و  رقابت  واین 

تولید و افزایش آن صورت خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی :

77 درصد شاغالن استان نیروی کار ماهر هستند
معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد :

تعیین تکلیف 103 میلیارد تومان از تسهیالت توسعه اشتغال روستایی استان
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت :۷۷ درصد نیروهای شاغل 

دربازار کار استان نیروی کار ماهر و به نوعی آموزش دیده هستند.
 شکوه میرشاهی با بیان این مطلب افزود : بر اساس مطالعات انجام شده با همکاری جهاد دانشگاهی استان 
استان 85 درصد اززنان شاغل افراد ماهر و آموزش دیده هستند و در میان مردان شاغل هم 76 درصد دارای 
مهارت الزم در رشته و شغل خود هستند. در این میان این مشکل در حوزه فارغ  التحصیالن دانشگاهی که عموما 

هم فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کارهستند جدی تر است.
 وی عنوان کرد : در حال حاضر بر اساس برآوردها نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی باالست 
چنانکه آمارها نشان می دهد 48 درصد افراد جویای کار دانش آموختگان دانشگاهی هستند واین روند رو به رشد 
است چنانکه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار تحصیل کرده که االن 45 درصد است در افق 1400 به رقم 52/5 
درصد می رسد که در واقع درصد بیشتری از جمعیت فعال و جویای کار را این تحصیل کرده ها شامل خواهند شد.
 وی با بیان اینکه این وضعیت نیازمند برنامه ریزی برای آموزش مهارت های الزم به دانش آموختگان دانشگاهی 
است، افزود: بر اساس سرشماری سال 95 تعداد بیکاران دارای تحصیالت عالی در استان حدود 56 هزار و 265 
نفر بوده که از این میزان 36 هزار و 157 نفر مرد و 29 هزار و 108 نفرشان را زنان تشکیل می دادند در مجموع حدود 

5.5 درصد از بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی کشوربوده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی از تعیین تکلیف یک هزار و ۳۰ میلیارد 
ریال از تسهیالت توسعه اشتغال روستایی تا کنون در استان خبر داد.

قربان میرزایی افزود: تا کنون از رقم شش هزار و 100 میلیارد ریال سهم استان از این اعتبارات حدود 3 هزار 
میلیارد ریال آن به استان ابالغ شده که از این میزان یک سوم آن درکارگروه ها تعیین تکلیف و به بانک ها ارجاع و 

مصوب شده است که بخشی پرداخت شده و بخشی هم در دست پرداخت است.
 وی عنوان کرد : از این میان 460 میلیارد ریال آن پرداخت شده و منجر به به ایجاد یک هزار و 560 اشتغال 
گردیده است و بقیه هم در حال انجام فرآیندهای مربوطه هستند.  به گفته وی ، شهرستان تربت جام در صدر 
جدول به لحاظ تعداد طرح، پرداخت واشتغال ایجاد شده در استان است و شهرستان بینالود در پایین ترین رتبه 
جدول قرار دارد.. وی عنوان کرد : در سطح کشوری نیز بر اساس تعداد طرح های مصوب کارگروه و بررسی کمی 
آنها خراسان رضوی رتبه اول و البرز رتبه آخر کشور را داراست. میرزایی با بیان اینکه با توجه به فرصت محدود در 
اختیار برای جذب تسهیالت باید فرمانداران به صورت مستقیم به موضوع وارد شده و طی پیگیری ها و برگزاری 
جلسات مستمر در این رابطه نسبت به مدیریت شرایط و رصد پرداخت تسهیالت اقدام کنند.  وی تصریح کرد : 
دراین میان با توجه به استقرار رابطین اشتغال در فرمانداری ها، مشکالت متقاضیان استفاده از این تسهیالت در 

زمینه دریافت و استفاده از این امکن به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منعکس شود.

در جلسه شهردار مشهد با رئیس جمهور مطرح شد؛

پیشنهاد  تامین 3000میلیارد تومان برای طرح پیرامون حرم

از شایعه تا اثرگذاری؛

»ارز مسافرتی« بازار را تکان داد
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   اول پولش رو بده-کی به فکر من باشه
گ��ف��ت:خ��واه��ش  پ��رس��ت��ار  ب���ه  و  ش���د  ب��ی��م��ارس��ت��ان  وارد  س���رع���ت  ب���ا  داش�����ت  آغ�����وش  در  را  ک�����ودک  ک���ه  ح���ال���ی  در  پ����وش  ن��ارن��ج��ی   پ��ی��رم��رد 
می کنم به داد این بچه برسید.ماشین بهش زد و فرار کرد... پرستار:این بچه نیاز به عمل داره باید پولشو پرداخت کنید.پیرمرد:اما من پولی ندارم پدر و مادر این بچه رو 

هم نمی شناسم.خواهش می کنم عملش کنید من پول و تا شب براتون میارم...

پ���رس���ت���ار:ب���ا دک���ت���ری ک���ه ق�����راره ب��چ��ه رو ع��م��ل ک��ن��ه ص��ح��ب��ت ک��ن��ی��د.ام��ا دک���ت���ر ب�����دون ای��ن��ک��ه ن��گ��اه��ی ب���ه ک�����ودک ب���ی���ن���دازد گ��ف��ت : ای��ن 
اش��ک  ک��وچ��ک��ش  م�����زار دخ���ت���ر  ب���ر س���ر  ب����ع����د... دک���ت���ر  ب���ش���ه.ام���ا ص��ب��ح روز  پ����رداخ����ت  ع��م��ل  از  ق��ب��ل  پ����ول  ب���ای���د  ب��ی��م��ارس��ت��ان��ه.   ق���ان���ون 

می ریخت... و چه قدر زود دیر می شود.

داستانک
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برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال 
رضوی روز یکشنبه طی مراسمی در تاالر بنیاد پژوهشهای 
اسالمی آستان قدس رضوی در مشهد مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
گفت:  مراسم  این  در  رضوئی  قدس  آستان  تولیت 
موضوع کتابت با کرامت در فرهنگ دینی جایگاه واالیی 
دارد و پروردگار کتابت در تکوین را با تقدیر الهی رقم زده 

است.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی افزود: جهاد علمی 
و جهالت عملی به وسیله قلم از انسان زدوده می شود، در 
قرآن به قلم سوگند یاد شده است اما هر قلمی مورد سوگند 
پروردگار نیست بلکه مهم مستور قلم و قلم توحیدی و 

انسانساز مورد سوگند پروردگار است.
موجب  و  قلم  کرامت  باعث  نافع  علم  داد:  ادامه  وی 
اعتالی مرکب می شود، آنچه به این قلم و مستور قلم در 
جامعه اسالمی اعتال می دهد هدف و انگیزه درست است. 
اصحاب قلم در فرهنگ دینی اصحاب کرم هستند و این 
جشنواره اگر در پرتو کرامات رضوی باشد همه خوبیها برای 

قلم با کرامت است.
کار  علم  تولید  گفت:  رض��وی  قدس  آستان  تولیت 
ارزشمندی است و کار علمی و پژوهشی در حوزه امام 
رضا)ع( باید متفاوت از کارهای گذشته باشد. آستان قدس 
رضوی ظرفیت زیادی برای چاپ و نشر کتاب دارد اما این 
ظرفیت نباید فقط به انتشار کتاب اختصاص داشته باشد 

بلکه باید آن را در اختیار علم و فرهیختگی قرار داد.
3هزار اثر به جشنواره رسید

در ادامه این مراسم، دبیر یازدهمین جشنواره کتاب 
سال رضوی گفت: افزون بر 16 هزار فراخوان جشنواره به 
سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر و برای چهار هزار 
ناشر داخلی، نمایندگان ناشران خارجی و صنفی و دو هزار 

مرکز فرهنگی ارسال شد.
از  اثر  هزار  سه  مجموع  در  افزود:  بذرافشان  مجتبی 
داخل و خارج از کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که 
پس از پاالیش آنها 324 اثر به داوران ارائه شد. در پی سه 
مرحله داوری 21 اثر در حوزه کتاب، دو اثر در حوزه پایان 
نامه، سه اثر در حوزه حمایت از آثار رضوی و یک اثر در 

حوزه ناشر فعال به عنوان برگزیده انتخاب شدند. 
همچنین طی این مراسم از 26 کتاب جدید منتشره از 
سوی آستان قدس رضوی در حوزه امام رضا )ع( رونمایی 
و از برگزیدگان یازدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال 

رضوی قدردانی شد.

تاریخی  شهر  فرهنگی  میراث  پایگاه  سرپرست 
شهر  ای��ن  در  تاریخی  خانه   20 گفت:  سبزوار 
آثار  فهرست  در  آن  اثر  هشت  که  شده  شناسایی 

ملی به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا، محسن برآبادی روز یکشنبه با 
در  سبزوار  تاریخی  های  خانه  بیشتر  اینکه  بیان 
خانه  خرید  افزود:  است  شخصی  مالکان  اختیار 

های تاریخی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به مشارکت شورای شهر و شهرداری 
سبزوار در خرید خانه های تاریخی اظهار داشت: 
خانه تاریخی اولیا در آخرین روزهای سال گذشته 
شهر  شورای  مشارکت  با  امسال  و  شد  خریداری 
نظر  در  دیگر  تاریخی  خانه   2 خرید  شهرداری  و 

گرفته شده است.
و  سبزوار  شهر  نماد  را  تاریخی  های  خانه  وی 
عامل رونق گردشگری دانست و گفت: خانه های 
جعفرزاده،  افچنگی،  اسالمی،  اسکوئی،  اولیا، 
چشمی، سدیدی و شریعتمدار برخی از خانه های 

مهم تاریخی این شهر است.
تاریخی  شهر  فرهنگی  میراث  پایگاه  سرپرست 
های  خانه  مرمت  و  احیا  به  توجه  افزود:  سبزوار 
توسعه  و  گردشگری  رش��د  ب��ه  منجر  تاریخی 
اقتصادی آنها شده که تالش می شود این الگو در 

سبزوار نیز پیاده شود.
های  خانه  برخی  مالکان  داش��ت:  اظهار  وی 
تاریخی تصمیم به فروش خانه های خود دارند که 
در صورت غفلت میراث فرهنگی و شهرداری این 
به  توجه  بدون  که  شود  می  واگذار  افرادی  به  آثار 
ارزش تاریخی بنا اقدام به تخریب و تغییر کاربری 

آن می کنند.
تاریخی و  با احیا و مرمت خانه های  وی گفت: 
و واحدهای  به مجتمع های مسکونی  آنها  تبدیل 
شهرستان  به  گردشگران  جذب  زمینه  اقامتی 

سبزوار فراهم می شود.

سد  که  خوشحالیم  گفت:  س��راج  الدین  حسام 
مقاومت در برابر موسیقی در مشهد شکست.

این خواننده موسیقی سنتی در  ایسنا،  گزارش  به 
محل  در  که  مشهد  در  خود  کنسرت  خبری  نشست 
پردیس هویزه مشهد برگزار شد، افزود: خدا را شکر 
به  روند  این  که  امیدواریم  و  این سد شکسته شد  که 
معنویت  و  کند  پیدا  ادامه  آینده  در  صحیحی  شکل 

موسیقی فراموش نشود.
وی ادامه داد: خطه خراسان خطه ادب و هنر است 
و  احمدی  سرور  و  مشکاتیان  و  شجریان  سرزمین  و 
سرزمین  این  ادب  و  شعر  به  که  است  بزرگانی  دیگر 

خدمت های فراوان و متعددی کرده اند.
این خواننده موسیقی سنتی تصریح کرد: خراسان 
و مشهد سرزمین ویژه ای است که امیدواریم این روند 

به نحو صحیحی در آینده نیز در آن ادامه پیدا کند.
سراج خاطرنشان کرد: من وقتی در مشهد به روی 
صحنه رفتم این اتفاق با ناباوری روی داد و هنگامی 
که سرپرست گروه بامداد با من تماس گرفتند متوجه 
شدم که ظاهرا هماهنگی های الزم را انجام داده اند و 

شرایط برای برگزاری کنسرت را فراهم کرده اند.
با  کنسرت  این  اجرای  اول  شب  کرد:  عنوان  وی 
خوشبختانه  ادام��ه  در  ولی  شد  برگزار  تردید  کمی 
متوجه شدیم که مشکلی وجود ندارد و شرایط برای 

ادامه روند برگزاری کنسرت فراهم است.
این خواننده موسیقی سنتی اضافه کرد: موسیقی 
و مذهب با یکدیگر تضادی ندارند و در طول یکدیگر 
و  مذهب  مقوله  بین  مجازی  دعوایی  ولی  هستند 
موسیقی همواره وجود و ادامه داشته و خواهد داشت 
یا  است  حرام  موسیقی  معتقدند  علما  برخی  چون 

مشکل دارد. 
اینکه در رسانه بزرگ کشور ما یعنی  بیان  با  سراج 
مختلفی  موسیقی های  پخش  شاهد  ما  صداوسیما 
موسیقی  بعضا  موسیقی  انواع  این  گفت:  هستیم، 
موسیقی  از  خاصی  انواع  هم  بعضی  و  هستند  فاخر 

هستند که تلقی از موسیقی را مخدوش کرده است.
ایرانی ریشه در اخالق و  وی اظهار کرد: موسیقی 
این  در  اثر  سفارش  به  نیازی  بنابراین  و  دارد  عرفان 
زمینه نیست و بنابراین اگر ما صرفا اجازه بدهیم که 
هنرمندان روی صحنه بیایند و اجرا کنند کار اخالقی 

و عرفانی انجام می شود.
همدم  داد:  ادام��ه  سنتی  موسیقی  خواننده  این 
به همین  و  بود  ایرانی  جوانی خود ما موسیقی فاخر 
ایران  بزرگان اخالق و عرفان  اندیشه های  با  دلیل ما 
از  بسیاری  از  را  ما  مساله  این  که  می شدیم  آشنا 
امکان  این  از  جوانان  امروز  اما  می کرد  دور  آسیب ها 

دور شده اند.

درخواست  هم  آینده  برای  ما  کرد:  تصریح  سراج 
ارتباط  بتوانند  هنرمندان  تا  داری��م  بیشتر  آزادی 
بیشتری با مردم داشته باشند و بهتر و بیشتر به مردم 

خود خدمت کنند.
نحو  به  شود  منع  که  هرچه  کرد:  خاطرنشان  وی 
دیگری رشد می کند و به همین دلیل وقتی در مشهد 
منع موسیقی وجود دارد موسیقی زیرزمینی در این 
ما  و  داده  روی  ام��روز  که  اتفاقی  می کند  رشد  شهر 

شاهد آن هستیم.
از  ما  وقتی  اف��زود:  سنتی  موسیقی  خواننده  این 
و  دارد  مشخصی  تعاریف  می کنیم  صحبت  هنرمند 
طی  و  شوند  خواننده  هفته  دو  طی  نمی توانند  افراد 

مدت کوتاهی تعداد زیادی کنسرت برگزار کند. 
سراج عنوان کرد: نگران این هستیم که در آینده در 
مشهد جو مافیای موسیقی ایجاد شود و این اتفاقی 
پاک  و  اصیل  ماهیت  تا  بود  آن  مراقب  باید  که  است 

موسیقی در این شهر حفظ شود.
گفت: عدم  بامداد  گروه موسیقی سنتی  سرپرست 
وجود موسیقی فاخر ایرانی مشهد را به مرکز موسیقی 

زیرزمینی در کشور تبدیل کرد.
کنسرت  این  خبری  نشست  در  مرتضوی  س��االر 
مراسم  این  برگزاری  برای  ما  کرد:  اظهار  موسیقی 
فرآیندهای  از  بیشتر  که  کردیم  طی  را  روندهایی 
احیای  ستاد  با  جهت  همین  به  و  بودند  قانونی 
مشهد  دادستان  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
فرآیند  وارد  سپس  و  دادیم  انجام  را  هماهنگی هایی 
قانونی شدیم تا مشکلی برای برگزاری این رویداد رخ 

ندهد.

وی تصریح کرد: دغدغه نبود عینی جبهه موسیقی 
فاخر مشهد چند سالی است که در مشهد ایجاد شده 
است زیرا به خاطر محروم بودن از این نوع موسیقی 
شاهد آن هستیم که مشهد تبدیل به مرکز موسیقی 

زیرزمینی ایران شده است.
نیاز  مشهد  شهر  ک��رد:  خاطرنشان  مرتضوی 
این  زی��را  دارد  ایرانی  اصیل  و  فاخر  موسیقی  به 
موسیقی ها افراد را به آرامش و تامل دعوت می کند؛ 

روحیه ای که جامعه ما به آن نیاز دارد.
اتفاقات  برخی  کرد:  عنوان  بامداد  گروه  سرپرست 
در برخی کنسرت های پاپ در شهرستان های اطراف 
باعث شده است تا مشکالتی برای روند موسیقی در 

استان ایجاد شود.
روند  تا  شد  سبب  برنامه ها  این  کرد:  اضافه  وی 
شود  مطرح  اینگونه  و  شود  روبرو  مشکل  با  موسیقی 
به  خود  با  را  مسائلی  اینگونه  موسیقی  انواع  همه  که 

همراه می آورند.
سرپرست گروه بامداد با بیان اینکه ما در صداوسیما 
و برخی کنسرت ها در حال فاصله گرفتن از موسیقی 
اصیل هستیم؛ گفت: هدف ما از برگزاری این کنسرت 
نیز اعتمادسازی است به نحوی که در این شهر شاهد 

بهترین های حوزه موسیقی و هنر باشیم.
مرتضوی تصریح کرد: هر کار فرهنگی در این شهر 
باید هویت شهر مشهد یعنی امام رضا)ع( را در کنار 
خود حفظ کند و از جمله برنامه های موسیقی نیز باید 

این ویژگی را داشته باشند.
تهیه کننده  باروح  سرهنگ  نشست  این  ادامه  در 
این کنسرت طی سخنانی اظهار کرد: مقاماتی امروز 

موسیقی  از  خوبی  درک  که  هستند  خدمت  حال  در 
دارند.

را  موسیقی  اجرای  از  هدف  برخی  داد:  ادامه  وی 
خارج  از  را  افرادی  و  می دانند  مالی  استفاده  صرفا 
اینجا  به  شهر  این  الزامات  به  توجه  بدون  مشهد  از 
ظرفیت  از  استفاده  با  مدت  این  در  ما  اما  می آورند 
آن  شاهد  و  کردیم  برگزار  را  رویداد  این  مشهد  خود 
هستیم که گروه بامداد از خود مشهد این کنسرت را 

به کمک استاد سراج برگزار کردند. 
دارم  اعتقاد  من  که  جایی  تا  کرد:  تصریح  ب��اروح 
اینگونه  مخالف  مقامات  و  حکومت  عنوان  هیچ  به 
اما  هستند  هم  موافق  برعکس  و  نیستند  رویدادها 
مدیران بایستی در اجرای این رویدادها جدی باشند 
و کاری کنند که دغدغه های مسئوالن خدایی ناکرده 

بیشتر نشود.
گروه  و  س��راج  الدین  حسام  کنسرت  تهیه کننده 
بامداد خاطرنشان کرد: اینکه برنامه اجرای موسیقی 
بلیت  حد  از  بیشتر  یا  دهیم  انجام  تجاری  برج  در  را 
موسیقی  برای  مشکل  ایجاد  موجب  کنیم  فروشی 
می شود در حالی که در اجرای ما هیچ مشکلی روی 
هم  مراقبت  و  می کردیم  توجیه  را  مردم  ما  و  نداد 
می کردیم تا مشکلی رخ ندهد و خوشبختانه همه چیز 
به خوبی پیش رفت و ما در برابر مجوزی که گرفتیم 

کامال متعهدانه رفتار کردیم.
وی افزود: مردمی که موسیقی را می خواهند باید 
کمک کنند و تصور خود از موسیقی را از هیاهو و... 
برخی  باید  که در مشهد  بپذیریم  باید  ما  و  کنند  دور 
اصول و مقررات را رعایت کنیم تا مشکلی پیش نیاید.

برگزیدگان جشنواره کتاب سال 
رضوی تجلیل شدند

بیست خانه تاریخی در سبزوار 
شناسایی شد

حسام الدین سراج: 

خوشحالیم که سد مقاومت در برابر موسیقی در مشهد شکست
در  و  ش��ده  ش���روع  م���دارس  ن��ام  ثبت  فصل 
چشم  ب��ه  خ��ان��واده ه��ای��ی  ن��ام  ثبت  س��ت��اده��ای 
می خورند که از مواردی چون دریافت وجه کمک 
به مدرسه اجباری، ارائه کارنامه به شرط دریافت 
با  سکونت  جغرافیایی  محدوده  تطابق  عدم  پول، 

مدرسه مورد نظر و ... شکایت دارند.
قانون   ۸ ماده  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
۱۳۷۲ و  شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 
بهره گیری  مدارس،  اجرایی  آیین نامه  همچنین 
قانونی  لحاظ  به  مردمی  داوطلبانه  کمک های  از 
نامه اجرایی  آیین  اما طبق ماده 4  ندارد  اشکالی 
فعالیت های  کلیه  مبنای  م��ق��ررات  م���دارس، 
و  قوانین  آنکه  رغم  علی  دید  باید  و  است  مدرسه 
آیین نامه ها جلب مشارکت های داوطلبانه را مجاز 
دانسته، چگونه مدیران مدارس به عنوان مجریان 
و  آیین نامه ها  کنندگان  رعایت  و  قانون  اصلی 
وزارت  سیاست های  با  همسو  ها،  دستورالعمل 

آموزش و پرورش عمل می کنند؟.
ارزش ه��ای  و  م��ردم  حقوق  نگهبانان  مدیران 
مورد  آنها  قانونی  عملکرد  و  هستند  مدرسه 
حمایت مراجع نظارتی از درون و بیرون دستگاه 
در  مدیران  وقتی  اما  اس��ت،  پ��رورش  و  آم��وزش 
مقابل احکام صریح بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
قرار می گیرند دیگر ضرورتی به تفسیر  وعملکرد 
سلیقه ای ندارند، بلکه بین قاعده "جلب مشارکت 
ثبت  اخذ وجه در فصل  "ممنوعیت  و  داوطلبانه" 
بخشنامه های  و  دستورالعمل  اج��رای  در   " نام 

مربوط تکلیف قانونی مشخص دارند.
شرط  و  قید  بی  ثبت نام  بر  اصل  قوانین،   طبق 
حق  یک  عنوان  به  شرایط  واجد  آم��وزان  دانش 
بصورت  حتی  مالی  مشارکت  جلب  نه  و  اس��ت 
داوطلبانه؛ عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن 

رابطه خانواده ها و مدرسه می شود.
و  است  نامناسب  مدارس  مالی  شرایط  هرچند 
اگر خانواده ها مشارکت نکنند مدیران با مشکالتی 
که  کرد  فراموش  نباید  اما  شد،  خواهند  مواجه 
باز  به فصل ثبت نام  محدودیت تقاضای مشارکت 
ثبت  فصل  در  مالی  مشارکت  تقاضای  و  می گردد 
و  امنایی  هیئت  دولتی،  عادی  مدارس  برای  نام 

نمونه دولتی به موجب مقررات فعلی مجاز نیست.
و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل  کمرئی،  علیرضا 
پرورش  و  آموزش  وزارت  شکایات  به  پاسخگویی 
اخیرا به همین موضوع اشاره کرد و گفت: دریافت 
وجه هنگام ثبت نام را به هیچ وجه قبول نداریم. 
به  باید  مردمی  مشارکت   مکانیزم های  معتقدیم 
گونه ای باشد که توهم "ثبت نام مشروط" را از بین 
از موضوعات مورد شکایت،  ببرد.  هر ساله یکی 
البته  است.  نام مدارس  ثبت  به هنگام  اخذ وجه 
بسیاری مدیران مدارس تالش می کنند در زمان 

ثبت نام هیچ شرطی وجود نداشته باشد.
اگر مردم با تخلفاتی در هنگام ثبت نام برخورد 

کردند چه کنند؟
نام  ثبت  هنگام  در  تخلفاتی  با  م��ردم  اگر  اما 
پرسش  این  به  کمرئی  کنند؟  چه  کردند  برخورد 
و  مناطق  همه  در  ما  که  است  گفته  و  داده  پاسخ 
داریم  شکایات  به  پاسخگویی  ادارات  استان ها 
قرار  مردم  دسترس  در  آن  تماس  شماره های  و 
ثبت  سامانه  در  می توانند  م��ردم  ضمنا  دارد. 
شکایات اعتراضات خود را به صورت موردی ثبت 

بازه  یک  در  و  مناطق  سطح  در  موظفیم  کنند. 
زمانی معین به شکایات پاسخ دهیم که در صورت 
نیاز به صورت اتوماتیک به سطوح باالتر استانی و 
به فوریت مورد بررسی قرار  تا  وزارتخانه می رسد 

بگیرد.
یکی دیگر از مشکالت مردم به هنگام ثبت نام در 
مدرسه  با  سکونت  محل  محدوده  تطابق  مدارس 
دریافت  و  ها  سوءاستفاده   برخی  از  فارغ  است. 
که  خانواده هایی  هستند  ص��وری،  قولنامه های 
 ۴۰۰ متوسط  طور  به  تا  ندارند  را  الزم  مالی  توان 
کد  و  بپردازند  امالک  آژانس های  به  تومان  هزار 
که  کنند  دریافت  را  مدارس  تایید  مورد  رهگیری 
تسهیل این امر باید مورد توجه ادارات آموزش و 

پرورش قرار بگیرد.  
و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل  راستا  همین  در 
پرورش  و  آموزش  وزارت  شکایات  به  پاسخگویی 
و  آموزشی  واحدهای  باید  والدین  اینکه  بیان  با 
و  دهند  قرار  م��دارس  انتخاب  مالک  را  آم��وزش 
واحد  انتخاب  مالک  نباید  خاص  و  ویژه  آموزش 
بسیاری  در  گفت:  باشد  فرزندان  برای  آموزشی 

محدوده  امکانات  با  والدین  انتظارات  م��وارد 
ندارد.  وجود  محدودیتی  و  است  مطابق  سکونت 
و  شهری  جغرافیایی  محیطهای  در  معموال  اما 
آموزشی  واح��د  محدودی  تعداد  که  پرجمعیت 

وجود دارد محدودیت هایی بوجود می آید.
نظارت و کنترل بر ارائه قولنامه های صوری در 

زمان ثبت نام 
وی با اشاره به تشکیل ستادهای ثبت نام قبل از 
ستادهای  گفت:  آموزان  دانش  از  نام  ثبت  شروع 
ثبت نام مشخص می کنند در مناطق مختلف کدام 
است؟.  مناسب تر  منطقه  کدام  برای  آموزشگاه 
نام  ثبت  اولویت های  از  به محل سکونت  نزدیکی 
منطقه ای  و  شهری  محدوده  در  اگر  حتی  است، 
متفاوتی باشد. البته استثنائاتی هم وجود دارد که 
شاغل بودن پدر و مادر در نزدیکی واحد آموزشی 

از دیگر استثنائات ثبت نام دانش آموزان است.
کمرئی افزود: در این میان ممکن است والدین 
برای اینکه فرزند خود را در مدارس دلخواهشان 
مثال  و  بزنند  اقداماتی  به  دست  کنند  نام  ثبت 
برای چنین  بگیرند.  قولنامه های سکونت صوری 
و  است  شده  ایجاد  کنترلی  مکانیسم  نیز  مواردی 
نام  ثبت  زمان  اول  هفته  سه  در  نظارت  بازرسان 

صحت آن را مشخص می کنند.
ثبت ۱۸۳ شکایت مردمی در زمان ثبت نام

به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزی��اب��ی  مدیرکل   
تشکیل  از  پ��رورش  و  آم��وزش  وزارت  شکایات 
خبر  استثنائات  کنترل  برای  نظارت  گروه های 
داد و افزود: ۶۰ نفر در قالب ۳۰ گروه برای نظارت 
مورد   ۱۸۳ نام  ثبت  فصل  در  می کنند.  فعالیت 
شکایت والدین ثبت شده است که حدود ۱۹ مورد 

مربوط به گرفتن وجه مازاد از والدین بوده است.
هیچ  به  دولتی  عادی  مدارس  داد:  ادامه  وی 
وجه مجاز به گرفتن وجه اجباری و داوطلبانه در 
هنگام ثبت نام نیستند. والدین در صورت دریافت 
وجه از سوی مدارس دولتی، می توانند در سامانه 
به  حضوری  یا  اعالم  پرورش  و  آموزش  شکایت 
ستادهای ثبت نام مراجعه کنند، ظرف ۴۸ ساعت 
پاسخ  کاری  هفته  یک  تا  و  رسیدگی  شکایات  به 

داده می شود.

هفتم فروردین 97 بود که خبر مرگ ندا دختر شش 
ساله مشهدی را آوردند. قرار بود به نانوایی برود و نان 
بیاورد. قاتل 41 ساله او، دم در خانه کمین کرده بود 
و ندا را با وعده خوردنی های خوشمزه و بازی، ربوده 
بود. جسد این دختر بچه که در اثر خفگی مرده بود در 
خرابه های نزدیک خانه شان پیدا شد. قاتل بی رحم 
او را خفه کرده بود. دمپایی ها  به ندا،  از تجاوز  بعد 

پیدا  از مرگش  بعد  را  نان های خشکیده  با  زنبیل  و 
کردند.

که  زمانی  درست  ماه،  اردیبهشت  در  بعد  کمی 
محمدحسین 10 ساله منتظر ماشینی که قرار بود 
و  زد  بوق  پراید  بود،  ایستاده  ببرد  مدرسه  تا  را  او 
راننده جوانک محله بود، محمدحسین سوار  شده 
بود و مقصد مدرسه نبود، فرعی و مرگ. قاتل سی 
را داشت،  این پسربچه  به  و چند ساله قصد تجاوز 
تجاوز  قربانی  دیگر  کودک  یک  تمام  بی رحمی  با  و 
و نامهربانی شد. صبح دیروز چند پایه و دو طناب 
سوال  این  ولی  بود  بی انصاف  قاتل  دو  این  میزبان 
کودک  ت��راژدی  پایان  واقعا  این  آیا  که  است  مطرح 

آزاری در مشهد است؟
احساسات  مشهدی  کودکان  قتل  و  تجاوز 

جامعه جریحه دار کرد
کودکان  قاتل  دو  اع��دام  از  بعد  مشهد  دادستان   
مشهدی در جمع خبرنگاران گفت:  ارتکاب این دو 
فقره جرم موجب جریحه دار شدن احساسات جامعه 
و آسیب به امنیت اجتماعی خانواده ها و کودکان شد. 
غالمعلی صادقی ادامه داد: با توجه به سیاست های 
همکاری  و  تمام  جدیت  با  جرم  دو  هر  قضاییه  قوه 

عزیزان پلیس به سرعت پیگیری، متهمان شناسایی 
فوق العاده  صورت  به  نیز  احکام  شدند.  دستگیر  و 
پایانی یعنی قصاص  امروز شاهد مراحل  تشکیل و 

متهمان با حضور عموم مردم بودیم.
دادستان مشهد با بیان اینکه امیدواریم در آینده 
شاهد این وقایع نباشیم، گفت: نباید در این اتفاقات 
مردم را مقصر بدانیم مقصر اصلی مجرمان هستند، 
وظیفه ما و پلیس این است که اقدامات الزم را برای 

پیگیری انجام دهیم.
صادقی در ادامه بر اقدام هر چه سریعتر در خصوص 
نشانی  و  آرم  هیچ  که  تلفنی  تاکسی های  از  برخی 

ندارند، تاکید کرد.
عملکرد مثبت نیروی انتظامی و قوه قضاییه در 

پرونده دو قاتل مشهدی
شهرستان  انتظامی  فرمانده  آقابیگی،  سرهنگ 
مشهد قبل از اجرای حکم دو قاتل مشهدی گفت: 
صحنه ای که امروز شاهد هستیم اجرای حدود الهی 
است، از یک سو خوشحالیم که مردم ما طعم عدالت 
را می چشند اما از سوی دیگر باید با فرهنگ سازی از 

بروز چنین اقداماتی جلوگیری شود. 
وی تاکید کرد: خوشبختانه در این حوادث نیروی 

را  قاتلین  توانست  زم��ان  کوتاه ترین  در  انتظامی 
دستگیری و قوه قضاییه نیز در کوتاه ترین زمان به این 

پرونده رسیدگی کردند.
فوریت های  ایجاد  لزوم  محمدحسین:  پدر 

کودکان 
قاتل  اعدام  از  پیش  ساله   ۱۰ محمدحسین  پدر 
به  فرزندم  قاتل  امروز خوشبختانه  فرزندش گفت:  
مجازات خود می رسد، امیدوارم در نیروی انتظامی 
بروز  از  تا  کنیم  ایجاد  کودکان  فوریت های  بتوانیم 

چنین وقایعی جلوگیری شود. 
قوه قضاییه در این پرونده عملکرد بسیار مناسبی 
پرونده  به  کوتاه  مدت  این  در  توانستند  و  داش��ت 

رسیدگی کنند.
مادر ندا: از دستگاه قضایی متشکرم

مادر ندا 6 ساله بعد از اعدام قاتل فرزندش گفت: 
از دستگاه قضاییه بابت رسیدگی سریع به این پرونده 

تشکر می کنم. 
از روزی که این اتفاق برای دخترم رخ داد بیشتر 
مراقب دیگر فرزندانم هستم تا دیگر این اتفاق برای 
آن ها رخ ندهد. به پدر و مادران توصیه می کنم مراقب 

فرزندان خود باشند تا شاهد چنین وقایعی نباشند.

قطع برق و خاموشی های زمان بندی شده در استان 
خراسان رضوی با چالش ها و تبعات مختلف از جمله 

تهدید ذخایر خونی همراه بود.
خراسان  برق  توزیع  شرکت  مسئولین  که  حالی  در 
بیمارستان  و  درمانی  مراکز  هستند  مدعی  رضوی 
ندارند،  قرار  ها  خاموشی  و  برق  قطع  برنامه  در  ها 
موتور  سوختن  از  استان  این  خون  انتقال  کل  مدیر 
سردخانه ذخایر خونی به دلیل قطع برق و افت ولتاژ 

خبر داد. 
حمیدرضا اسالمی گفت: قطع برق و افت ولتاژ طی 
ذخایر  سردخانه  موتور  سوختن  باعث  گذشته  هفته 
شده  انجام  اقدامات  با  که  شد  کل  اداره  این  خونی 
خونی  های  ف��راورده  و  پالسما  هزار   20 نابودی  از 

پیشگیری گردید.
در  استان  خونی  ذخایر  سردخانه  موتور  افزود:  وی 
حالی تعمیر شده است که سال گذشته نیز سوخت و 

برای تعمیر آن 350 میلیون ریال هزینه شد. 
برق  توزیع  شرکت  همکاری  از  ح��ال  ای��ن  با  وی 
اگر  داشت:  اظهار  و  کرد  قدردانی  رضوی  خراسان 
نبود،  برق  شرکت  مهندسان  و  کارشناسان  تالش 
خونی  ذخایر  و  شد  نمی  مدار  وارد  پشتیبان  موتور 

استان از بین می رفت.
رضوی  خراسان  خون  تولید  ظرفیت  گفت:  اسالمی 
انتقال  کل  اداره  که  است  سال  در  کیسه  هزار   100
خون استان اکنون چند برابر آن را تولید می کند به 
طوریکه سال گذشته 350 هزار کیسه خون و فراورده 

های خونی در استان تولید شد.
مراکز درمانی در برنامه زمان بندی قطع برق نیستند 
خراسان  برق  توزیع  شرکت  عمومی  رواب��ط  مدیر 
مناطق  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  باره  این  در  رضوی 
و  درمانی  مراکز  ها،  بیمارستان  قبیل  از  حساس 
نیم ساعته  بندی قطع  انتقال خون در جدول زمان 

برق قرار ندارند. 
علیرضا کاشی افزود: سوختن موتور سردخانه ذخایر 
خونی استان مشکل داخلی است و ارتباطی به قطع 

برق ندارد. 
قطع  برنامه  در  درمانی  مراکز  گرچه  کرد:  اظهار  وی 
می  انتظار  مراکز  این  مدیران  از  اما  ندارند  قرار  برق 

رود داشتن سیستم برق اضطراری را جدی بگیرند.

از  مشهد  فردوسی  دانشگاه  حراست  مدیریت 
راه اندازی سامانه ساتراپ )سامانه تخلفات راهنمایی 
و رانندگی پردیس( به  منظور رعایت بیشتر مقررات 
راهنمایی و رانندگی و برقراری بهتر نظم و امنیت در 

پردیس این دانشگاه خبر داد.
افزود:  خبر  این  اعالم  با  شهیدی  ایمن  مرتضی 
طبق برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای مردادماه 
پردیس  سطح  در  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات   97

دانشگاه در این سامانه ثبت می گردد.
از  بهره گیری  و  توسعه  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
فناوری های نوین در حفظ امنیت و نظم در پردیس 
کارگروه  هماهنگی  با  حراست  مدیریت  دانشگاه، 
اداره  کارکنان  تالش  با  و  دانشگاه  پردیس  ترافیک 
تهیه سامانه  مقدمات  از سال 96  فیزیکی،  حفاظت 
عنوان  تحت  پردیس  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات 
از  فنی  روندهای  اتمام  با  که  نمود  آغاز  را  ساتراپ 
ویژه  به صورت  و  می گردد  اجرایی  مردادماه  ابتدای 
حفاظت  اداره  گشتی  مأمورین  توسط  قابل استفاده 

فیزیکی و انتظامات می باشد.
در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  حراست  مدیریت 
داشت:  اظهار  سامانه  این  قابلیت های  خصوص 
اپلیکیشن  و  وب  تحت  نسخه  دو  در  سامانه  این 
تولیدشده است و امکاناتی همچون ثبت نوع تخلف، 
ارسال پیامک و نامه اتوماسیون اداری برای افراد و 
گزارش های مدیریتی در این سامانه پیش بینی شده 

است.

پیگیری  و  آم��وزش  معرفی،  وی��ژه  اف��زار  ن��رم 
در  مراسمی  طی  شنبه  روز  شنوایی  غربالگری 

مشهد رونمایی و معرفی شد.
معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
خراسان رضوی در حاشیه این مراسم به خبرنگار 
ایرنا گفت: این نرم افزار با نام 'گوشهای فرزند من' 
و با هدف ارائه اطالعات و آگاهی بخشی به مادران 

نوزادان تهیه شده است.
با  توانند  می  مادران  افزود:  هنربخش  مسعود 
و  خود  همراه  گوشی  روی  بر  افزار  نرم  این  نصب 
از اطالعات الزم در زمینه  این سیستم  به  با ورود 
روند  پیگیری  مراحل  و  شنوایی  سالمت  و  غربال 

درمان فرزند خود اطالع یابند.
 797 و  هزار   126 گذشته  سال  کرد:  اظهار  وی 
زیرپوشش  رضوی  خراسان  استان  موالید  از  نفر 
طرح غربالگری شنوایی قرار گرفتند که این تعداد 
12 درصد موالید کشور و 85 درصد موالید استان 
بود. خراسان رضوی در این زمینه رتبه اول کشور 

را کسب کرد.
زیرپوشش  کودکان  مجموع  از  افزود:  هنربخش 
و  شنوایی  کم  دارای  نفر   245 درمانی  مداخالت 
داده  تشخیص  عمیق  شنوایی  کم  دچار  نفر   190
گرفتند.اعتبار  قرار  تخصصی  درمان  تحت  و  شده 
پارسال اجرای این طرح در استان هشت میلیارد 

ریال بود.

معاون سالمت، اصالح و تربیت اداره کل زندانها و 
اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: بهار 
امسال پنج هزار و 598 زندانی در مجموعه زندانهای 
استان به صورت مولد و غیرمولد مشغول کار شدند.

سال  ابتدای  ماه  سه  در  افزود:  راد  نمازی  حمید 
جاری از میان واجدین شرایط اشتغال در زندانهای 
استان بطور میانگین سه هزار و 185 نفر به صورت 
خاص  مکانهای  و  امکانات  از  استفاده  با  و  مولد 

مشغول کار شده و دستمزد دریافت کردند.
این مدت 2 هزار  در  اظهار داشت: همچنین  وی 
و 413 نفر به صورت غیر مولد و با فعالیت در مواقع 
صنایع  همچون  فعالیتهایی  به  پرداختن  با  بیکاری 
کار  مشغول  تسبیح  ساخت  و  دوزی  کوبلن  دستی، 

شده و از منافع مادی آن بهره مند شدند.
سازمان  قانونی  اختیارات  راستای  در  گفت:  وی 
زندانها برای ایجاد اشتغال و مهارت آموزی زندانیان 
زندانها،  کفایی  خود  جهت  در  تالش  و  مهارت  فاقد 
برخوردار  اهمیت خاصی  از  آموزی  و حرفه  اشتغال 

است.
نمازی راد افزود: در همین راستا به همت مدیران 
و  آموزی  حرفه  اردوگاه  استان،  زندانهای  روسای  و 
کاردرمانی چناران، کانون اصالح و تربیت شاندیز و 
کارشناسان اشتغال و حرفه آموزی، اقدامات خوبی 

در این زمینه انجام شده است. 
11 زندان، اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی برای 
و  اصالح  کانون  و  چناران  در  مخدر  مواد  معتادین 
اقدامات  و  زندانها  کل  اداره  نظر  زیر  شاندیز  تربیت 

تامینی و تربیتی خراسان رضوی اداره می شود.

خبر

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی؛

نرم افزار ویژه شنوایی سنجی در 
مشهد رونمایی شد

معاون اصالح و تربیت زندان های استان؛

پنج هزار و 600 زندانی خراسانی 
مشغول کار شدند

راه اندازی سامانه ساتراپ؛

دانشگاه با متخلفین رانندگی 
برخورد می کند!

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی:

قطعی برق ذخایر خونی را 
تهدید کرد

در آستانه فصل ثبت نام مدارس محقق شد؛

رسیدگی به شکایات ثبت نام مدارس ظرف 4۸ ساعت

این پایان تراژدی است؟
صبح روز گذشته، قاتالن محمدحسین و ندا دو کودک مشهدی به دار مجازات آویخته شدند

در مشهدصورت گرفت؛
سه قتل در پی خشونت های سریالی

بامداد دیروز در پی درگیری میان چند جوان در 
آغل گوسفندان، یکی از این جوان ها به ضرب گلوله 
دوستش به قتل رسید. با احتساب این قتل، شمار 
قتل های ناشی از یک لحظه عصبانیت، در کمتر از 

یک هفته به سه فقره رسید.
ساعت  سه برادر  چرا  که  نیست  مشخص  هنوز 
محل  گلشهر،  انتهای  به  گذشته  روز  2:30بامداد 
شلیک  ص��دای  و  می روند  گوسفندان  نگهداری 
گلوله از اسلحه ساچمه ای و فریاد های مردی جوان 
قتلی  شوم  پرونده  آغاز  از  مرگ،  ناقوس  همچون 

دیگر در مشهد خبر می دهد.
به  شبانه  مأموریتی  در  که  کالنتری  مأموران 
ساعت  حول و حوش  بودند،  رفته  گلشهر  انتهای 
بازپرس  علی اکبراحمدی نژاد،  قاضی  با  3بامداد 
ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب مشهد تماس 
می دهند. قتل  یک  وقوع  از  گزارشی  و  می گیرند 

بیمارستان  راه��ی  نیمه شب  قتل  وی��ژه  قاضی 
هاشمی نژادمی  شود.

کالنتری  مأموران  قضایی،  مقام  حضور  از  پیش 
و  چرایی  قتل،  نحوه  درب���اره  اولیه  تحقیقات 
شناسایی  خصوص  در  اولیه  اقدامات  همچنین 

متهم به قتل را انجام داده  بودند.
آنچه رخ  مأموران  قاضی احمدی نژاد،  با حضور 
کردند:  بیان  این گونه  خالصه  به طور  را  بود  داده 
هدف  کشاله ران  ناحیه  از  27س��ال��ه،  » مقتول 
تیراندازی واقع شده  و به بیمارستان منتقل شده 
جراحت،  و  خون ریزی  شدت  علت  به  اما  است. 
اقدامات اورژانسی پزشکان مؤثر نبوده و جان خود 

انتهای  در  به  حادثه  این  است.  داده  دست  از  را 
خیابان گلشهر اتفاق افتاده است.«

احمدی نژاد  تاقاضی  بود  کافی  اطالعات  همین 
به دست آوردن  احتماال  و  جزئیات  بررسی  برای 
در  مقتول  جسد  س��راغ  به  موجود   سرنخ های 
جوانی  که  جایی  ب��رود،  بیمارستان  سردخانه 
مرگ  ب��ا  جامعه،  ب��ه  خدمت  ج��ای  ب��ه  27س��ال��ه 

هم آغوش شده بود.
بررسی وضعیت مقتول صحت اطالعات اولیه را 
دادسرای  در  پرونده ای  ترتیب  بدین  و  کرد  تأیید 
دستور  و  شد  تشکیل  مشهد  انقالب  و  عمومی 
از  پس  که  متهم به قتل  شناسایی  ب��رای  قضایی 

جنایت متواری شده بود، آغاز شد.
درگیری کودکانه در آغل گوسفندان

پلیس  کارآگاهان  و  قضایی  مقام  امر  ابتدای  در 
شده  داده  آدرس ه��ای  با  وقت  اول  صبح  آگاهی 
نگهداری  مخصوص  آغ��ل  که  جنایت  محل  به 
گوسفندان در حاشیه شهر، انتهای منطقه گلشهر 

بود رفتند.
خانواده  و  به دست آمد  نیز  ض��ارب  فرد  هویت 
بودند  به ماجرا  دنبال آب و تاب دادن  به  که  مقتول 
و  »قاتل  شدند:  مدعی  قضایی  مقام  به  پاسخ  در 
سه همدستش برای سرقت گوسفندان ما به اینجا 
منظور  به  نیز  برادرانش  و  مقتول  که  بودند  آمده 
این  درگیرمی شوند.  آن ها  با  سرقت  از  جلوگیری 
اسلحه  با  شوند  دستگیر  بودند  ترسیده  که  افراد 

شکاری تیراندازی کردند.«
ظن و گمان های مقام قضایی

موجود  شواهد  با  مقتول  خ��ان��واده  اظ��ه��ارات 
همخوانی نداشت، چرا که با حضور سه برادر در این 

به  را  دستگیر شدن  خطر  عاقلی  دزد  هیچ  مکان، 
جان نمی خرد. پرسش های بی پاسخ مقام قضایی 
وی  مشکوک بودن  نشانگر  نیز  مقتول  خانواده  از 
تحقیقات مشخص  ادامه  بود.در  به علت درگیری 
در  دیگر  چهار فرد  با  گذشته  شب  سه برادر  که  شد 
بزمی  گویا  و  بوده اند  گوسفندان  نگهداری  محل 
در  شوخی  یک  میان  این  در  داشته اند.  رفاقتی 
هوا معلق می ماند که مقتول آن را به خود می گیرد 
دقایقی  آغازمی شود.  کودکانه  بگومگوی  یک  و 
بعد یک شوخی دوستانه تبدیل به نزاعی بزرگ و 
خشمگین می شود که در پی آن چندین نفر با هم 
درگیر می شوند.ناگهان یکی از این افراد با اسلحه 
می کند  شلیک  مقتول  سمت  به  تیری  ساچمه ای 
که تیر به کشاله ران این فرد خورده و او را زمینگیر 
مصدوم،  فریادهای  و  خون  جاری شدن  می کند. 
متهم  هنگام  این  در  و  می اندازد  شدت  از  را  نزاع 
هویت  مشخص شدن  می شود.با  متواری  محل  از 
برای  بود، تحقیقات جنایی  قاتل که مردی جوان 
دستگیری این فرد آغاز و شش نفر از افراد دخیل 
در این درگیری از جمله برادران مقتول به دستور 

قاضی احمدی نژاد بازداشت می شوند.

وقوع ٣قتل غیر سریالی
دو پرونده قتل که خشونت  و از کوره در رفتن های 
جریان  به  مشهد  در  بود  آن ها  وجه تشابه  ناگهانی 
افتاد. هفته گذشته نیز در یک نزاع دسته جمعی در 
تایباد جوانی 21ساله به ضرب چاقو از پای درآمد.

بررسی های  و  34ساله  19 و  دو متهم  دستگیری  با 
صورت گرفته مشخص شد این افراد نیز در پی یک 

می شوند  درگیر  یکدیگر  با  پیش پا افتاده  اختالف 
به  اقدام  از آن ها در پی عصبانیت  ناگهان یکی  که 

بیرون کشیدن چاقو می کند.
می دهد  دس��ت  از  را  خ��ود  کنترل  که  ف��رد  ای��ن 
خود  خبط  متوجه  چاقو  با  ضربه زدن  از  پس  تنها 
ابد  برای  فرد  این  و  شده  دیر  دیگر  اما  می شود، 

چشم از جهان فرو می بندد.

سوداگران مرگ در دام مأموران انتظامی تایباد
فرمانده انتظامی شهرستان تایباد گفت: بار دیگر 
گرفتار  انتظامی  مأموران  دام  در  مرگ  سوداگران 

شدند و به اهداف خود نرسیدند.
سرهنگ علی اکبر قربانی در این خصوص اظهار 
اخباری  دریافت  با  گذشته  ساعت   24 طی  کرد: 
از سمت یکی  برانتقال محموله مواد مخدر  مبنی 
از استان های جنوبی به شهرستان تایباد بالفاصله 
با مواد مخدر  موضوع در دستور کار پلیس مبارزه 

این فرماندهی وهنگ مرزی تایباد قرار گرفت.
سه  با  خواف-تایباد  محور  افزود:  ادامه  در  وی 
مرزبانان  همکاری  با  نامحسوس  و  مجهز  اکیپ 
تایباد پوشش داده شد و در پنج کیلومتری پاسگاه 
کرات خودروی مورد نظر شناسایی و توقیف گردید.

قربانی بیان کرد: پس از بازرسی های انجام شده 
تعداد 55 بسته مواد مخدر از نوع حشیش به وزن 
38 کیلوگرم از جاساز خودروی موردنظر کشف شد.

فرمانده انتظامی تایباد  گفت: در این ارتباط دو 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت  و  دستگیر  نفر 
مراجع قضایی شدند.تمام محورهای اصلی و فرعی 
تحت کنترل پلیس بوده و باهر تخلفی برابر قانون 

مقابله خواهد شد.

برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت یک کشته به 
جا گذاشت

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: برخورد 
های  جاده  از  یکی  در  موتورسیکلت  دستگاه   2
روستایی این استان منجر به مرگ یکی از راکبان 

آنها شد.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: در این حادثه که 
روی  جام  تربت  کاریزنو  روستای  جاده  در  دیشب 
جان  دم  در  ها  موتورسیکلت  راکبان  از  یکی  داد، 

خود را از دست داد.
با اشاره به تردد زائران پیاده در جاده های  وی 
و  احتیاط  با  رانندگان  داشت:  اظهار  استان  این 

دقت کافی در جاده ها تردد کنند.

٣8 کیلو گرم حشیش در تایباد کشف شد
فرمانده انتظامی تایباد از کشف 38 کیلو گرم مواد 
مخدر از نوع حشیش در جاده خواف - تایباد خبر 

داد.
سرهنگ علی اکبر قربانی گفت: با دریافت خبری 
مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان 
های جنوبی به سوی تایباد، موضوع در دستور کار 
این  م��رزی  هنگ  و  مخدر  م��واد  با  مبارزه  پلیس 

شهرستان قرار گرفت.
جاده  نامحسوس  کنترل  با  ماموران  افزود:  وی 
این شهرستان خودرو حامل مواد مخدر را در پنج 
کیلومتری پاسگاه کرات شناسایی و متوقف کردند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو 55 
نفر   2 ارتباط  این  در  شد.  کشف  حشیش  بسته 

دستگیر و راهی مراجع قضایی شدند.

   :: افقی
1- وزنه برداردالورکرمانشاهی که چندروزقبل اولین مدال المپیك لندن رابرای کاروان 
ورزشی ایران کسب کرد- قسمت بیرونی سقف 2- روشنی- نوعی ورزش گروهی با چوب 
پاراف-ازوسایل   -3 پنیر!  دیرینه  دشمن  چمن-  زمین  یك  در  بازیکن   9 توسط  توپ  و 
پرواز- اهل ساری 4- از مو آراها!- سرنیزه- جنگ ونبرد 5- مرسول فرستادنی- هم شان 
وهم رتبه- تکراریك حرف 6- اسم ترکی- تگرگ- تعمیروآبادانی 7- فلزچهره!- منور- نشانه 
ها 8- تمام طول بدن- آوای گربه- نام پسرانه فرنگی 9- آسمان آماده بارش- اززیراندازها- 
نشان  فرق سر-  ازبیماری های چشم است-  که  گلوکوما  بیماری   - بسیارتوصیه شده 10 
اسب  وساری-  جاری   -  12 تلفنی  واحدمکالمات  نابودی-  عددعمر-   -  11 فارسی  جمع 
آذری- کج 13 - فریبکار- بسیارگرامی- درنازونعمت زیستن -14 آینده- طبیب مخصوص 
محمدرضارحمانی  هنری  نام  وسره-  خالص   -  15 درتهران  روستاومیدانی  دربارفرعون- 

نویسنده و شاعرمعاصرخالق »حماسه آرش «

 :: عمودی
ی��ارای��ران��ی  ع��اب��د-  چ��س��ب��ن��ده-  ح��ش��ره   -1
مهمترین  وآرام-  آهسته   -2 پیامبراعظم)ص( 
شهربندری قاره آفریقا درآفریقای جنوبی- حرفی 
درالفبای یونانی 3- آرزوی بزرگ- تکیه کالم مومن- 
ازوسایل  بنا-  فونداسیون  نوعی   -4 گیرنده  پیشی 
پنداری-  اینترنتی-  صفحه   -5 ساختمانی  نقاشی 
خراب 6- لوکس- میوه آبدارتابستانی- لقب شاهان 
حاکم  ماهیانه-  نقاش-   -7 عددخیطی!  مغول- 
زبان-  فارسی   -9 سرخ  یاقوت  طایفه-  شمش-   -8
خمیربتونه-   -  10 هلن  سرزمین  مادیت-  مقابل 
شهیر- اختراع گوتنبرگ- گهواره 11 – حمام بخار- 
 12 ادبانه!  بی  مثبت  جواب  مصر-  باستانی  ثالثه 
- قشرزحمت چرخاننده چرخ های صنعت کشور- 
دخترانه  نام  سردوخنك-   -  13 نادر  مقرحکومتی 
ازانواع  آهاری-  یقه   -  14 مثلثاتی  ازتوابع  وطنی- 
کنایه  اح��ض��ارارواح-  واسطه   -  15 نفرین  طالق- 

ازآدم خویشتنداروصبوراست- تلفظ فرنگی مکه

حل جدول شماره 72 

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

تکرار نشده باشد.

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

باشد.

2 8 9
3 2 1 6
7 4 2

6 1 5

4 1

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

جواب

جواب

8 1 5 1 9 9 6 4 2

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

412368795
395721468
768594321
876419532
254836179
139275846
687142953
941653287
523987614

815199642

745299566
244713919
617548973
957612562
571936235
196933721
588364137
889647451
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خراسان  چهارباغ  گردشگری  توسعه  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
بافت های تاریخی در حال  از  ایجاد یک حافظه بصری  گفت: برای 
مینیاتوری  شهری  موجود،  نقشه های  طبق  باید  مشهد  نابودی  

ساخت.
بین  تفاوت بسیاری  افزود:  نوری  ایسنا، رضا سلیمان  به گزارش 
با  دارند  خاص  گردشگری   جاذبه  یا   تاریخی  هویت  که  شهرهایی 

شهری نو به مانند گلبهار وجود دارد. 
تاریخی  قدمت  که  مشهد  مانند  شهری  برای  کرد:  عنوان  وی 
دارد  فراوان  گردشگری  و  تاریخی  های  جاذبه  و  هزارساله  حدود 
اینکه این شهر  به  باتوجه  بازتولید  آنها   ،حفظ فضاهای تاریخی و 
از دست  نتیجه  و در  امروزی شدن  تمام شهرها در حال  مانند  هم 

دادن هویت تاریخی خود است،ضروری است.
انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان   رئیس هیئت مدیره 
و  قدیمی  بافت  گسترده  تخریب  به  باتوجه  ما  امروزه  کرد:  بیان 
ادامه  هم  هنوز  و  گرفته  باالیی  دهه50سرعت  از  که  شهر  کهن 
یک  شخصیت  و  تاریخ  از  دوری  و  بی هویتی  مشکل   دارد،گرفتار 
تک  حفظ  به  باید  مشکالت  این  حل  برای  و  ایم  شده  قدیمی  شهر 
داشته  ویژه ای  توجه  شهر  تاریخب  بافت  در  مانده  باقی  بناهای 

باشیم. 
زمینه  این   در  که  اقداماتی  از  یکی   کرد:  اظهار  نوری  سلیمان 
باید  انجام داد شناسایی مساجد، مکان های تاریخی و آب انبارها 

،کاروانسراهای کهن به منظور به سازی و بروزرسانی آن ها است. 
مثال  عنوان  به  که  معنا  ای��ن  به  بروزرسانی  داد:  ادام��ه  وی 
نابودی   آستانه  در  و  از.سکنه  خالی  تاریخی  و  قدیمی  خانه های 
خانه  سفره  همچون  مصارفی  برای  را  آن ها  و  کرده  شناسایی  را 
بنا  قدیمی  چارچوب  همان  حفظ  با  تفریحی  اقامتی  مکان  یک  و 

کنیم.  بهسازی  و  مقاوم سازی 
خراسان  چهارباغ  گردشگری  توسعه  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
از  می توان  کاروان سراها  بازسازی  با  همچنین  کرد:  خاطرنشان 

استفاده کرد. به عنوان مسافرخانه های سنتی  آن ها 
 سلیمان نوری گفت: مشهد در 80 سال اخیر به صورت تدریجی 
خسروی  خیابان  دوره  یک  در  مثال  عنوان  به  است،  شده  گسترده 
ایجاد شده و در دوره ای دیگر منطقه بلوار وکیل آباد و در دوره ای 

قاسم آباد به وجود آمده است.
دوره  این  در  که  را  بافت هایی  از  یکی  می توان  کرد:  تصریح  وی   

ایجاد شده و هنوز هویت اولیه خود را دارد مانند محدوده خیابان 
تا  پاستور  تقاطع  یا  د  سناباد  پنجراه  تا  سراب  میدان  از  سناباد 
مدرن  مشهد  حفظ  قالب  در  و  انتخاب  را  دکترا  چهارراه  ابتدای 
را  تاریخی  دوره  این  راحتی  به  آینده  نسل های  تا   کرده  نگهداری 

کنند. لمس 
انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان   رئیس هیئت مدیره 
شهر  عنوان  تحت  مسئله ای  گردشگری  بحث های  در  ما  کرد:  بیان 
شهر  یک  از  شده  کوچک  نمونه  می توان  یعنی  داریم  مینیاتوری 
نابودشده  یا در آستاته نابودی را ایجاد کرد و به معرض دید عموم 

گذاشت. 
 12 منطقه  در  موجود  مینیاتوری  پارک  افزود:   نوری  سلیمان 
تاریخی  اثر   15 حدود  شامل  البته  که  است   کار  این  از  ای  نمونه 
ایران در ابعاد کوچکتر می شود. چه خوب است که همین کار را با 
یا همان  تاریخی  برای مشهد  اسناد  موجود  و  نقشه ها  از  استفاده 
مشهد حصار شاه  طهماسبی انجام داد و مشهد  قدیم را این گونه 

برای همیشه زنده و در برابر دیدگان  نگه داشت.
انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان   رئیس هیئت مدیره 
بازسازی  امکان  که  است  وضعیتی  در  مشهد  متاسفانه  داد:  ادامه 
برای  و  ندارد  وجود  آن  تاریخی  و  قدیمی  های  بافت  از  سری  یک 
را  حرم  اطراف  هتل های  و  برج ها  همه  باید  تنها   نه  انها  بازسازی 
هم  را  حرم  های  صحن  و  اماکن  از  برخی  باید  بلکه  کرد  تخریب 

داد. تغییر 
بناهای  تمام  حفظ  بنده  پیشنهادی  عملی  راهکار  افزود:  وی   
مانده  باقی  تاریخی  آثار  ملی   ثبت  شهر،  بافت  در  موجود  تاریخی 
در این محدوده و همچنین انتخاب و ثبت ملی یکی از خیابان های 
مشهد که در دوره معاصر ساخته شده به عنوان نماد مشهد مدرن 

در کنار احیای مشهد تاریخی به روش مینیاتوری است.
انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان   رئیس هیئت مدیره 
می توان  نوعی  به  هم  کنار  موارد  این  قراردادن  و  رعایت  با  گفت: 
امکان آشنایی بهتر نسل های آینده با هویت مشهد را فراهم کرد.

شهردار مشهد گفت: طی جلساتی که با مدیریت بنیاد بین المللی 
برنامه های دهه  برای  ایم، هماهنگی های الزم  امام رضا)ع( داشته 
کرامت صورت گرفته است و تمامی کارها با تمام توان در مرحله اجرا 

قرار دارد.
قاسم تقی زاده خامسی افزود: امام رضا)ع(، امام مهربانی هاست 
مشهدی  همشهریان  بخصوص  و  ایرانی  و  المللی  بین  زائران  همه  و 
همشهریان  اتفاق   به  قریب  اند.  کرده  حس  و  دیدن  را  مهربانی  این 
رضا  امام  بارگاه  و  گنبد  به  نگاه  با  را  خود  روز  دارند  دوست  مشهدی 
)ع( شروع کنند که نشان از ارادت مردم به امام مهربانی هاست و این 

ارادت متعلق به قشر و دستگاه خاصی نیست.
رضا)ع(  امام  خادم  و  مشهد  مردم  خادم  عنوان  به  کرد:  بیان  وی   
وظیفه خود را خدمت رسانی به زائران و مجاوران امام علی بن موسی 

الرضا)ع( می دانم.
خواهر  و  رض��ا)ع(  امام  نام  به  که  کرامت  دهه  در  کرد:  اضافه  وی 
است؛  شده  گذاری  نام  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  بزرگوارشان 

۱۹۰۰برنامه ویژه خاص دارد،که بر مبنای مشارکت مردم مشهد شکل 
یافته است.

عضو هئیت امنای بنیاد بین امللی امام رضا)ع( و عضو هئیت امنای 
شهرداری  های  فعالیت  به  اشاره  با  رض��ا)ع(   امام  امللی  بین  بنیاد 
مشهد در رابطه با محالت شهری گفت: در گذشته برنامه های مردمی 
متاسفانه  که  جوشید  می  مذهبی  اعیاد  در  محالت  دل  از  بسیاری 
اکنون کمرنگ شده است و در این راستا شهرداری مشهد، تالش,کرده 
رقم  با مردم  و صحبت  از سرای محالت  را  برنامه های خود  تا  است 
بزند تا خود مردم متولی برنامه ها باشند و شهرداری مشهد حمایت 

از برنامه ها را دنبال کند.
برنامه های شهرداری در دهه کرامت  با تشریح  تقی زاده خامسی 
چون  هایی  برنامه  مشهد  شهرداری  کرامت  دهه  ایام  در  کرد:  بیان 
گذشته  و  موضوعات  از  نقاشی  متنوع,  تئاترهای  ها,   جشن  برگزاری 
آموزش  جنبه  که  رضا)ع(  امام  از  جمالتی  اکران  همچنین  و  مشهد 
دینی و شهروندی دارد را در دستور کار خود قرار داده است تا بتوانیم 

در ارتقا فرهنگ عمومی شهر گامی مطلوب برداریم.
لطف  به  رضا)ع(,  امام  المللی  بین  بنیاد  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
نیروهای بسیار خوب و فعال, بنیادی قوی است که با نظر وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و عالقه و سابقه فرهنگی افتخار عضویت در 

هیئت امنای بنیاد بین المللی امام رضا)ع( را دارم.
امام رضا)ع(, جناب  المللی  بین  بنیاد  با مدیریت  که  طی جلساتی 
و  است  گرفته  صورت  الزم  های  هماهنگی  ایم  داشته  برازش  آقای 

تمامی کارها با هماهنگی و تمام توان در مرحله اجرا قرار دارد.
 وی در پایان نیز جشنواره بین المللی امام رضا)ع( که مصوب هیئت 
المللی امام رضا)ع( می باشد را حرکت مطلوبی در  امنای بنیاد بین 
امیدواریم شهرداری  ابراز کرد:  و  کنار تجربه سال های قبل دانشت 
بتواند با همراهی خود کارهای خوبی را به مردم ارائه دهد تا در ایام و 
مناسبت های سال مانند دهه کرامت موجبات شناخت هر چه بیشتر 
شکلی  به  مردم  عموم  برای  را  السالم  علیهم  معصومین  ائمه  سیره 

مطلوب فراهم آید

رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان پیشنهاد داد:

ساخت مشهد مینیاتوری برای حفظ هویت شهر

شهردار مشهد خبر داد:

برگزاری باشکوه جشن های دهه کرامت

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  

100080888

خبر

با کمبود  35 درصد روستاهای سبزوار 
آب آشامیدنی مواجهند

مدیر امور آب و فاضالب روستایی سبزوار گفت: 
به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی های اخیر 35 
درصد روستاهای این شهرستان در تابستان امسال 

کمبود آب آشامیدنی دارند.
روستاها  این  آب  اینکه  بیان  با  واهبی  عباس 
قطع نمی شود، افزود با تقسیم بندی آب و اخطار 
با بحران کم آبی در مناطق  به مشترکان پر مصرف 

روستایی مقابله می شود.
هر  برای  آب  مصرف  میانگین  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است  روز  شبانه  در  لیتر   130 روستایی  فرد 
داشت: بیش از 60 درصد ساکنان مناطق روستایی 
می  رعایت  را  آب  مصرف  الگوی  شهرستان  این 

کنند.
وی گفت: هم اکنون آب آشامیدنی 30 روستا در 
این شهرستان به صورت مستمر و در تمام فصول با 

تانکر تامین می شود.
پوشش  زیر  سبزوار  روستای   116 افزود:  واهبی 
خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی قرار دارند و 

54 روستا از شبکه آب و فاضالب محرومند.
وی اظهار داشت: 155 مخزن با حجم 17 هزار و 
570 متر مکعب، 41 ایستگاه پمپاژ و 38 تاسیسات 
کلرزنی برای تصفیه و انتقال آب روستائیان سبزوار 

وجود دارد.

تربت  معابر  آسفالت  تعهدات  از  نیمی 
حیدریه تحقق یافت

و  با اجرای 11هزار  تربت حیدریه گفت:  شهردار 
700 متر مربع آسفالت نیمی از تعهدات شهرداری 

در خصوص آسفالت مشارکتی معابر تحقق یافت
داشت:  اظهار  مجتهدی  صادق  محمد  مهندس 
33 مورد تعهد اجرای آسفالت به صورت مشارکتی 
از سال های قبلی داشته ایم که برای این تعهدات 
مبلغی حدود 2 میلیارد ریال تا پایان نیمه اول سال 
شده  دریافت  شهرداری  توسط  شهروندان  1396از 

است .
سرفصل  در  دریافتی  مبالغ  این  اما   : افزود  وی 
برای  شهرداری  اکنون  و  شده  هزینه  دیگری  های 
عمل به تعهدات خود باید بالغ بر 11 میلیارد ریال 

هزینه کند .
توانسته  گذشته  ماهه  یک  طی  وی،  گفته  به 
و  دهیم  انجام  را  تعهدات  این  از  نیمی  حدود  ایم 
تالش داریم تا ظرف یک ماهه آینده باقی تعهدات 

آسفالت را به اتمام برسانیم .
دارد  آمادگی  شهرداری   : کرد  تصریح  مجتهدی 
صورت  به  ها  کوچه  آسفالت  اج��رای  به  نسبت  تا 
از  شهروندان  مشارکت  سهم  دریافت  و  مشارکتی 
طبق   ، مشارکت  و  نوسازی  قبوض  پرداخت  محل 
الیحه مصوب شده در شورای اسالمی شهر ، اقدام 

نماید .

شهردار گناباد استعفا داد
استعفای  گفت:  گناباد  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
گناباد  شهر  شورای  گذشته  شب  جلسه  در  شهردار 

مورد موافقت قرار گرفته است.
سید حسین پورهاشمی اظهار کرد: یکی از شرط 
های شورای اسالمی شهر گناباد با شهردار منتخب 

حضور خانواده در گناباد بوده است.
وی افزود: ۹ ماه از فعالیت عباس عالیی به عنوان 
ایشان  مدت  این  در  ولی  گذرد  می  شهردارگناباد 
به  که  کند  گناباد  منتقل  را  خود  خانواده  نتوانسته 

همین دلیل استعفا کرده اند.
کرد:  تصریح  گناباد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نشود  ایجاد  اختالل  کارها  روند  در  که  این  برای 
آقای مهران حسین زاده معاون شهرداری گناباد به 

عنوان سرپرست فعالیت خواهد کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه مطرح 
کرد؛

تن   800 از  بیش  استحصال  بر  نظارت 
گوشت قرمز

رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه از نظارت 
استحصال  بر  تربت حیدریه  دامپزشکی  بهداشتی 

بیش از 800 تن گوشت قرمز خبرداد.
اظهار  مطلب،  این  بیان  با  غالمزاده  ابوالفضل 
سالم  قرمز  گوشت  عرضه  و  تولید  راستای  در  کرد: 
و  سالمت  سطح  افزایش  به  منجر  که  بهداشتی  و 
دام های  معاینه  می شود  جامعه  عمومی  بهداشت 
اندام های  بازرسی الشه و  از کشتار و  کشتاری قبل 
کارشناسان  ت��وس��ط  کشتار  حین  در  داخ��ل��ی 
شده  استحصال  گ��وش��ت  و  ان��ج��ام  دامپزشکی 
نشان  لیبل  و  دامپزشکی  سالمت  مهر  به  مهمور 
خودروهای  توسط  انقضاء،  و  تولید  تاریخ  دهنده 
سردخانه دار مجاز به مراکز عرضه فرآورده های خام 

دامی حمل می شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ذبح 
شرعی و بهداشتی 30 هزار و 273 راس دام سبک 
در  دامپزشکی  کارشناسان  نظارت  تحت  سنگین  و 

کشتارگاه دام شهرستان انجام شده است.
تاکید  با  حیدریه  تربت  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
سالمت  مهر  فاقد  قرمز  گوشت  خرید  ع��دم  ب��ر 
گونه  هر  خواست  عزیز  شهروندان  از  دامپزشکی، 
موارد تخلف را به شبکه دامپزشکی تربت حیدریه با 

شماره تلفن 05152284307 اطالع دهند.

خبر

بازرسی از مجتمع های آبی مشهد
 آغاز شد

خراسان  ورزشی  اماکن  بر  نظارت  ستاد  رئیس 
رضوی گفت: بازرسی از مجتمع های آبی و استخر 

های مشهد از روز یکشنبه 31 تیر ماه آغاز شد.
به گزارش ایرنا، سید رضا گلدوزیان افزود: اجرای 
های  مجتمع  و  استخرها  از  بازرسی  ضربتی  طرح 
شهروندان  سالمت  حفظ  هدف  با  مشهد  شهر  آبی 
و جلوگیری از تخلفات دست کم یک ماه ادامه دارد.
و  استخر   10 راستا  این  در  داش��ت:  اظهار  وی 
شهر  این  استخرهای  سایر  و  آبی  بزرگ  مجتمع 

مورد بازرسی قرار می گیرد.
ورزشکاران  پوشش  مجوز،  داشتن  گفت:  وی 
فروش  و  ها  مجتمع  بهداشت  یافته،  س��ازم��ان 
بازرسی  این  در  توجه  مورد  موارد  جمله  از  مکمل 

ها هستند.
مکمل  و  دارو  هرگونه  فروش  اف��زود:  گلدوزیان 
ورزشی در استخرها و اماکن ورزشی تخلف است و 

در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد.

نیمه شمالی خراسان  بارشهای رگباری 
رضوی را فرا می گیرد

با  رضوی  خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز 
در  رگباری  بارشهای  به  نسبت  ای  اطالعیه  صدور 
نیمه شمالی این استان و احتمال آبگرفتگی معابر 

هشدار داد.
بینی  پیش  مرکز  یکشنبه  روز  اطالعیه  اساس  بر 
از امروز نیمه شمالی  هواشناسی خراسان رضوی، 
ناپایدار و مرطوب  تاثیر جریانات  این استان تحت 

شمالی قرار خواهد گرفت. 
بارش  وقوع  سامانه  این  فعالیت  اساس  این  بر 
های رگباری توام با رعد و برق و در نواحی مستعد 
و  ابرناکی  افزایش  با  همراه  تگرگ  بارش  احتمال 
را  شب  و  عصر  ساعات  در  باد  وزش  شدت  افزایش 

موجب خواهد شد.
بر اساس این پیش بینی با توجه به رگباری بودن 
بارش ها احتمال روان آب و آبگرفتگی معابر در نوار 
شمالی و شمال غرب استان خراسان رضوی وجود 

دارد.
از  اطالعیه  این  در  رضوی  خراسان  هواشناسی 
خبر  استان  در  باد  وزش  شدت  و  ابرناکی  افزایش 
داده و به پیش بینی تمهیدات الزم برای جلوگیری 

از خسارات احتمالی توصیه کرده است.
از روز  از روند کاهش دما  این اطالعیه همچنین 
و  داده  خبر  استان  این  در  جاری  هفته  شنبه  سه 
طور  به  هفته  این  پایان  تا  است  کرده  بینی  پیش 
به  نسبت  هوا  گرمای  از  درجه   6 تا  چهار  میانگین 

امروز کاسته خواهد شد.

در دهه کرامت؛

100هزار نفر از گروه های خاص به حرم 
امام رضا)ع( تشرف یافتند

زائران آستان قدس  امور  و  اماکن متبرکه  معاون 
به حرم  گروه های خاص  از  نفر  از تشرف 100 هزار 

مطهر رضوی در دهه کرامت خبر داد.
در  رضوی  مطهر  حرم  گفت:  منبتی  خلیل  سید 
است  مجاوران  و  زائران  میلیونی  پذیرای  ایام  این 
معنوی  فرهنگی  برنامه های  منظور  همین  به  که 
بیش  که  شده  گرفته  نظر  در  آنان  برای  بسیاری 
جامعه  ویژه  و  خاص  گروه های  از  زائر  هزار   100 از 

مخاطب این برنامه ها هستند.
کمیته  و  بهزیستی  مدد جویان  سالمندان،  وی 
بیماران  درص��د،   70 جانبازان  معلوالن،  ام��داد، 
و  جانبازان  شهدا،  معظم  خانواده های  خ��اص، 
پاکبانان،  اولی ،  زیارت   دانش آموزان  ایثارگران، 
اتوبوسرانان و کارکنان خدمات شهری که در طول 
با حرم مطهر  سال به طور مستقیم و غیر مستقیم 
رضوی همکاری دارند را از جمله افرادی برشمرد تا 
در این فرصت از زحمات آنان تقدیر و تجلیل شود.
زائران آستان قدس  امور  و  اماکن متبرکه  معاون 
در  زائ��ران  این  برای  که  برنامه هایی  خصوص  در 
این  مهم ترین  از  یکی  کرد:  بیان  شده  گرفته  نظر 
برنامه ها طرح یا معین الضعفا است که مخاطبان آن 
امام خمینی)ره(،  امداد  افراد تحت پوشش کمیته 
بر  ع��الوه  که  هستند  خاص  بیماران  و  بهزیستی 
صبحانه،  وعده  سه  در  فرهنگی  برنامه های  اجرای 

نهار و شام پذیرای آنان هستیم.
منبتی ادامه داد: این افراد با مشارکت  نهاد های 
شناسایی،  آستان  خادمان  همچنین  و  مربوطه 
دعوت و توسط سرویس ها به حرم مطهر مشرف و 

پس از زیارت بازگردانده می شوند.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد:

گلزار مطهر شهدای بهشت رضا)ع( توسعه 
می یابد

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
بهشت  آرامستان  شهدای  مطهر  گلزار  توسعه  از 

رضا)ع( خبر داد.
مهدوی  حسین  المسلمین  و  حجت االسالم 
توسعه  ط��رح  گفت:  خصوص  ای��ن  در  دامغانی 
آغاز  بزودی  جدید  مزار  ساخت 516  با  شهدا  گلزار 
می شود که پیش بینی می شود با بودجه ای بالغ بر 5 
میلیارد ریال در مدت سه ماه به بهره برداری برسد.
و  فرهنگی  جنبه  گسترش  ب��رای  اف���زود:  وی 
فرهنگی  وی��ژه  کارگروه  موضوع،  این  اجتماعی 
سازمان  فرهنگی  بازوی  دو  از  متشکل  شهدا  گلزار 
فردوس ها و بنیاد شهید برای تقویت کیفی و کمی 
مراسمات ملی و مذهبی و گسترش فعالیت هایی با 
محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد شده 

است.
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 سرویس درشهر 
از قدیم گفته اند "سحرخیز باش تا کامروا باشی" و 
حاال این توفیق اجباری به لطف کمبود برق نصیب ما 
شده است و حداقل تا 15 روز دیگر ادامه دارد. این 
از خواب بیدار  اتفاق باعث شده است تا شهر زودتر 

شود و حتی تایم ترافیک نیز عوض شود. 
بسیاری  بیولوژیک  ساعت  تغییرات  این  اگرچه 
بیداری در ساعتی  به  که  کارمندان  از جمله  افراد  از 
خاص عادت داشته اند بهم ریخته است اما عالوه بر 
باعث شده است  برق  کاهش مصرف  در  تاثیر مثبت 
همه ما فرصت بیشتری را برای انجام کارهای روزمره 
و  دولتی  ادارات  دانیم  می  همینکه  باشیم.  داشته 
بسیاری دیگر از ارگان ها 1ساعت زودتر به کار خود 
پایان می دهند ما را مجبور می کند تا زودتر از خواب 
ناز بیدار شویم و به کارهایمان برسیم و از طرفی وقت 
انجام  برای  تابحال  انجام کارهایی که  برای  بیشتری 

دادن آن وقت کم می آورده ایم داشته باشیم.
یکی دیگر از مزیت های تغییر ساعت کار ادارات، 
و  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  ضرورت  عملی  درک 
نمی  گرفته  جدی  خیلی  تابحال  شاید  که  است  برق 
دو  این  کمبود  تاثیر  محسوس  بصورت  حاال  شد. 
امید  و  کنیم  می  حس  زندگی  در  را  حیاتی  امکان 

است درس عبرتی برای همه باشد.
تمدید تغییر ساعات کاری ادارات در خراسان 

رضوی تا 15 مرداد ماه
تغییر  تداوم  و  تمدید  از  رضوی  خراسان  استاندار 
و  عمومی  مراکز  و  بانک ها  ادارات،  کاری  ساعات 
در  ماه  مرداد  نیمه  تا  غیردولتی  عمومی  موسسات 

این استان خبر داد.
علی رضا رشیدیان گفت: با توجه به پیش بینی های 
هواشناسی مبنی بر تداوم موج گرما در مرداد ماه در 
ضرورت  بر  نیرو  وزیر  تاکید  و  استان  نقاط  بیشتر 
همراهی در مدیریت مصرف برق و آب، ساعات کاری 
ادارات همچنان به روال هفته های اخیر در استان از 

ساعت 6:30 تا ساعت 13:30 است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه پایان ساعت 
 12:30 ساعت  پنجشنبه  روزهای  برای  اداری  کار 
مراکز  بیمارستان ها،  کار  ساعات  شد:  متذکر  است؛ 
به روال  اورژانس  و  امدادرسانی  خدماتی،  درمانی، 
مهدکودک ها  فعالیت  زمان  همچنین،  است،  سابق 
بر  و  می شود  تنظیم  ادارات  کاری  ساعات  به تناسب 
را  کودکان  که  صبح  دقیقه   5:45 ساعت  از  مبنا  این 

پذیرش می کنند تا 14:15 دقیقه فعال هستند. 

شبکه  پایداری  افزایش  به منظور  کرد:  تاکید  وی 
باید  نهادها  و  دستگاه ها  مدیران  سراسری،  برق 
هدف  با  مصوبه،  ای��ن  مفاد  سایر  رعایت  ضمن 
کاری،  ساعات  طی  برق  مصرف  رساندن  به حداقل 
بعد  غیرضروری  روشنایی  و  سرمایشی  وسایل  همه 
صورت  در  و  کرده  خارج  مدار  از  را  کاری  ساعات  از 
در  اضطراری  ژنراتورهای  دی��زل  ظرفیت  از  ل��زوم 
باید  منظور  بدین  و  گیرند  بهره  خود  مجموعه های 

تمهیدات مورد نیاز فراهم تدبیر شود.
و  ادارات  کاری  ساعات  تغییر  این  است؛  گفتنس 
بانک ها از روز سه شنبه 19 تیرماه بر اساس مصوبه 
نیروی  توزیع  شرکت های  تقاضای  و  وزیران  هیئت 
اجرایی  نقاط کشور  از  بسیاری  مانند  استان  برق در 
این  مجدد  تمدید  بر  تصمیم  گرما،  تداوم  با  شده، 

زمان تا نیمه مرداد ماه گرفته شده است.

اتوبوسرانی  ناوگان  جدید  کاری  ساعت  تمدید 
مشهد تا نیمه مرداد ماه

و  ادارات  کاری  ساعت  تغییر  تمدید  راستای  در 
اتوبوسرانی  ناوگان  جدید  ک��اری  ساعت  بانک ها، 

مشهد نیز تا نیمه مرداد ماه تمدید شد.
و  ادارات  کار  ساعت  تغییر  تمدید  به  عنایت  با 
بانک ها تا نیمه مردادماه توسط استانداری خراسان 
ناوگان  سرویس دهی  کاری  ساعت  تغییر  رض��وی، 

اتوبوسرانی مشهد نیز تمدید شد.
ناوگان  سرویس دهی  شد  مقرر  راستا  ای��ن  در 
آغاز  صبح   5:30 ساعت  از  نیز  مشهد  اتوبوسرانی 

می شود.
 2 خط  و   1 خط  کاری  ساعت  تغییر  تمدید 

قطارشهری مشهد تا 15 مرداد ماه
قطارشهری  ب��ه��ره ب��رداری  شرکت  مدیرعامل 

سرویس دهی  شروع  ساعت  تغییر  تمدید  از  مشهد 
خبر  ماه  مرداد  پانزدهم  تا  قطارشهری   ۲ و   ۱ خط 

داد.
وحید مبین مقدم افزود: با توجه به اعالم استاندار 
ساعات  تغییر  تمدید  خصوص  در  رضوی  خراسان 
دلیل  به  م��ردادم��اه  نیمه  تا  بانک ها  و  ادارات  کار 
رفاه  منظور  به  ه��وا،  دم��ای  فزاینده های  افزایش 
۱ و خط  حال همشهریان ساعت سرویس دهی خط 
از ساعت  مردادماه  پانزدهم  تا  قطارشهری مشهد   ۲

۵:۳۰ صبح آغاز می شود.
گفتنی است، تغییر ساعات کاری ادارت و بانک ها، 
کلید  تیرماه  نوزدهم  از  هوا  گرمای  افزایش  دلیل  به 
شهری  قطار  کاری  ساعات  آن  موازات  به  و  خورده 

مشهد نیز تغییر داشته است.
برنامه ریزی در قطعی برق به مدیریت مصرف 

اصناف کمک می کند
برق  قطعی  اگر  گفت:  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
مناطق مختلف به صورت برنامه ریزی شده و با اعالم 
برق  مصرف  کاهش  در  شود،  انجام  اصناف  به  قبلی 
زیادی  تاثیر  بخش  این  مدیریت  و  مختلف  صنوف 

خواهد داشت.
ضرر  از  جلوگیری  ب��رای  اف��زود:  بنانژاد  محمود 
اصناف بهتر است قطعی برق روزانه در مشهد برنامه 
صورت  واحدها  همه  به  قبلی  اعالم  با  و  شده  ریزی 

گیرد.
برق  قطعی  از  شکایتی  تاکنون  داشت:  اظهار  وی 
از سوی صنوفی که کار آنها با برق بیشتری سر و کار 

دارد به اتاق اصناف اعالم نشده است.
گفت:  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  سخنگوی 
 45 تا   30 بین  مشهد  در  روزانه  احتمالی  خاموشی 
قرار  خاموشی  برنامه  در  که  مناطقی  و  است  دقیقه 
می گیرند هر روز صبح در یکی از جراید شهر و سایت 

اینترنتی این شرکت اعالم می شود.
موارد  ای  پاره  در  داش��ت:  اظهار  کاشی  علیرضا 
روز  در  معمول  نرم  از  برق  مصرف  در  مردم  رفتار 
بیشتر می شود و مرکز کنترل شبکه های برق کشور 
را  موضوع  این  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  به 

اعالم می کند.
نرم معمول  از  برق در شهر  اگر مصرف  افزود:  وی 
قطعی  جدول  از  عدول  به  ناگزیر  بعضا  شود،  بیشتر 
روزانه و افزایش خاموشیها به میزان 10 تا 15 درصد 
این خاموشی شامل  در روز هستیم که ممکن است 

حال اصناف نیز شود.

تغییر ساعت کار اداری تا 15مردادماه پابرجا ماند؛

تمدید سحرخیزی، تمرین صرفه جویی
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موفق ترین  ای���ران  داوری  تیم  ش��ک  ب��دون 
 ۲۰۱۸ جهانی  ج��ام  در  آسیا  ق��اره ی  نماینده ی 

روسیه بوده است.
برای فوتبال ایران که سال ها بود داور وسط در 
توسط  بازی   4 زدن  سوت  نداشت،  جهانی  جام 
علیرضا فغانی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از جمله 
بازی رده بندی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه افتخاری 
فرصتی  ایران  به  فغانی  آمدن  از  بعد  بود.  بزرگی 
به وجود آمده  او در مورد حواشی  با  تا  دست داد 
در روزهای بعد از جام جهانی و آینده ای کاری اش 
از حمایت های همیشگی مردم  بزنیم. فغانی  گپ 
به خوبی شرایط  اعتقاد داشت مردم  و  تشکر کرد 

و وضعیت تیم داوری کشورمان را درک کرده اند.
جام  در  حاضر  برزیلی  داور  با  شما  رابطه ی 
چگونه  "ساندرو ریچی"  ۲۰۱۸ روسیه،  جهانی 

است؟
خیلی ها  اینکه  به  توجه  با  جهانی  ج��ام  در 
هم  شبیه  خیلی  "ریچی"  آق��ای  با  می گفتند 
هستیم، واقعا مثل دو برادر با هم بودیم. "ریچی" 
محبت  با  خیلی  خ��ان��واده اش  هم  و  خ��ودش  هم 
هستند و در دو مقطع جام جهانی و المپیک ۲۰۱۶ 
سخندان"  "رضا  کنار  در  بودیم.  هم  با  خیلی  ریو 
حاضر  داوران  بین  در  منصوری"،  "محمدرضا  و 
"جونیت  "ریچی" و  ۲۰۱۸ روسیه،  در جام جهانی 

چاکر" ترک، دوستان نزدیک تر من بودند.
روسیه   ۲۰۱۸ جهانی  جام  پایانی  روزهای  در 
چه  آم��د.  وج��ود  به  حواشی ای  شما  ب��رای 

صحبتی در این رابطه دارید؟ 
یکسری حواشی قبل از بازی رده بندی به وجود 
آمد که من همان جا هم گفتم زیاد برای من مهم 

به  که  است  خودمان  کار  روی  تمرکزم  و  نیست 
بازی رده بندی قضاوت کنیم. االن هم  خوبی در 
که به ایران آمده ایم باز یکسری حواشی جدیدی 
تمرکزمان  بیشتر  ما  گفتم  که  است  شده  درست 
روی کار و هدف اصلی است و کاری نبوده که من 
و  انجام دادم  و جدید  نمی دادم  انجام  قبال  بگویم 
چیزهای مربوط به زندگی خصوصی و شخصی من 
است و اینکه االن زیاد به آن ها پرداخته می شود، 
برای من مهم نیست و بیشتر تمرکزمان روی کار 

خودمان و پیشرفت در آینده است.
صحبت  آن  مورد  در  که  حواشی ای  از  بعد 
بوده  چگونه  شما  با  مردم  برخورد  کردید، 

است؟
لطف  م��ن  ب��ه  همیشه  م���ردم  ک��ه  خوشحالم 
آق��ای  مانند  مسئولین  از  برخی  داش��ت��ه ان��د. 
صالحی  آقای  و  جوانان  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر 
جایگاهی  آن  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  امیری 
و  آورده ای��م  دست  به  ایران  داوری  برای  ما  که  را 
خوبی  به  را  می کردیم  کار  داشتیم  که  زمینه ای 
درک کردند و از ما بابت آن تقدیر کردند. مردم هم 
در کنار برخی مسئولین به خوبی ما را درک کردند 
و به ما لطف داشتند. ضمن اینکه باید به این نکته 
اشاره کنم که هیچکس کامل نیست و اگر اتفاقی از 
طرف ما و یا اشتباهی بوده است، موردی بود که 

می توانست با تذکر و نصیحت تصحیح شود.
 ۲۰۱۸ جهانی  جام  در  ایران  داوری  تیم  حضور 
برای  باید  چگونه  بود.  بزرگی  اتفاق  روسیه 
آینده برنامه ریزی کرد تا باز هم ایران در جام 

جهانی نماینده داشته باشد؟
ما  بگویند  آقایان  از  بگویم شاید خیلی  اگر  االن 

که  طور  همان  کردیم،  فغانی  برای  را  کارها  این 
گفتم محمد  قبلی ها می گفتند. من همیشه  برای 
فنایی اگر در فینال جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا کمک 
داور بوده، شاید یک عده ای کمک کردند ولی آنجا 
هدایت  فینال  سمت  به  را  فنایی  که  نبوده  کسی 
توانسته  که  بوده  فنایی  خود  توانایی های  و  کند 
در فینال حضور داشته باشد. ما چگونه توانستیم 
استفاده کنیم؟ االن چه  فنایی  از تجربه ی محمد 
جام  در  که  ایران  داوری  تیم  که  است  برنامه ای 
خود  تجربیات  بتواند  بوده،  روسیه   ۲۰۱۸ جهانی 
را به داوران جوان انتقال دهد؟ همه ی موفقیت ها 
در داوری کشور شخصی بوده و اگر جوانانی به ما 
شخصی  طریق  از  توانستیم  باشند،  کرده  مراجعه 
بخواهیم  که  نیست  برنامه ای  و  کنیم  آن ها  کمک 
هم  باز  بگذاریم.  کسی  اختیار  در  را  تجربیاتمان 
موفیت  به  کشور  داوری  در  کسی  اگر  می گویم 
خودش  شخصی  توانایی های  اساس  بر  می رسد 
داوران  پیشرفت  برای  مشخصی  برنامه ی  و  است 

ذر ایران وجود ندارد.
داوری  در  فغانی  علیرضا  آرزوه��ای  سقف 

چیست؟
سطح  باالترین  در  کردن  قضاوت  کلی  طور  به 
قضاوت  نهایتا  و  رسیده ام  آن  به  که  دنیا  فوتبال 
به عنوان سقف  را می توانم  در فینال جام جهانی 

آرزوهای خودم در داوری نام ببرم.
چه نظری در مورد پیشنهاد ازبکستان دارید؟

می خواهم  و  پرسیدید  را  سوال  این  شد  خوب 
به  بگویم  دارم  دوست  بدهم.  توضیح  مردم  برای 
برای  افتخار می کنم. قبال هم  ایرانی بودن خودم 
ما چنین پیشنهادهایی برای تک بازی شده است 

و اتفاق جدیدی نیست. با توجه به قضاوت خوب 
از  پیشنهاد  این  روسیه،   ۲۰۱۸ جهانی  جام  در  ما 
پیشنهادها  این  از  منظور  است.  آمده  ازبکستان 
این نیست که من بروم در لیگ ازبکستان قضاوت 
بازی  یک  برای  فقط  پیشنهادها  اینگونه  کنم، 
داوران  از  دربی  برای  ما  که  گذشته  مثل  است. 
در  می کردیم.  استفاده  خارجی  شده ی  شناخته 
بازی در دیگر کشورهای آسیایی  گذشته من تک 
زده ام.  سوت  هم  را  ژاپن  و  کویت  اندونزی،  نظیر 
ما  از  بازی  یک  برای  ازبکستان  حاضر  حال  در 
درخواست کرده و امکان دارد در آینده هم ۲ یا ۳ 
کشور دیگر هم برای قضاوت در تک بازی ها از ما 

دعوت کنند.
کمتر از یک هفته تا آغاز لیگ برتر باقی مانده 
است. فکر می کنید مهمترین موضوعی که باید 
توجه  آن  به  لیگ  داوران  مورد  در  مسئوالن 

کنند چه چیزی است؟
چند سالی است که حق الزحمه داوران افزایش 
می شود،  صحبت  هم  موقع  هر  و  نکرده  پیدا 
در  تغییری  ولی  داده ای��م  درخواست  می گویند 
وضعیت داوران نداشته ایم و تا به حال کسی هم از 
مسئوالن نپرسیده است که با درخواست شما چه 
آمده  وجود  به  کشور  داوران  وضعیت  در  تغییری 
این نیست که  این حرف ها  از  البته منظورم  است 
لزوما اشتباهات  این مشکل حل شود،  اگر  بگویم 
بحث  به  توجه  کنار  در  می شود.  کمتر  داوری 
لیگ  در  حاضر  تیم های  از  داوران  حق الزحمه ی 
برتر هم می خواهم تحمل آن ها نسبت به قضاوت 
داوران  برای  شرایط  تا  شود  بیشتر  جوان  داوران 

جوان برای قضاوت کردن کمی راحت تر شود.

کوتاه از ورزش استان

رئیس هیئت جودو، 
ک��وراش  و  جوجیتسو 
خ��راس��ان رض���وی از 
جودوکار  رق��اب��ت200 
رقابت های  در  نوجوان 
ق��ه��رم��ان��ی اس��ت��ان 
گرامیداشت دهه کرامت 

خبر داد.
قهرمانی  جودو  رقابت های  گفت:  محمودی  حسین 
نوجوانان استان گرامیداشت دهه کرامت در سالن جودو 
استاد دهقان مجموعه ورزشی مرحوم جعفریان گلشهر 
باشگاه های  از  جودوکار  حدود 200  شد.  برگزار  مشهد 
جوانان اسالمی، شهید وحدتی، آکادمی ملی پوشان، 
فردوسی، چمران، چدانی، آینده سازان، قدس طالب، 
شهید  فریزی،  شهدای  کارگران،  فاتح،  قدس،  آستان 
کاظمیان، امام هادی و دکتر خرمی شهرستان مشهد و 
همچنین شهرستان های چناران، گلبهار، سبزوار، درگز، 
تربت حیدریه، تایباد و جغتای در این مسابقات با هم به 

رقابت پرداختند.
رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان ادامه 
داد: در پایان این رقابت ها وحید سپهر رضازاده، ابوالفضل 
عیسی زایی، محمد ابراهیمی، امیررضا طوسی، محمد 
ولیپور، امیرحسین ابراهیمی، علیرضا عبادی و ابوالفضل 
ترابی به ترتیب در اوزان 50، 55، 60، 66، 73، 81، 90 و به 

عالوه 90 کیلوگرم به مقام نخست دست یافتند.
حسن  تاجی،  مهدی  یوسفی،  کرد:حسن  بیان  وی 
امیرحسین  بارو،  گل  نصرا...  رضاپور،  حسین  فروتن، 
باقری، امیرحسین عسگری و عادل آزموده نیز به ترتیب 
در همین اوزان مقام دوم این رقابت ها جودو نوجوانان 

خراسان رضوی را کسب کردند.
محمودی با اشاره به پیش رو بودن رقابت های قهرمانی 
نوجوانان کشور، خاطرنشان کرد: نفرات برتر اوزان مختلف 
رقابت های استانی به اردوی انتخابی تیم استان فراخوانده 
خواهند شد تا برای شرکت در مسابقات کشوری 25 تا 

30مرداد در سنندج آماده شوند.

سالمت

ورزش  باورند،  این  بر  دانشمندان  از  بسیاری 
شما  اس��ت.  وزن  کنترل  عامل  بهترین  ه��وازی 
جذب  کاهش  با  صرفا  و  ورزش  ب��دون  می توانید 
از  کالری، کاری کنید که سوزاندن چربی تان بیشتر 
وزن،  نگهداشتن  برای  اما  شود،  چربی تان  مصرف 
باید به طور منظم ورزش کنید. این میزان به روشنی 
مشخص نشده است، اما بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه ورزش 
شدید )چندین بار در هفته( و ۴۵ تا ۷۵ دقیقه ورزش 
مالیم )پنج روز در هفته یا بیشتر( به نظر مفید است. 
و  است  متفاوت  مختلف،  افراد  در  برنامه  این  تأثیر 
مقادیر  باید  رسیدید،  دلخواه تان  وزن  به  که  زمانی 
زمانی مختلف را امتحان کنید تا مناسب ترین آن را 
برای خودتان پیدا کنید. یک کالج پزشکی ورزشی 
وزن  اضافه  که  اف��رادی  می کند  توصیه  امریکایی 
دارند، میزان ورزش  خود را هر هفته، بطور فزاینده، 
حداقل تا ۱۵۰ دقیقه با فعالیت های ورزشی معمولی  
درازمدت،  در  وزن  کاهش  برای  اما  دهند،  افزایش 
 ۲۰۰ به  هفته  هر  را  خود  ورزش  میزان  باید  نهایتا 
ارتقا دهند.  ۳۰۰ دقیقه فعالیت ورزشی معمولی  تا 
را  آنها  باید  بنابراین  است،  کلی  دستورالعمل   این 
تغییر  برای  برنامه  مناسب ترین  به  تا  کنید  امتحان 

وزن خودتان دست یابید.
عملکرد شناختی

روی  هوازی  ورزش  تأثیر  به  اخیرا  دانشمندان 
آزمایشات  در  شده اند.  عالقمند  شناختی  عملکرد 
روزانه ی  دریافتند حرکت  موش ها  انجام شده روی 
سلول های  رشد  متحرک،  چرخ های  روی  موش ها 
روز تحریک می کند.   ۱۲ را ظرف  آنها  جدید مغزی 
مستقما  نمی توان  را  انسان ها  مغزی  سلول های 
بررسی کرد، اما می دانیم میزان زوال عقل و آلزایمر 
یا بیشتر ورزش  بار در هفته  افراد مسنی که سه  در 
کاهش  م��وارد،  از  برخی  در  است.  کمتر  می کنند، 
به  ورزش  کمک  به  بیماری ها  این  به  ابتال  احتمال 
آن  از  حاکی  روزاف��زون  شواهد  می رسد.  درصد   ۶۲
است که افراد فعال در آزمون های عملکرد شناختی 
از قبیل آزمون حافظه و روابط فضایی بهتر از افراد 

کم تحرک عمل می کنند.
چه مقدار ورزش هوازی برای بدن الزم است

ب��رای  دستورالعمل  دو  متحده،  ای���االت  در 
»گزارش  نخست،  دارد.  وجود  ورزشی  فعالیت های 
رئیس کل بهداری ایاالت متحده درباره ی سالمتی 
زندگی  سبک  توصیه نامه ی  که  فیزیکی«  فعالیت  و 
ورزشی  پزشکی  کالج  توصیه نامه ی  دوم،  اس��ت. 

.)acSm( امریکایی
متحده،  ای���االت  ب��ه��داری  ک��ل  رئیس  گ���زارش 
با  متناسب  را  آن  می توانید  که  است  توصیه نامه ای 
در  بدهید.  تغییر  خودتان  روزم��ره ی  فعالیت های 
بزرگساالن  تمامی  است،  شده  توصیه  گزارش  این 
روزهای  تمام  نگوییم  )اگر  هفته  روزهای  اغلب  در 
متوسط،  شدت  با  فعالیت،  دقیقه   ۳۰ باید  هفته(، 
توصیه نامه  این  در  کلیدی  واژگ��ان  کنند.  انباشته 
متوسط«.  »شدت  و  ک��ردن«  »انباشته  از  عبارتند 
انباشته کردن به این معنا که شما می توانید روز خود 
کنید و سپس در  آغاز  فعالیت  ۱۵ دقیقه  تا   ۱۰ با  را 
بار دیگر، این میزان فعالیت را تکرار  طول روز، دو 
ظهر  دقیقه  ده  صبح،  دقیقه  ده  مثال،  برای  کنید. 
احساس  یعنی  متوسط  شدت  شب.  دقیقه  ده  و 
نفس  از  اندکی  و  شده  »گرم  فعالیت،  هنگام  کنید 

افتاده اید«.
ورزش��ی  پزشکی  کالج  س��وی  از  دوم  توصیه ی 
توصیه  گ��زارش  این  در  است.   )acSm( امریکایی 
۶۰ دقیقه فعالیت هوازی مستمر  تا   ۲۰ شده است، 
دوی��دن،  آهسته  پ��ی��اده روی،  )دوچ��رخ��ه س��واری، 
با  بار در هفته  پنج  تا  به مدت سه  رقصیدن، شنا(، 
حداکثر ضربان قلب ۶۰ تا ۹۰ درصد و دو تا سه روز 
تمرین قدرتی انجام شود. این توصیه نامه رسمی تر 
می توانید  هم  توصیه  نامه  این  مورد  در  اما  است، 
 ۱۰ مطابق میل خودتان، فعالیت ها را به سه بخش 
انجام  روز  طول  در  و  کنید  تقسیم  دقیقه ای   ۱۵ تا 
دهید. با عمل به هر یک از این برنامه های ورزشی 
خواهید  سالمتی تان  و  اندام  تناسب  بهبود  شاهد 

بود.
انتخاب هر یک از این دو روش با خود شما است، 
آنها  و  ندارد  وجود  روش  دو  این  بین  رقابتی  چون 
توصیه ی  مثال،  برای  هستند.  هم  مکمل  واقع  در 
یا  بی میل  اف��راد  ب��رای  شاید  بهداری  کل  رئیس 
 .acSm رسمی تر  توصیه  ی  تا  باشد  عملی تر  ناتوان 
البته فعالیت های بدنی منظم به کمک ورزش های 
هوازی و فعال تر شدن طبق توصیه  های گفته شده، 
توصیه  دو  این  ادغام  بنابراین  ندارد؛  ضرری  هیچ 
تصمیم خوبی است. از پله ها بیشتر استفاده کنید، 
را  ماشین تان  و  بزنید  دست  با  را  حیاط  چمن های 

دورتر پارک کنید تا بیشتر راه بروید.
نحوه ی شروع برنامه ی ورزش های هوازی

بهتر است سادگی، عملی بودن، راحتی، واقع بینانه 
نکنید  سعی  و  دهید  قرار  مدنظر  را  دقت  و  بودن 
نوع  هر  کنید.  عجله  کم تحرکی  سال ها  جبران  در 
انتخاب  می توانید  که  را  زمانی  مقدار  هر  و  فعالیت 
باال  آن  به  عمل  احتمال  شوید  مطمئن  اما  کنید، 
از  استفاده  امکان  و  حوصله  است  ممکن  اس��ت. 
بتوانید  اگر  اما  باشید،  نداشته  را  ورزشی  تجهیزات 
اطراف خانه پیاده روی کنید، پس راه رفتن می تواند 
بهترین گزینه برای شروع فعالیت های هوازی باشد، 
چون کار راحتی است )باالخره راه رفتن کاری است 

که همه ی عمر آن را انجام می دهیم(!
برنامه  ی ورزشی  از »دقیق بودن«، تنظیم  منظور 
و  است  خوب  رفتار  تغییر  برای  برنامه ریزی  است. 
شاید بهتر باشد برای هر هفته اهدافی تعیین کنید. 
که  است  هفتگی  برنامه ی  یک  نوشتن  ما  پیشنهاد 
چه  هفته،  از  روزهایی  چه  می خواهید  نشان  دهد 
را  نوع فعالیتی  از روز، چه مدت، کجا و چه  اوقاتی 
برنامه،  این  نوشتن  در  امکان  حد  تا  بدهید.  انجام 
هنگام  نکنید  فراموش  و  باشید  واقع بین  و  دقیق 
مهم  فعالیت  مقدار  ه��وازی،  فعالیت های  ش��روع 
کاری  هر  شروع  است.  کردن  شروع  مهم  نیست، 

معموال سخت ترین بخش است.

کشور  قهرمانی  پیشکسوتان  آزاد  کشتی  مسابقات 
گرامیداشت دهه کرامت در تهران برگزار شد که یکی از 

پیشکسوتان خراسانی به مدال طال دست یافت.
سرمربی تیم کشتی آزاد پیشکسوتان خراسان رضوی 
پیشکسوتان  آزاد  کشتی  رقابت های  گفت:  اینباره  در 
قهرمانی کشور در پنج گروه سنی در سالن شهدای هفتم 
تیر تهران برگزار شد که در گروه c این مسابقات جمشید 

مصطفایی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم موفق به مدال طال شد.
سید حسن بامشکی افزود: در گروه سنی D و b این 
مسابقات نیز سید محمد تقی کاظمی و مجتبی پیر نیا به 
ترتیب در اوزان ۶۲ و ۷۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
الزم به ذکر است، رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان 
قهرمانی جهان طی روزهای 6 تا ۸ مهرماه در شهر اسکوپیه 
مقدونیه برگزار خواهد شد و نفرات برتر هر وزن به این 

مسابقات اعزام خواهند شد.

یافتن  پ��ای��ان  ب��ا 
جشنواره  دوره  اولین 
ف��ره��ن��گ��ی ورزش���ی 
ویژه  آفتاب  فرزندان 
شبانه  مراکز  فرزندان 
از  بیش  شرکت  با  که  رضوی  خراسان  بهزیستی  روزی 
100 دختر و پسر از این مراکز استان برگزار شد، فرزندان 
موسسه گلستان علی )ع( در بخش تیمی و انفرادی به مقام 
قهرمانی دست یافت. این مسابقات از روز 21 تیر لغایت 25 
تیرماه به میزبانی شهر گلبهار و ویژه فرزندان مقاطع سنی 
زیر 14 و 18 سال انجام شد. تیم های موسسه گلستان 
علی)ع( در دو بخش دختران و پسران و در رشته های 
تیمی و انفرادی تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، دو و 
میدانی، شنا و والیبال موفق به کسب مقام اول و قهرمانی 
این مسابقات شدند. در این مسابقات به عنوان شکارچی 
مدال ها و در مجموع 14نشان طال و نقره توسط فرزندان 
ورزشکار گلستان علی )ع( کسب شد که جام قهرمانی 
تیمی مسابقات نیز به موسسه گلستان علی)ع( اهدا گردید. 
شایان ذکر است در پایان این مسابقات جوایز نفیس و 
ارزنده ای توسط بهزیستی خراسان رضوی به نفرات اول 

و تیم برتر اهدا شد.

کشتی  هیئت  دبیر 
خراسان رضوی گفت: 
با اعالم اسامی از سوی 
کشتی،  ف��دراس��ی��ون 
آبادی  حسین  سجاد 
آزادکار نونهال وزن 75 
کیلو گرم این استان نیز 

به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
خسرو علیزاده روز یکشنبه افزود: اردوی کشتی گیران 
از سوم تا نهم مرداد در خانه کشتی محمد بنا در مجموعه 

ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
برای  آمادگی  منظور  به  اردو  این  داشت:  اظهار  وی 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا می باشد که شرکت 
کنندگان تمرینات خود را زیر نظر نادر نظری و حسین 

کریمی مربیان تیم ملی نونهاالن برگزار می کنند.
وی گفت: سجاد حسین آبادی آزادکار نونهال خراسانی 
در آخرین مسابقه خود که چهاردهم و پانزدهم تیر ماه 
جاری در سالن ورزشی شهید توکل مصطفی زاده خرم آباد 
با حضور 352 کشتی گیر از استان های کشور برگزار شد 

مدال نقره به دست آورد.

چاقی و کاهش وزن

مدال طالی پیشکسوت خراسانی در 
رقابت های کشتی آزاد کشور

فرزندان موسسه گلستان علی)ع( 
در جشنواره فرزندان آفتاب قهرمان 

شدند

کشتی گیر نونهال خراسانی به اردوی 
تیم ملی دعوت شد

رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان
رقابت 200 جودوکار نوجوان 

خراسان رضوی در مسابقات دهه 
کرامت

کاپیتان با سابقه پدیده مشهد

امیدوارم جو  ورزشگاه، به سود پدیده باشد

مسئول انجمن جوجیتسو هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان خبر داد

کسب 14 مدال رنگارنگ کشوری توسط جوجیتسو کاران خراسان رضوی

اینکه  به  علم  با  گفت:  خراسان  پدیده  کاپیتان 
فوتبال  نماینده  تنها  ما  می دانند  مشهدی ها  همه 
خراسان در لیگ برتر هستیم امیدوارم روز بازی جو 

ورزشگاه به سود پدیده باشد.

اظهار  فوق  مطلب  بیان  با  ناصحی  محمدرضا 
استقالل  و  پرسپولیس  تیم های  با  بازی  داش��ت: 
همیشه شرایط خاص به خودش را دارد خصوصا که 
با  به عنوان قهرمان دو سال اخیر، تیم  پرسپولیس 

شخصیتی است که قطعا با قدرت به مشهد می آید.
و  کاربلد  مربی  ما  هم  طرف  این  در  اف��زود:  وی 
داریم  گل محمدی  یحیی  همچون  فکری  خوش 
به  قطع  پدیده  انگیزه  با  و  ج��وان  بازیکنان  با  که 
ایران  فوتبال  برای  تازه ای  حرف های  امسال  یقین 
خواهند داشت. امیدوارم چیزهایی که گل محمدی 
را  خواسته  تمرینات  در  ما  از  باقیمانده  روزهای  در 
پیاده کنیم و با حفظ همین آمادگی به مصاف حریف 

خود برویم.
گل  اینکه  بر  تاکید  با  خراسان  پدیده  کاپیتان 
پدیده  سرمربیگری  برای  انتخاب  بهترین  محمدی 
بوده است، تاکید کرد: من که به شخصه از کار کردن 
با ایشان لذت می برم. گل محمدی انتخاب درستی 
برای ما بود که باشگاه انجام داد که در مباحث فنی 
تیم  برای  که  پوئنی  و  است  خوب  بسیار  اخالقی  و 
اهمیت  بسیار  جوان ها  به  ایشان  که  است  این  دارد 
می دهد و برای تیم جوان ما این موضوع از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
ناصحی یادآور شد: پس از چند بازه زمانی، شاید 

مدت ها است که در سطح اول فوتبال ایران بازیکن 
اطمینان  اما  می شود  دیده  کمتر  نامدار  مشهدی 
شاهد  شما  بعد  به  این  از  حتما  گل محمدی  با  دارم 
و  کشور  فوتبال  اول  سطح  به  ها  مشهدی  بازگشت 

حتی تیم ملی خواهید بود.
وی با بیان اینکه پدیده برای کسب سه امتیاز به 
امیدوارم  کرد:  تصریح  می رود،  پرسپولیس  مصاف 
مردم مشهد بیایند و درک کنند که ما تنها نماینده 
حمایت  ما  از  خاصی  طور  به  و  هستیم  خودشان 
کنند. امیدوارم روز پنجشنبه جو غالب ورزشگاه به 
سود ما باشد. به هر حال بازی اول خیلی مهم است 

و نتیجه اش برای ما اهمیت زیادی دارد.
سال  شانزدهمین  امسال  که  پدیده  کاپیتان   
گفت:  می کند،  سپری  را  لیگ برتر  در  خود  حضور 
بازوبند  دارم  افتخار  که  است  سومی  سال  امسال 
کاپیتانی پدیده را ببندم و فکر می کنم دوازدهمین 
سالی است که برای فوتبال مشهد به میدان می روم؛ 
امیدوارم بتوانم سال خوبی را با تیم شهرم پشت سر 

بگذارم.

مسئول انجمن جوجیتسو هیئت جودو، جوجیتسو 
و کوراش خراسان رضوی از کسب 4 مدال طال، 4 نقره 
و 6 برنز توسط فایترهای استان در رقابت های قهرمانی 

کشور شهرکرد خبرداد.
مصیب پیله ور گفت: رقابت های جوجیتسو قهرمانی 
آقایان کشور به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری در 

سالن ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.
وی با اشاره به حضور30 مبارز استان در این رقابت ها، 
مربیان،  ف��راوان  تالش های  با  خوشبختانه  اف��زود: 
اساتید، کمیته ها و هنرجویان منتخب تیم استان در 
اردوهای آمادگی، شاهد درخشش بی سابقه ای و کسب 
خراسان  جوجیستوکاران  توسط  رنگارنگ  مدال   14

رضوی در این دوره از مسابقات کشوری بودیم.
مسئول انجمن جوجیتسو هیئت جودو، جوجیتسو 
اعزامی  تیم  داد:  ادام��ه  رض��وی   خراسان  ک��وراش  و 
حرم  مدافع  شهید  استاد  ن��ام  با  رض��وی  خ��راس��ان 

محمدرضاسنجرانی با هدایت اساتید کامجو و علیزاده 
و همچنین سرپرستی حجت االسالم عسگری واستاد 
حجت االسالم یعقوبی در این دوره از رقابت ها شرکت 

کرد. 
استایل  در  و  رقابت ها  این  پایان  در  کرد:  بیان  وی 
نوازا آریان سپهری نیا، میالد طالب همت، محمدرضا 
سلیم خانی، مهدی حسن پور مدال طال گرفتند، کیان 
به  عربیان  اسماعیل  فیروزی،  سیدمحمد  علیزاده، 
مدال نقره دست یافتند و حمید علیزاده نیز به مدال 

برنز رسید.
پیله ور خاظر نشان کرد: در استایل فایت رقابت های 
قهرمانی جوجیتسو کشور نیز سید مهدی دهقانی به 
خباز،  احمدی  محمدعلی  یافت،  دست  نقره  مدال 
ومیالد  غریب  مهدی  خالقی،  پوریا  فارسی،  صالح 
طالب همت، مدال های ارزشمند برنز کشوری را برای 

خراسان رضوی به ارمغان آوردند.

واکنش فغانی به حواشی اخیر 

رویپیشرفتمتمرکزمیکنم
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امام صادق )ع(فرمودند:
دورترین مردم از خداوند عزو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند.

هر نعمتی که نصیب انسان می شود ،هم می تواند حجاب باشد، هم آیینه. 
اگر نعمت انس�ان متنعم را به خود مش�غول کرد و او را از یاد ولی نعمت 
غاف�ل نمود و ل�ذت زودگذر تنعم مانع تذکر منعم ش�د، در این حال حجاب 
خواهد بود و اگر نعمت انسان متنعم را در حال بهره وری از آن متذکر ولی 
نعمت نمود وبه یادش آورد که باید به شکرانه انعام الهی از لحاظ عقیده 
موح�د ب�ود و از جهت عمل بهره حالل بود در این حال آیینه خواهد بود نه 

حجاب.
سروش هدایت، ج1، ص 204

سلطان ز رد قونیه فرمان رانده است
رب خااقنی رد قبول افشانده است

سیمرغ که وارث سلیمان مانده است
شهباز سخن را هب اجابت خوانده است

خاقانی

    صرفه جویی مصرف برق به بهارستان 
       رسید

نشست علنی خانه ملت در حالی آغاز شد که به منظور 
صرفه جویی در مص��رف برق و انرژی نیمی از چراغ ها 

و المپ های پارلمان خاموش بودند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار پارلمان��ی خبرگ��زاری ف��ارس، 
نشست علنی بعد از تعطیالت  مجلس شورای اسالمی 

به ریاست علی الریجانی آغاز شد.
گفتنی اس��ت در این نشست به منظور صرفه جویی در 
مص��رف برق و انرژی نیمی از برق های صحن خاموش 
شده بود و جلسه علنی خانه ملت در حالی آغاز شد که 
اکثر چراغ های صحن به همین منظور خاموش بودند.

     توضیح توکلی درباره پرونده
        ثامن الحجج

احم��د توکلی در واکن��ش به درخواس��ت عمومی برای 
انتشار لیس��ت متخلفان پرونده مؤسس��ه ثامن الحجج 
گف��ت: فهرس��تی که به دس��تم رس��یده ب��ود ناقص بود 
و ب��رای همی��ن در انتش��ار آن احتی��اط ک��ردم. آذرماه 
س��ال گذش��ته احمد توکلی، رئیس دیدبان شفافیت و 
عدال��ت در گفت وگو با رس��انه ها اعالم ک��رده بود: »اکثر 
فرزن��دان  ثامن الحج��ج  تس��هیالت  دریافت کنن��دگان 
علم��ا، قضات بازنشس��ته و ش��خصیت ها هس��تند.« او 
همچنی��ن هش��دار داده ب��ود ک��ه اس��امی این اف��راد را 

منتشر می کند.
حاال با گزارش��ی که روزنامه ش��رق درباره پرونده ثامن 
الحج��ج منتش��ر ک��رد و در آن ب��ا اس��امی اختص��اری، 
ن��ام برخ��ی س��لبریتی ها را ب��ر زبان ه��ا انداخت��ه، این 
مطالب��ه ش��کل گرفته اس��ت که احم��د توکلی اس��امی 

دریافت کنندگان تسهیالت ثامن را اعالم کند. 
اما او در گفت وگو با ایرنا می گوید که در انتش��ار اسامی 
ای��ن لیس��ت احتیاط کرده اس��ت، چراکه نمی دانس��ته 
کدام ی��ک از اف��راد ای��ن لیس��ت بدهی ش��ان را تس��ویه 
کرده اند و چه کسانی بدهکارند. توکلی ادامه می دهد: 
فرد مورد اعتمادی، لیس��تی از بانک مرکزی به من داد 
و گف��ت اش��خاصی که در آن ق��رار دارند بدهی ش��ان را 
پرداخت نمی کنند. من آن افراد را تهدید کردم و البته 
تهدی��دم مؤثر واقع ش��د و بعد فهمیدم که بدهی ش��ان 
را تس��ویه کرده اند، به همین دلیل فهرس��ت را منتشر 

نکردم.
    سرقت از منازل با دستگاه فلزیاب 

       صحت ندارد
مع��اون مب��ارزه با س��رقت پلیس آگاهی گفت: س��رقت 
اش��یاء قیمتی جاس��ازی ش��ده در منازل با استفاده از 
دس��تگاه فلزیاب صحت ندارد و تاکنون هیچ گزارش��ی 

از سرقت با این وسیله نداشته ایم.
س��رهنگ در گفت وگ��وی اختصاصی با ایرن��ا افزود: بر 
اس��اس اطالعات و آمار موجود و نیز با توجه به دس��ت 
و پاگیر و س��نگین بودن دستگاه فلزیاب و دردسرهای 
حمل و نقل آن، س��رقت با دستگاه فلزیاب موضوعیت 

ندارد.
وی ادامه داد: موضوعی که همه س��ارقان به دنبال آن 
هستند س��رعت عمل باال و ترک محل سریع در هنگام 
س��رقت است بنابراین اس��تفاده از چنین دستگاههای 
س��نگینی ج��ز ات��الف وق��ت و کاهش س��رعت س��رقت 

چیزی را به دنبال ندارد.
مع��اون مبارزه با س��رقت پلی��س آگاهی با بی��ان اینکه 
تاکن��ون حتی ی��ک مورد س��رقت با چنین دس��تگاهی 
ثبت گزارش نشده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
کمتری��ن ابعاد چنین دس��تگاهی حداقل م��ی تواند به 
اندازه یک کیف سامس��ونت باش��د پس عقالنی به نظر 
نمی رس��د، س��ارقی که س��رعت عم��ل و ف��رار از محل 
سرقت برای او از اولویت خاصی برخوردار است، خود 

را گرفتار چنین دستگاه دست و پا گیری کند.
    تالش ترامپ برای وادار کردن

        ارتش آمریکا به حمله نظامی به ایران
هرچن��د  گف��ت:  مس��لح  نیروه��ای  س��تادکل  رئی��س 
رئیس جمهور فعل��ی آمریکا حرف از جنگ نمی زند اما 
اطالع��ات متقنی وجود دارد که در یک س��ال گذش��ته 
ت��الش کرده تا ارت��ش امریکا را وادار ب��ه حمله نظامی 

به ایران کند.
به گزارش مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح در جلس��ه ش��ورای راهبردی خدمت 
رسانی به رزمندگان و ایثار گران با تبریک دهه کرامت 
و میالد حضرت معصومه علیها السالم و امام رضا علیه 
الس��الم گفت : انقالب اسالمی یک انقالب مردمی بود 
و از روز اول ه��م م��ردم بودند که پای انقالب اس��المی 

ایستادند و در برابر مشکالت مقاومت کردند.
وی ادامه داد: در س��الهای گذش��ته بدون حضور مردم 
نمی شد از حوادث عبور کرد. در دفاع مقدس به دلیل 
حمایت همه کش��ورهای اس��تکباری اگ��ر حضور مردم 
نبود به شکست می انجامید اما مردم در قالب سربازی 
و حض��ور داوطلبان��ه در جبه��ه حضور یافتن��د و تعداد 
زیادی ش��هید و مجروح دادند. این وظیفه ماس��ت که 
با خدمت رسانی پاس��خی به تالش ها و مجاهدت های 

آنها بدهیم.
سرلش��کر باقری رس��یدگی به ایثار گ��ران را امری مهم 
دانست گفت: باید از زحمات رزمندگان قدردانی کرد. 
هرچن��د رئی��س جمهور فعل��ی آمریکا ح��رف از جنگ 
نم��ی زند ام��ا اطالعات متقن��ی وج��ود دارد که در یک 
س��ال گذش��ته تالش داش��ته ارتش امری��کا را وادار به 
حمل��ه نظامی به ایران کند. پس باید به دفاع از کش��ور 

اهمیت داد.
     برج ساز مشهور تهرانی قاچاقچی

        مواد مخدر از آب درآمد!
آقای »د« بس��ازبفروش مش��هور که درآمد مناسبی هم 
داش��ت به دلیل طمع پول زیادتر به قاچاق مواد مخدر 

شیشه روی آورد و باعث متالشی شدن خانواده شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛خانمی در مقابل 
۲۶۴ مجتم��ع قضای��ی  رئی��س ش��عبه  آور  قاض��ی گل 

خانواده گفت: همس��رم بس��ازبفروش مش��هوری بود و 
درآمد مناسبی داش��ت به طمع کار کمتر و پول زیادتر 
به قاچ��اق موادمخدر روی آورد و در اولین قاچاقش از 
وی حدود ۱۵ کیلوگرم شیش��ه کش��ف ش��د که به اعدام 
محکوم شده است. اکنون هفت سال از زندانی شدنش 
می گذرد و من دیگر تحمل سختی های زندگی را ندارم 
و درخواس��ت ط��الق دارم و می خواه��م مس��ئولیت دو 

فرزندم را نیز به خانواده همسرم واگذار کنم.
ای��ن خانم در حالی که اش��ک می ریخت ادامه داد: هم 
خانواده خودم و هم خانواده همس��رم از من خواس��ته 
اند که صبر کنم، ولی دیگر طاقتم سرآمده و نمی توانم 
ادامه دهم چرا که همس��رم پیش از زندانی شدن تمام 
ام��وال و امالکش را به نام خانواده خودش کرده اس��ت 
و م��ن ب��ه پرس��تار فرزندان ب��ا حق��وق ماهیانه بس��یار 
ک��م تبدی��ل ش��ده ام. قاض��ی گل آور پ��س از ش��نیدن 
درخواس��ت زن و بررس��ی مس��تنداتش پرون��ده را ب��ه 

داوری ارجاع داد.
    پروانه فعالیت مقصران تصادف سنندج 

       لغو شد
مدیرکل دفتر حقوقی س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای با اعالم رس��یدگی به پرون��ده تخلفات حادثه 
تص��ادف س��نندج، از لغو پروان��ه فعالیت ش��رکت های 

مقصر در این حادثه خبر داد.
و  راه��داری  س��ازمان  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
حمل  ونق��ل ج��اده ای، عباس��علی بنی اس��دی در ای��ن 
رابط��ه گف��ت: در رس��یدگی ب��ه پرونده تخلف ش��رکت 
حمل و نقل مس��افربری پادراس��فر سنندج، با توجه به 
تخلفات صورت گرفته در زمینه صدور صورت وضعیت 
فاق��د مهر مدی��ر فنی ب��رای اتوبوس، مس��افرگیری در 
اط��راف پایانه مس��افربری و تص��ادف منجر ب��ه فوت و 
جرح، پروانه فعالیت این ش��رکت به مدت س��ه ماه لغو 
ش��د. وی همچنین از رس��یدگی به تخلف های شرکت 
حمل و نق��ل کاالی بین الملل��ی خاورمیانه )تهران( در 
جلسه کمیس��یون ماده 11 خبر داد و افزود: باتوجه به 
تخلف��ات صورت گرفته در زمین��ه حمل مواد خطرناک 
در ساعت غیرمجاز )شب(، عدم استفاده از راننده دوم 
و ص��دور cmr برای رانن��ده فاقد گواهینامه آموزش��ی 
حم��ل مواد خطرن��اک، پروانه فعالیت ش��رکت حمل و 
نقل کاالی بین المللی خاورمیانه )تهران( به مدت یک 

سال لغو شد.
ای��ن اق��دام ب��ه منظ��ور جب��ران کمب��ود نی��رو ص��ورت 
می گی��رد و وزارت دف��اع آلم��ان ه��م آن را تائی��د کرده 
اس��ت. سخنگوی وزارت دفاع آلمان این موضوع را در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار آلمان تائید ک��رد و افزود: »ارتش 
در ح��ال ب��زرگ ش��دن اس��ت و به همی��ن دلی��ل ما به 

نیروهای واجد شرایط نیاز داریم.«
همچنی��ن »کارل هاین��س برون��ر« س��خنگوی دفاع��ی 
روزنام��ه  ب��ا  گفت وگ��و  در  سوس��یال دموکرات  ح��زب 
»آوگزبورگرآلگماینه« به این موضوع اش��اره کرده اما در 
عین حال هش��دار داده است که هر تبعه خارجی که به 

این ترتیب به ارتش آلمان می پیوندد باید ش��هروندی 
آلمان را داش��ته باش��د. برون��ر گفت: »اگر اتب��اع دیگر 
کش��ورها بدون اینک��ه گذرنامه آلمانی داش��ته باش��ند 
در ارت��ش پذیرفته ش��وند در این ص��ورت امکان اینکه 
ارت��ش آلمان به ارتش��ی متش��کل از م��زدوران تبدیل 
ش��ود، وجود دارد.« »فلوریان هان« از حزب دموکرات 
مسیحی هم در موضع گیری مشابهی گفت که استفاده 
از چارچوب لیبرالیسم اروپایی مدل جدیدی است که 
می توان از آن اس��تفاده کرد. با این حال سطح خاصی 
از اعتم��اد بای��د وجود داش��ته باش��د. ارت��ش آلمان با 
مش��کالتی مربوط به تجهیزات قدیمی و کمبود  منابع 

دست به گریبان است.
    تقدیر نماینده زرتشتیان 

        از محسن رضایی
نماینده زرتش��تیان ایران در مجلس ش��ورای اسالمی 
با انتش��ار پیامی از تالش ها و نقش موثر دکتر محس��ن 
رضای��ی در تصوی��ب حض��ور اقلی��ت ه��ای دین��ی در 

شوراهای اسالمی شهر تقدیر کرد.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی مجم��ع، در پیام 
تش��کر دکتر اس��فندیار اختی��اری نماینده زرتش��تیان 
اس��ت،  آم��ده  اس��المی  ش��ورای  مجل��س  در  ای��ران 
"بدینوس��یله از جانب تمام پیروان ادیان الهی و تمام 
ایرانی��ان پ��اک نهاد ب��ه ویژه زرتش��تیان خوش��نام و پر 
افتخ��ار، از ت��الش و حمایت جنابعال��ی در تایید طرح 
حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراهای شهر 

و روستا کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم".
مش��روح پیام تقدیر نماینده زرتش��تیان ای��ران از دبیر 
مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام به این ش��رح اس��ت: 
ب��ه نام دانای بزرگ هس��تی بخش درود می فرس��تم به 
سردار سرلشکر دکتر محس��ن رضایی، مردی بزرگ از 
دیار ایران زمین، فرمانده هش��ت س��ال دفاع مقدس، 
مرد روزهای س��خت این کشور عزیز، انسانی ارزشمند 
و با دان��ش و درایت که در حف��ظ تمامیت ارضی ایران 
اهورایی، با غیرت کوش��یده و بهترین ها را برای کشور 

عزیزمان ایران به ارمغان آورده است.
    آقای صداوسیما، حیثیت علیخانی 

        مهم تر از هاشمی و ناطق است؟
او در حالی از تریبون سیما به دفاع از خود پرداخته که 
اساس��ًا طرح ادعاها علیه وی نه از س��یما بلکه از سوی 
یکی از روزنامه ها بوده اس��ت و معمواًل کسانی در صداو 
س��یما حق دفاع از خ��ود را دارند ک��ه از همین تریبون 
علیه آنها اتهاماتی مطرح ش��ده باشد. در همین قاعده 
ه��م البته ح��رف و حدیث ها بس��یار و ب��ی عدالتی ها و 

روشن نبودن سیاست واحد مشهود است.
ایران نوش��ت: روز گذش��ته تریبون زن��ده تلویزیون در 
اختیار احس��ان علیخانی، یکی از مجریان س��یما قرار 
گرفت تا او از اتهامات مطرح شده علیه خود در ارتباط 

با پرونده تخلفات مؤسسه ثامن الحجج دفاع کند.
آق��ای علیخان��ی در برنامه حاال خورش��ید گفته اس��ت 
ک��ه ح��ق دارد از حیثی��ت خود دف��اع کند. م��ا البته به 

دفاعیات ایش��ان کار نداری��م و حرف مان درباره همین 
یک جمله است که دفاع از حیثیت را حق خود دانسته 
اس��ت. او در حال��ی از تریب��ون س��یما به دف��اع از خود 
پرداخته که اساس��ًا ط��رح ادعاها علیه وی نه از س��یما 
بلکه از س��وی یک��ی از روزنامه ها بوده اس��ت و معمواًل 
کس��انی در صداو س��یما حق دفاع از خود را دارند که از 
همین تریبون علیه آنها اتهاماتی مطرح ش��ده باش��د. 
در همی��ن قاعده ه��م البته حرف و حدیث ها بس��یار و 
بی عدالتی ها و روش��ن نبودن سیاس��ت واحد مش��هود 

است.
ش��اید نمون��ه بارز ای��ن تبعی��ض، وارد ک��ردن اتهامات 
بس��یار سنگین علیه مرحوم هاشمی رفسنجانی و علی 
اکبر ناطق نوری در یکی مناظره های انتخابات ریاست 
جمه��وری 88 باش��د که مس��ئوالن وقت صدا و س��یما 
انص��اف و اخالق و قان��ون را براحتی آب خ��وردن کنار 
گذاشتند و هیچ وقتی برای دفاع از نامبردگان ندادند.
    وزارت خارجه ادعای وجود دهها سفیر 

       بازنشسته را رد کرد
رواب��ط عمومی وزارت امور خارجه خبر منتش��ر ش��ده 
در یکی از رس��انه ها مبنی بر اینکه ' در صورت تصویب 
قانون منع بکار گیری بازنشس��تگان، 75 س��فیر برکنار 

می شوند' را کامال بی اساس خواند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، وزارت امور خارجه اع��الم کرد، تنها 
3 س��فیر بازنشس��ته به دلیل توانمندی ه��ای باال و در 
چارچ��وب قوانی��ن موجود بکارگیری ش��ده ک��ه در این 
3 م��ورد ه��م در صورت تصویب قان��ون، طبق آن عمل 

خواهد شد.
همچنی��ن تع��داد مع��دودی از س��فرا که پ��س از پایان 
ماموریت شان شرایط بازنشستگی را دارا شدند نیز به 

افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
    مهاجرت عظیم از شهرهای 

        دچار خشکسالی
وزی��ر کش��ور در خصوص مهاجرت عظیم از اس��تانهای 
دچار خشکس��الی به استانهای مرکزی و شمالی کشور 

هشدار داد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مه��ر عبدالرضا رحمان��ی فضلی 
افزود: مس��اله ته��ران را باید از نظر فرهنگی سیاس��ی 
اجتماع��ی و امنیتی بررس��ی کنی��م. اگ��ر برنامه ریزی 
صحی��ح نش��ود نمیدانی��م در مواق��ع خ��اص ته��ران را 
چطور اداره کنیم. مواردی چون زلزله س��یل و مسایل 
امنیت��ی. وی اف��زود: در نگاه بلندمدت ش��رایط امروز 
ته��ران ناش��ی از توس��عه نامت��وازن در ۷ دهه گذش��ته 
است. سرعت آس��یب ها بیش از اقدامات مثبتی است 
که انجام شده. مهاجرت از شهرهای دچار خشکسالی 
به اس��تانهای مرکزی و ش��مالی در حال افزایش است 
و دچ��ار ی��ک جابجای��ی و مهاج��رت جمعیت��ی ب��زرگ 

خواهیم شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: پیش��نهاد می کنم گزارش��ی 
ب��ا آماره��ای دقی��ق توس��ط س��ازمان های مرتب��ط ب��ا 
آس��یب های اجتماع��ی تعیین ش��ود، تقاضاه��ا ارائه و 

سپس مشکالت برطرف شوند.
    دولت تالش خودرا برای بهبود دختران 

       شین آبادی بکارمی گیرد
مع��اون رئیس جمهوری در امور بان��وان و خانواده با 
اش��اره به دیدار امروز با دختران شین آبادی، گفت: 
دول��ت وظیفه دارد و همه ت��الش خود را برای بهبود 
وضعی��ت این دختران به کار خواهد بس��ت. معصومه 
ابتکار در حاش��یه اختتامیه نمایش��گاه اق��وام ایرانی 
در ت��االر می��الد ک��رج در گف��ت وگو ب��ا خبرن��گاران، 
اف��زود: ام��روز نشس��تی ب��ا دخت��ران ش��ین آب��ادی 
داش��تم، پی��ش از ای��ن دی��دار از طریق بخ��ش های 
مختل��ف، گزارش��ی در م��ورد وضعی��ت ای��ن دختران 
تهی��ه ک��رده ب��ودم و ف��ردا در دول��ت این گ��زارش را 
ارائ��ه خواه��م داد. وی اضافه کرد: وزارت بهداش��ت 
اقدامات گس��ترده ای برای بهبود وضعیت جس��مانی 
دختران ش��ین آب��ادی انج��ام داده که تاکن��ون بیش 
از 340 م��ورد عم��ل جراحی ب��ر ص��ورت آنها صورت 

گرفته، اما هنوز مش��کالتی دارند. 
ابت��کار گف��ت: صحب��ت ه��ای ای��ن دخت��ران، وکیل و 
خانواده ها را ش��نیدیم و بر اس��اس اعالم مش��اور امور 
بانوان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی قرار 

شد که این مشاوره ها ارایه شود.
   ترام�پ از پیش�رفت ک�م مذاک�ره ب�ا کره 

شمالی ناراضی است
پس��ت«،  »واش��نگتن  روزنام��ه  گ��زارش  طب��ق 
رئیس جمه��ور آمری��کا در محاف��ل خصوص��ی درب��اره 
اینکه مذاکرات با کره ش��مالی پیشرفت نداشته، ابراز 
ناخرس��ندی کرده است. به نوشته روزنامه »واشنگتن 
پس��ت«، در حال��ی ک��ه رئیس جمه��ور آمری��کا پس از 
دی��دار 22 خ��رداد با رهبر کره ش��مالی در س��نگاپور، 
باره��ا در محاف��ل عموم��ی از نتایج مثب��ت این دیدار 
ح��رف زده، یک رس��انه آمریکایی خب��ر داده که او در 
محاف��ل خصوصی از میزان کم پیش��رفت در مذاکرات 
ب��ا پیونگ یانگ اب��راز نارضایتی کرده اس��ت. »دونالد 
ترام��پ« در محافل خصوص��ی به آنچه که پیش از این 
بس��یاری از تحلیلگران درباره مذاکرات با کره شمالی 
و در محاف��ل  اذع��ان دارد  بودن��د،  ک��رده  پیش��بینی 
خصوص��ی درب��اره مذاک��رات ب��ا پیون��گ یان��گ اب��راز 

ناامیدی کرده اس��ت.
»فق��دان  نوش��ت:  گزارش��ی  آمریکای��ی  رس��انه  ای��ن 
پیش��رفت ف��وری رئیس جمه��ور را ناامید و مس��تاصل 
ک��رده و او در حالی ک��ه در محافل عمومی به س��تایش 
از موفقیت مذاکرات می پ��ردازد، در محافل خصوصی 
ب��ا عصبانیت با مش��اورانش صحبت کرده اس��ت«. این 
رس��انه بر اس��اس گفته ها ده ها مش��اور در کاخ سفید و 
وزارت خارجه آمریکا خبر استیصال ترامپ درباره کره 

شمالی را منتشر کرد. 
گفته می ش��ود که ترام��پ روزانه از مش��اورانش درباره 
مذاکرات با کره ش��مالی گ��زارش می گیرد و از تازه ترین 

خبرها در این باره مطلع می شود.

    روحانی خطاب به ترامپ: با دم شیر بازی نکن!
رئیس جمهور کشورمان در همایش روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخنان مهمی را ایراد کرد.

حس��ن روحانی رئیس جمهوری در همایش روس��ای نمایندگی های ایران در خارج از کش��ور که درمرکز مطالعات وزارت 
امور خارجه برگزار شد، با بیان اینکه توطئه آخر آمریکا، تالش برای خسته کردن ملت ایران است، تصریح کرد : بدانید؛ 
ملت ایران آقاست و هرگز نوکر کسی نخواهد شد. به گزارش ایرنا، روحانی با اشاره به اینکه ' تنگه های زیادی داریم؛ تنگه 

هرمز فقط یکی از آنهاست' ، افزود: قادر نیستید ملت ایران را علیه امنیت و منافع ایران تحریک کنید.
رئی��س جمهوری اظهار داش��ت: به ملت ایران اع��الم جنگ می کنید و دم از حمایت می زنید؟ در همه منطقه پهن ش��ده 

اید؛ معنای حرف هایتان را بفهمید.
روحانی تاکید کرد: آمریکایی ها باید خوب بفهمند که صلح با ایران مادر صلح ها و جنگ با ایران مادر جنگ هاست.

وی بیان اینکه دولت فعلی آمریکا همزمان در حال س��تیز با دنیا و منافع ملی خودش اس��ت، خاطر نش��ان کرد: آقایی که 
االن در آمریکا روی کار اس��ت، هم تهدید و هم فرصت اس��ت. رئیس جمهوری یادآور ش��د: هیچگاه مثل اکنون نمی ش��د 

گفت که کاخ سفید ضد حقوق بین الملل و ضد جهان اسالم و ملت فلسطین است.
روحانی با اش��اره به اینکه هرگاه اروپا به توافق با ما نزدیک ش��د، کاخ س��فید نگذاشت، گفت: برجام، شکست توطئه 12 
س��اله علیه فناوری هس��ته ای ایران ب��ود. او با بیان اینکه برجام تصمی��م یکپارچه تمام ارکان نظام ب��ود، افزود: تهدید 
نمی پذیریم و توان ما بازدارنده اس��ت ؛ امروز اتحاد داخلی ما بیش��تر از قبل اس��ت و تهدید، ما را منس��جم تر می کند؛ 
حتم��ا آمریکا را شکس��ت می دهی��م. رئیس جمهوری اضافه کرد: هزینه هایی خواهیم داد اما منافع بیش��تری بدس��ت 

م��ی آوری��م.
 روحان��ی ب��ا اش��اره به اینکه هدف اول امریکا، نقض برجام توس��ط خود م��ا بود، ادامه داد : آژان��س را تحریک کردند و باز 
هم موفق نش��دند؛ گام ناموفق س��وم آمریکا، متقاعد کردن اروپا به اصالح برجام بود. ترامپ زور زیادی زد اما مجبور ش��د 
تنهایی از برجام خارج ش��ود. او با اش��اره به اینکه ایران در برابر ناپختگی ترامپ، هوش��مندانه عمل کرد، گفت: آمریکا با 

همه دنیا علیه برجام تقابل می کند؛ آمریکای منزوی نباید جان بگیرد.
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه امروز بیش از هر زمان پیداس��ت که مبنای رژیم صهیونیس��تی تجاوز و اش��غال اس��ت، 
اظهار داشت: وقاحت را به جایی رسانده اند که می گویند فلسطین کشور اسالمی نیست. روحانی تصریح کرد:حرف ما با 
همسایگان و جهان عرب در باره ماهیت اسرائیل اثبات شد؛ ضد حقوق بشرتر از رژیم صهیونیستی وجود ندارد، تا بحال 

می گفتند اسرائیل نمونه دمکراسی در منطقه است؛ امروز ثابت شده که کانون آپارتاید است.

فتــــو نیـــــوز


