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تحلیل روز

گزارش ویژه

وقتی دموکرات ها به جای ما نظر می دهند

ایران محور جنگ داخلی آمریکا

اسپانسرهای خطرناک در تلویزیون
قاضی زاده هاشمی: برخی دریافت ها از اسپانسرها حتی 

برای صداوسیما هم شفاف نیست

اظهارات دوشنبه شب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
مبنی بر آمادگی برای دیدار بدون پیش شرط با همتای ایرانی 
کشور  از  خ��ارج  و  داخ��ل  در  را  متعددی  واکنش های  خ��ود، 
برانگیخته است. در این میان، تصمیم گیری صحیح به منظور 

نشان دادن واکنش مناسب...

اعضای شورای  از  سیداحسان قاضی زاده هاشمی یکی 
نظارت بر سازمان صدا و سیما می  گوید برخی از برنامه سازان 
شاید  حتی  که  را  درآمدهایی  جنبی  صورت  به  خودشان 
هزینه هایش در حساب های سازمان هم نیاید کسب می کنند 

و همین نقطه خطرناکی برای صدا وسیماست...

3

7

3

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسان رضوی:

زیرزمینی ها، اقتصاد سالم را 
تحت تاثیر قرار می دهند

وطنخواه: با موافقت شهرداری
بدهی پدیده پرداخت شد

تیرماه برای خانوارهای شهری گران تر تمام شد

پایین ترین نرخ تورم
 درخراسان رضوی 

فیضی: شکل گیری حاشیه نشینی در جوار حاشیه شهر مشهد موضوعی نگران کننده است

رئیس مجلس سوال تعدادی از نمایندگان از حسن روحانی را اعالم وصول کرد

حاشیه در حاشیه
همه چیز درباره سوال از رئیس جمهور 

یک روانشناس ازدواج:

زنان مطلقه نوک پیکاِن تیز نگاه مردم
ازدواج مجدد برای زنان به مراتب سخت تر است

به روایت یک نماینده مجلس:

نگاهی به سابقه تاریخی شکایات ایران به الهه
از دعوای نفتی ایران و انگلیس تا درگیری برجامی و تحریمی
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در صفحه 4 بخوانید در صفحه 2 بخوانید
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با امضای حدود هش��تاد نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی س��واالتی پیش روی 
ریاس��ت جمهوری اس��امی ایران قرار گرفته اس��ت که دکتر علی الریجانی رئیس مجلس 
ش��ورای اسامی به علت قانع نشدن بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس، این سوال را 
امروز )چهارش��نبه، 10 مرداد ماه( در صحن علنی مجلس ش��ورای اسامی اعام وصول 

کرد.
الریجانی در توضیح محورهای مطرح ش��ده در س��وال از رئیس جمهور تصریح کرد: این 
محورها عبارتند از 1-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال و ارز، 2- اس��تمرار تحریم 
ه��ای بانک��ی، 3- عدم اقدام شایس��ته دول��ت درخصوص کاه��ش نرخ بی��کاری، 4- رکود 
اقتصادی ش��دید چندین س��اله، 5- افزایش ش��تابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید 

ارزش پول ملی.
به گزارش خانه ملت، در حال حاضر به صورت قانونی رئیس جمهور در قبال سؤال مطرح 
ش��ده از وی وظایفی دارد، چنانچه طبق قانون اساس��ی ه��رگاه در خصوص کار و وظایف 
رئی��س جمه��ور یا هری��ک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید ی��ا مجلس نیاز به تنویر 
مس��ائلی داش��ته باش��د قانونا چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. 

این چهار راه عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص.
تذک��ر زمانی اس��ت که نماینده یا نماین��دگان مجلس در مواردی که حق س��ؤال برای آنها 
وج��ود دارد از طری��ق رئیس مجلس به وزی��ر یا رئیس جمهور تذکر قانون��ی داده و آنان را 

متوجه وظایف قانونی خود می کنند.
س��ؤال نیز زمانی مطرح می ش��ود که یک یا چند نماینده مجلس در خصوص امور داخلی 
یا خارجی و برخی موضوعات از وزرا یا رئیس جمهور س��ؤال می کنند که این مقامات نیز 

موظف هستند به این سؤاالت پاسخ داده و آنها را قانع کنند.
اس��تیضاح نیز ب��رای زمانی اس��ت که نماین��دگان مجلس یا از پاس��خ ه��ای وزرا یا رئیس 
جمهور قانع نش��ده و یا مورد خاصی که طبق قانون مس��تلزم اس��تیضاح باشد پیش آمده 

است که معموال نتیجه آن منجر به ابقا یا برکناری مقام مسئول می شود.
تحقیق وتفحص نیز بر اساس اصل 76 قانون اساسی این حق را به مجلس داده تا در تمام 

امور مملکت تحقیق و تفحص کند.

منبع اصلی که حق مجلس را در طرح س��ؤال از رئیس جمهور مش��خص می کند اصل 88 
قانون اساس��ی است که بر اس��اس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان 
مجلس شورای اسامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره 
یکی از وظایف آنان س��وال کنند، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف اس��ت در مجلس 

حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
الزم به ذکر اس��ت ارائه پاسخ نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر 
بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داش��ته باش��د و مجلس آن را 

بپذیرد.
برابر این اصل رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد 
بلکه موظف اس��ت به س��ؤال آنها پاس��خ دهد چرا که اگر رئیس جمهور س��وال نمایندگان 
مجلس را بدون پاس��خ گذارد مجلس ممکن اس��ت س��راغ اصل 89 قانون اساس��ی رفته و 
اس��تیضاح رئی��س جمهور را در دس��تور ق��رار دهد که ای��ن امر تبعات زیانب��اری برای وی 

خواهد داشت.
از سوی دیگر رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سؤاالت نمایندگان باید به محل مجلس 
ش��ورای اس��امی بیاید و احیانا تقریر و ارسال پاس��خ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه 

شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
همچنین رئیس جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سؤاالت 
و حضور در مجلس تأخیر کند به عبارت دیگر وی می تواند از مهلت یک ماهه ای که اصل 

88 برای او در نظر گرفته استفاده کند.
گفتن��ی اس��ت رئیس جمهور فق��ط در صورتی می تواند بی��ش از یک ماه از ارائه پاس��خ و 
حضور در مجلس امتناع کند که عذر موجهی داشته باشد و موجه بودن آن را نیز مجلس 

تشخیص می دهد که اگر غیر موجه باشد به سمت استیضاح خواهد رفت.
براب��ر ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجل��س که در فصل نظارت آن آمده؛ در صورتی 
ک��ه حد اقل یک چه��ارم کل نمایندگان بخواهند در باره یک��ی از وظایف رئیس جمهوری 
س��ؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضا در اختیار 

رئیس مجلس قرار دهند.

رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیس��یون تخصصی مربوطه ارجاع می کند و کمیس��یون 
وظیف��ه دارد حداکث��ر ظ��رف یک هفته  ب��ا حضور نماینده معرفی ش��ده رئی��س جمهور و 
نماینده منتخب س��وال کنندگان تش��کیل جلس��ه دهد که در این جلس��ه نماینده رئیس 

جمهور پاسخ را از طرف رئیس جمهور ارائه می کند.
بعد از گذش��ت یک هفت��ه اگر هنوز حداقل ی��ک چهارم نماین��دگان کل مجلس که طرح 
سؤال از رئیس جمهور را امضا کرده اند از سو خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس 
وظیفه دارد در اولین جلس��ه س��وال آنها را قرائت و س��ریعا برای رئیس جمهور ارس��ال 
کن��د. گفتنی اس��ت این س��ؤال ظرف 48 س��اعت تکثیر و در دس��ترس نماین��دگان قرار 

خواه��د گرف��ت.
در تبصره یک این ماده آمده که تعداد سؤاالت نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و در تبصره 
2 آن نیز ذکر ش��ده که پس از ارسال سؤال یا سؤاالت برای رئیس جمهور، کاهش امضاها 

سبب خروج سؤال یا سؤاالت از دستور نمی شود.
در  م��اده 213 آیی��ن نامه داخلی مجلس نی��ز آمده که رئیس جمهور موظف اس��ت ظرف 
م��دت یک ماه از تاریخ دریافت س��ؤال در جلس��ه علن��ی مجلس حضور یافته و به س��ؤال 
مد نر نمایندگان پاس��خ دهد مگر اینکه عذری داش��ته باش��د که مجلس موجه بودن آن را 

تشخیص دهد.
مدت طرح سؤال یا سؤاالت از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان حداکثر 30 دقیقه 
و مدت پاس��خ رئیس جمهور حداکثر یک  ساعت اس��ت که طرفین می توانند وقت خود را 
به دو بخش تقسیم کنند که در این صورت همه سؤاالت و پاسخ ها در بخش اول وقت هر 
یک از دوطرف بیان می ش��ود و در بخش دوم ابهامات س��ؤال کنندگان و پاسخ های رئیس 

جمهور مطرح خواهد شد.
در تبص��ره این ماده آمده که پس از این مرحله، درباره پاس��خ رئیس جمهور به هر یک از 

سؤاالت از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رأی گیری می شود.
در نهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلس��ه از پاس��خ رئیس جمهور به س��ؤالی 
قانع نش��ده باش��ند و موضوع مورد س��ؤال، نقض قانون و یا اس��تنکاف از قانون محس��وب 

شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می شود.

همه چیز درباره سوال از رئیس جمهور 
رئیس مجلس سوال تعدادی از نمایندگان از حسن روحانی را اعالم وصول کرد
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با حکم وزیر کشور

فرماندار جدید مشهد منصوب شد

نگاهی به سابقه تاریخی شکایات ایران به الهه 

از دعوای نفتی ایران و انگلیس تا درگیری برجامی و تحریمی

خبر مجلس بان

معاون استاندار خراسان رضوی :

امید دشمن به شنیدن صداهای مخالف 
از کشور است

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با  مقابله  توان  اگر  دشمن  گفت:  رضوی  خراسان 
درنگ  ای  لحظه  باشد  داشته  را  اسامی  انقاب 
شنیدن  ب��ه  امید  مسیر  ای��ن  در  و  ک��رد  نخواهد 

صداهای مخالف از درون کشور دارد.
مراسم  در  چهارشنبه  روز  نوروزیان  محمدرحیم 
افزود:  جغتای  شهرستان  جدید  فرماندار  معرفی 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  آمریکا  تهدیدات 
یک  ح��د  در  همیشه  اس��ام��ی  ان��ق��اب  دشمنان 
ایجاد  پی  در  منفی  تبلیغات  با  تنها  زیرا  بوده  ادعا 
ناامیدی در جامعه و شکاف در بدنه نظام جمهوری 

اسامی است.
جمهوری  نظام  روزاف��زون  پیشرفتهای  به  وی 
دفاعی،  قدرت  کرد:  بیان  و  اشاره  ایران  اسامی 
فناوری  و  علم  و  پزشکی  ای،  هسته  فضا،  ه��وا 
نیست.  انقاب  دوران  اوایل  با  مقایسه  قابل  کشور 
عرصه  در  تاثیرگذار  کشوری  ایران  امروز  همچنین 
بین المللی است چنانکه در حوزه انرژی در تصمیم 

اثرگذار است. گیری جهانی 
داد:  ادام��ه  رض��وی  خراسان  استاندار  معاون 
توطئه  تمام  با  اخیر  سال   40 طی  اسامی  انقاب 
نیز  اینک  هم  و  بوده  روبرو  دشمن  های  حیله  و  ها 
از سالهای  این شرارت مواجه است. دشمن  اوج  با 
به  زدن  دامن  با  اسامی  انقاب  پیروزی  نخست 
تحمیلی  جنگ  شخصیتها،  ترور  داخلی،  آشوبهای 

و اکنون تحریم به دنبال توطئه است.
نمودن  ناامید  نظام،  دادن  جلوه  نارکارآمد  وی 
بیهوده  تاش  سه  را  آنها  از  اعتماد  سلب  و  مردم 
کرد:  بیان  و  توصیف  نظام  با  مبارزه  برای  دشمنان 
فقیه،  والی��ت  برکت  به  ای��ران  اسامی  جمهوری 
مسلح  نیروهای  تاش  و  شهدا  خون  ملی،  انسجام 

توانسته بر این توطئه ها چیره شود. 
در  حلی  راه  بدون  مشکل  هیچ  گفت:  نوروزیان 
و  باشند  کار  پای  مدیران  اگر  ندارد.  وجود  کشور 
اقتصادی  مشکات  کنند  خدمت  انقابی  روحیه  با 
خادمان  که  بدانند  باید  مسئوالن  شود.  می  مرتفع 
برای  فرصتی  مدیریتی  پستهای  و  هستند  مردم 

نوکری مسئوالن نسبت به مردم است.
و  همفکری  با  کشور  مشکات  حل  اف��زود:  وی 
با کار  باید  خرد جمعی حاصل می شود لذا مدیران 
پیگیری  را  مردم  مشکات  رفع  انقابی  و  بسیجی 

کنند.

سبحانی فر:

ترامپ به برجام برگردد بعد پیشنهاد مذاکره 
دهد

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: اگر قصد دارید با ما 
نمی شود،به  و چاله میدانی  گانگستری  زبان  با  کنید  مذاکره 
سپس  ب��رگ��ردد  برجام  به  می شود  توصیه  ترامپ  آق��ای 

درخواست مذاکره با ایران را داشته باشد.
)چهارشنبه  روز  علنی  نشست  در  فر  سبحانی  رمضانعلی 
10 مردادماه( مجلس شورای اسامی در نطق میان دستور 
به کشورهایی همچون  اظهار داشت: روی سخن من  خود، 
آمریکا است که خود را قیم سایر کشورهای جهان می دانند، 
دنیا بداند ایران یک سرزمین بزرگ با پیشینه و فرهنگ غنی 
است که ملت قهرمان آن در فرازها و فرودهای تاریخ همچون 
به حمله مغول به این کشور غیرتمندانه مبارزه کردند و حتی 

سربدار شدند ولی تن به ذلت ندادند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس 
اساس  بر  صابت  با  ایران  با  بدانید  گفت:  اسامی،  شورای 
قانون اساسی با همه کشورهای دنیا با حفظ حقوق و احترام 
با  کنید  ما مذاکره  با  دارید  اگر قصد  و  داشته  ارتباط  متقابل 
ترامپ  آقای  نمی شود،به  میدانی  چاله  و  گانگستری  زبان 
توصیه می شود به برجام برگردد سپس درخواست مذاکره با 

ایران را داشته باشد.
نظام  مسئوالن  با  من  بعدی  سخن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  قضا  دستگاه  تا  گرفته  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از 
گذشته  چهرده  ایران  ملت  داد:  ادامه  است،  همکاران  شما 
آن  نتیجه  که  رفاه  و  آزادی  استقال،  برای  بلند  اهدافی  با 
اما  کردند  انقاب  باشد  خویش  اخ��روی  و  دنیوی  سعادت 
و  انقاب  اهداف  به  میزان  اکنون چه  از چهل سال هم  پس 
و  آزمون ها  با  این مدت  در  نزدیک شده ایم،  مردم  مطالبات 
خطاها چه میزان سرمایه های انسانی، معنوی و مادی را از 

دست داده ایم.
اسامی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
این  سیاسی  جریان های  عادت  متاسفانه  اینکه  بر  تاکید  با 
شده که خطاهای دولت قبل را به پای دولت در حال خدمت 
بنویسند و همگی برای عدم موفقیت یکدیگر تاش مضاعف 
کنند تا جریان سیاسی دیگر در انتخابات بعدی موفق شود، 
عنوان کرد: آیا وقت آن نرسیده که برای بازگشت اعتماد مردم 
و جلوگیری از هدر رفت سرمایه بزرگ مردمی و انقاب فکری 
کشور،  اداره  ساختار  را  مشکل  اگر  شود،  اندیشیده  چاره ای 
نیاز به اصاح رویه ها و شیوه ها، نیاز به بازنگری قانون اساسی 
و رفراندوم می دانید شجاعانه مشکات را بگویید و چاره آن 

را بیندیشید.
سبحانی فر ادامه داد: اگر ضرورتی به تغییرات نمی بینید از 
ظرفیت قانونی که منشور مردم و مسئوالن نظام همان قانون 
آن متحد  اجرای  به  قوا  تمامی  و  بگیریم  بهره  است  اساسی 
شده و جامه عمل بپوشانیم، بخشی از چالش ها و مشکاتی 
که امروز شاهد آن هستیم ناشی از عدم توجه به اجرای دقیق 

قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه در بخش اقتصادی بر اساس اصل 44 
و سیاست های اباغی مقام معظم رهبری اقتصاد کشور باید 
به مردم واگذار شود اما متاسفانه نحوه واگذاری از گذشته که 
اقتصاد دولتی بود و دستگاه ها نظارتی می توانستند نظارت 
خصولتی  نوعی  به  و  دولتی  شبه  به  واگذاری  دلیل  به  کنند 
اقتصاد کشور را بیش از گذشته بدتر نموده و بنگاه های دولتی 
را به مسیر کمپانی ها و کارتر مفسده آمیز و بی پاسخ تبدیل 
واحدهای  و  سازمان ها  نهادها،  وجود  کرد:  اضافه  کرده ایم، 
سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های  در  پاسخگو  غیر  و  م��وازی 
هزینه  پر  کشور  برای  نظامی  امنیتی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
و بعضا موجب تداخل وظایف شده و همپوشانی ایجاد کرده 

است.
بر  تاکید  با  اسامی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
و  سازمان  از 8  بیش  خیریه  موسسه  مجوز  صدور  در  اینکه  
نهاد گرفته تا مسئولیت های امنیتی و سایر بخش ها به صورت 
با  فرهنگی  بخش  در  کرد:  عنوان  هستند،  عهده دار  موازی 
اعمال  نظرهای شخصی و فردی و عدم توجه به خواسته های 
غنی  فرهنگ  به  مردم  بازگشت  اجازه  حتی  مردم،  حق  به 
خویش را نداد ه ایم و مداحان به جای مدح و ثنا به کار سیاسی 

می پردازند.
در  خوشاب  و  جوین  جغتای،  سبزوار،  م��ردم  نماینده 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در بخش سیاسی عدم 
سیاسی  نظامیان  شده  موجب  اساسی  قانون  دقیق  اجرای 
باید پاسخگویی به مردم را  و سیاسیون نظامی و احزاب که 
داشته باشند در محاق رفته و صرفا در فصل انتخابات ظهور و 
بروز از خود نشان داده و دوباره به خواب زمستانی می روند، 
سیاسی،  آزادی ه��ای  مسیر  که  نرسیده  آن  وقت  آیا  گفت: 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به مانند آزادراهی تعریف 
و خطکشی شده بر اساس قانون اساسی طراحی نموده تا با 

سرعت بیشتر به آزادراه توسعه دست پیدا کنیم.
اندیشه نو، فکر  اینکه آیا وقت آن نرسیده  با اشاره به  وی 
نو، هم اندیشی و گفتمان اعتدال را سر لوحه همه گروه ها قرار 
دهیم، اضافه کرد: آیا وقت آن نیست که به جای حمله کردن 
پرنشاط  جامعه ای  به  رسیدن  برای  چاره ای  فکر  یکدیگر  به 
سردرگمی  دچار  همگی  امروز  باشیم،  داشته  پویا  و  وسالم 
فسادها،  رانت ها،  ها،  گرانی  کمبودها،  از  مردم  شده ایم 
فرهنگیان،  از  دستمزد  و  حقوق  ب��ودن  پایین  و  بیکاری 
بر می آورند  بانگ  توده مردم  تا معیشت  کارگران  کارمندان، 
بلندگوی رسای مجلس  از  بلندتر  با صدای  و من و شما هم 
را  امیدی  نا  ندای  است  آنها  امید  محل  که  اسامی  شورای 
ما  از  مردم  که  صورتی  در  می کنیم  پمپاژ  جامعه  گوش  به 
انتظار دارند ریل گذاری و نظارت کنیم و با ارائه راهکارهای 
ایجاد  و زمینه  راه های فساد  و بستن  انحرافات  از  جلوگیری 

شغل و اشتغال را به کار بگیریم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی اضافه کرد: 
در  که  فسادی  شبکه  جای  به  دارند  درخواست  ما  از  مردم 
را  دستگاه ها  کرده  گرفتار  را  جامعه  موریانه  همانند  اقتصاد 
ملزم به اتصال به سیستم یکپارچه دولت الکترونیک و مرکز 
ملی تبادل اطاعات کنیم تا همچون فساد خودرویی که به 
دلیل عدم اتصال کمرگ به مرکز ملی تبادل بوجود آورده است 
همچون  مکانیزه ای  هوشمند  سیستم های  یا  و  نیفتد  اتفاق 
از 2  تلفن همراه که سالیانه بیش  سیستم ریجستری گوشی 

میلیارد دالر قاچاق می شد جلوگیری شود .
وی با بیان اینکه از دولت درخواست کنیم تا هرچه سریع تر 
صادرات  شامل  صادرات  کلیه  از  حاصل  ارز  با  را  ثانویه  بازار 
بازار  از گروه سه و دو در  پتروشیمی ها، فوالد و سایر فلزات 
و  دقیق  نظارت  کنترل  و  اولیه  مواد  ارز  تامین  برای  ثانویه 
سیستمی تامین کاالهای ضروری مردم اقدام کند، گفت:  با 
به بخش خصوصی  بنگاه های دولتی  واگذاری  قانون  رعایت 
واقعی یا واگذاری مدیریتی شاهد جلوگیری از به وجود آمدن 

بنگاه های مفسده آمیز باشیم.

آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  شب  دوشنبه  اظهارات 
مبنی بر آمادگی برای دیدار بدون پیش شرط با همتای ایرانی خود، 
واکنش های متعددی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. 
واکنش  دادن  نشان  منظور  به  صحیح  تصمیم گیری  میان،  این  در 
هر  از  بیش  دیدار،  یک  انجام  برای  ترامپ  تمایل  ابراز  به  مناسب 
این  مخالفان  و  موافقان  کان  اهداف  و  رویکردها  شناخت  به  چیز 

پیشنهاد بستگی دارد.
کنفرانس خبری  و در جریان  آمریکا دوشنبه شب   رئیس جمهور 
مشترک با نخست وزیر ایتالیا، مدعی آمادگی برای دیدار با مقامات 
ارشد ایرانی، در هر زمان و هر مکان شد و در پاسخ به سوالی درباره 
است  حاضر  که  کرد  تاکید  ایران،  برای  احتمالی  پیش شرط های 

»بدون هیچ گونه پیش شرط« چنین دیداری را انجام دهد. 
ویژه  به  و  مجازی  فضای  اظهارات،  این  از  پس  اندکی  فاصله  به 
ابعاد  و  جنبه ها  درباره  مختلفی  اظهارنظرهای  طرح  عرصه  توئیتر، 
آن  شدن  عملیاتی  واقعی  امکان  همچنین  و  پیشنهاد  این  مختلف 
نیز  و  آمریکایی  سابق  مقامات  از  شماری  این،  بر  افزون  گردید. 
خود  دیدگاه های  طرح  به  کشور   این  اندیشکده های  و  رسانه ها 

درباره این موضوع پرداختند.
یکپارچه  تقریبا  تأکید  میان،  این  در  توجه  جالب  نکات  از  یکی 
 – آمریکا  در  دموکرات ها  کمپ  به  نزدیک  اندیشکده های  و  رسانه ها 
میان  دیدار  هرگونه  امکان ناپذیری  بر   – ترامپ  مخالف  دستکم  یا  و 
خط  این  اینکه  جالب تر  بود.  آمریکایی  و  ایرانی  ارشد  مقامات 
منظر  از  و  »درون��ی«  نگاهی  نه  را  خود  استدالل  مبنای  تحلیلی 

آمریکا، بلکه نگاهی »بیرونی« و از منظر ایران قرار دادند.
ب��ه ع��ن��وان م��ث��ال، ان��دی��ش��ک��ده »ش����ورای آت��ان��ت��ی��ک« ک��ه از 
اندیشکده های دموکرات به شمار رفته و در دوران ریاست جمهوری 
خارجی  سیاست  به  شکل دهی  در  مهمی  نقش  آمریکا  بر  اوباما 
با  که  کرده  اشاره  مطلبی  انتشار  با  داشت،  ایران  قبال  در  آمریکا 
اقدامات خصمانه ای که طی ماه های گذشته دولت آمریکا  به  توجه 
با  گفت وگو  برای  ترامپ  نیت  حسن  گرفته،  پیش  در  ایران  قبال  در 

ایرانی ها زیر سؤال رفته است.
مدیر  اساوین،  باربارا  اظهارات  به  گ��زارش،  این  از  بخشی  در 
که  شده  اش��اره  آتانتیک  ش��ورای  در  ای��ران«  آینده  »ابتکارعمل 
ماه های  در  ایران  پول  ارزش  سقوط  اصلی  علت  ترامپ  »اقدمات 
گذشته و عقب نشینی سرمایه گذاران غربی از ایران بوده است«. وی 
در همین راستا این سوال را مطرح می کند که »آیا حاال ترامپ مایل 
یا  برگرداند  را  اقدامات  این  واقع گرایانه  امتیازاتی  ازای  در  تا  است 

این اظهاراتش صرفا ترفندی برای جلب شهرت است«؟

شورای  در  اسکوکرافت  مرکز  در  غیرمقیم  عضو  داگرس«  »هولی 
برای  اقدامی  هیچ  آمریکا  »رئیس جمهور  می گوید:  نیز  آتانتیک 
نکرده  اثبات  حال  به  تا  نیز  وی  دولت  و  نداده  انجام  اعتمادسازی 
بود  خواهد  مجبور  ترامپ  ماند.  خواهد  پایبند  وعده هایش  به  که 
هستند،  گفت وگو  به  مایل  کنند  اعام  نیز  ایرانی ها  آنکه  از  پیش  تا 

شکاف وسیعی را پر کند«.
از جمله دیگر اظهارنظرها می توان به مصاحبه علی واعظ، مدیر 
پروژه ایران »گروه بین المللی بحران« با یک رسانه آمریکایی اشاره 
اهانت های  و  تهدیدات  به  توجه  با  اینکه  بر  تاکید  ضمن  که  کرد 
و مردم  افکار عمومی  او جایگاه خوبی در میان  ایران،  ترامپ علیه 
سیاسی  سرمایه  روحانی  نمی کنم  »فکر  شده:  مدعی  ندارد،  ایران 

)الزم( برای تعامل مجدد )با آمریکا( را داشته باشد«.
البته این خط تحلیلی و این نوع نگرش به موضوع، به تحلیلگران 
از  شماری  و  نبوده  محدود  آمریکا  در  دموکرات ها  به  نزدیک 
تحلیلگران اروپایی نیز همین رویکرد را در دستور کار قرار داده اند. 
به عنوان مثال، الی گرانمایه، عضو شورای روابط خارجی اتحادیه 
اروپا در توییتر خود با اشاره به اینکه مردم ایران هشت سال جنگ 
و چندین دهه تحریم را تحمل کرده اند، پذیرش پیشنهاد ترامپ را 
چنین  که  کرده  پیش بینی  و  دانسته  ضعف  نشانه  کنونی  شرایط  در 

اتفاقی رخ نخواهد داد.
نیز  تحلیلی  حلقه های  به  حتی  رویکرد  نوع  این  اینکه  جالب تر 
ایفای نقش  به  نیز در آن  نمانده و مقامات سابق آمریکایی  محدود 
می پردازند. همین چند روز پیش بود که وندی شرمن، معاون وزیر 
سخن  ایران  مقاومت«  »فرهنگ  از  اوباما،  زمان  در  آمریکا  خارجه 
شرمن  نمی کند.  درک  را  فرهنگ  این  ترامپ  که  کرد  اشاره  و  گفته 
روز سه شنبه نیز به ترامپ توصیه کرده به جای تاش برای دیدار با 

همتای ایرانی، بار دیگر به اجرای برجام متعهد شود.
موارد  و  اظهارنظرها  این  دادن  قرار  هم  کنار  در  با  که  سوالی  اما 
و  تحلیلگران  چرا  که  است  این  می کند،  خطور  ذهن  به  آن  مشابه 
ایران قرار دارند و در مواردی )به ویژه  از  اندیشکده هایی که خارج 
ساله  چند  رویکرد  حامی  و  مروج  خود  آتانتیک(  شورای  مورد  در 
میان  تعامل  درخواست  و  بوده  اوباما  زمان  در  آمریکا  دولت  فشار 
و حرارت  این شور  با  اکنون  را مطرح می کردند،  واشنگتن  و  تهران 
از ضرورت رد پیشنهاد مذاکره ترامپ توسط ایران سخن می گویند؟
همان  از  حقیقت  در  که  گفت  باید  س��وال،  ای��ن  به  پاسخ  در 
داخلی  مسئله  یک  به  ایران  مسئله  ترامپ،  آمدن  کار  روی  ابتدای 
طیف  دو  میان  آمریکا  در  داخلی«  »دعوای  ساده تر،  عبارت  به  یا  و 
به  اساس،  این  بر  است.  شده  تبدیل  دموکرات  و  جمهوری خواه 
از  با هدف  از هر چیز  بیش  برجام  از  ترامپ  همان نسبت که خروج 
اوباما صورت گرفت،  میان بردن مهم ترین میراث سیاست خارجی 
از  آن ها  نگرانی  به  دموکرات ها،  انتقادات  عمده  بخش  نیز  اکنون 

ایجاد یک میراث مهم برای سیاست خارجی ترامپ برمی گردد.

تاکنون  ای��ران،  قبال  در  ترامپ  رویکرد  که  نیست  تردیدی 
ممنوعیت  ویژه  به   – مهم  مواردی  در  و  تهاجمی  کاما  رویکردی 
ورود به آمریکا برای اتباع ایرانی – توهین آمیز بوده است. اما منطق 
خودمحورانه ترامپ، در تمام این مدت وی را به سوی تاش برای 
تعامل با ایران نیز سوق داده است. این همان منطقی است که وی 
پوتین،  والدیمیر  و  شمالی  کره  رهبر  اون،  جونگ  کیم  با  تاکنون  را 
داده است؛ مذاکراتی  نشان  میز مذاکره  پای  رئیس جمهور روسیه، 
از  کدام  هیچ  برای  ارزیابی  قابل  و  مشخص  دستاورد  اگرچه  که 
با استناد به آن ها،  طرفین به همراه نداشته، اما ترامپ سعی دارد 

خود را بازیگری فعال در عرصه سیاست خارجی نشان دهد.
به این موضوع اضافه کنید در پیش بودن انتخابات کنگره آمریکا 
را که قرار است در نوامبر سال جاری میادی برگزار شود. در چنین 
)حتی  مذاکره  به  ایران  کردن«  »قانع  که  میزان  همان  به  فضایی، 
جمهوری خواهان  موضع  می تواند  ترامپ  برای  پیش شرط(  بدون 
وی  خارجی  سیاست  به  منتقد  دموکرات های  برای  کند،  تقویت  را 

تهدیدآمیز و خطرناک خواهد بود.
اما موضع ایران در قبال این جنگ داخلی در آمریکا چه باید 

باشد؟
با  تقابل  در  کشور  در  توجه  مورد  اصل  مهمترین  می رسد  نظر  به 
از  یک  هیچ  که  است  نکته  این  به  توجه  کنونی،  شرایط  در  آمریکا 
جمهوری خواه،  چه  و  دموکرات  چه  آمریکا،  در  سیاسی  طیف  دو 
هیچگاه تاکنون خیرخواه ملت ایران نبوده و هریک صرفا بر اساس 
و در مقاطعی  تعامل  از  اهداف کان خود، در مقاطعی  و  اولویت ها 

دیگر از تقابل با ایران دفاع کرده اند.
با  امروز  که  آمریکایی  سیاستمداران  و  تحلیلگران  از  دسته  آن 
برجسته کردن فرهنگ مقاومت ایران، بر طبل عدم تعامل ایران با 
آمریکا می کوبند، اغلب همان هایی هستند که در زمان اوباما، برای 
ایران پای  – کشاندن  – به اصطاح  به منظور  ایران  بر  افزایش فشار 
حالت،  بهترین  در  یا  و  می دادند  مشاوره  سفید  کاخ  به  مذاکره  میز 
متوجه  صرفا  را  ای��ران  ملت  بر  وارده  فشارهای  تمام  مسئولیت 

مقامات ایرانی و دولت ایران می دانستند.
کنونی  شرایط  در  می بایست  کشورمان  مقامات  اساس،  این  بر 
استناد  با  نه  و  شده  ذوق زده  مذاکره  برای  ترامپ  پیشنهاد  از  نه 
کلی  به  را  تعامل  احتمال  هرگونه  آمریکا،  تمجیدهای  و  تعریف  به 
در  داخلی  دعواهای  کلیدی  مسئله  داشتن  نظر  در  با  کنند.  رد 
هر  همانند  می بایست  نیز  آمریکا  با  تعامل  احتمال  مسئله  آمریکا، 
کشور  تصمیم گیری  سطوح  باالترین  در  دیگر،  استراتژیک  مسئله 
و  ملت  مصالح  و  منافع  مبنای  بر  صرفا  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
که  است  تصمیمی  چنین  تنها  شود.  تصمیم  اتخاذ  آن  درباره  نظام 
می تواند ضمن همراه کردن قاطبه ملت، پیامدهای احتمالی آن را 
در  داخلی  قدرت  جنگ  معرض  در  دوباره  گرفتن  قرار  خطر  از  نیز 

آمریکا مصون بدارد.

وقتی دموکرات ها به جای ما نظر می دهند

ایران محور جنگ داخلی آمریکا

وزیر کشور طی حکمی احمد علی موهبتی را به سمت معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد منصوب کرد .

موهبتی  علی  احمد  به  خطاب  فضلی  رحمانی  دکتر  حکم  در 
آمده است:

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم خراسان 

رضوی به سمت فرماندار شهرستان مشهد منصوب می شوید.
وظایف  چارچوب  در  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
مقدس  نظام  های  آرم��ان  و  اه��داف  تحقق  راستای  در  مصوب 
جمهوری اسامی ایران و سیاستهای دولت تدبیر و امید و پیروی 
از منویات رهبر معظم انقاب اسامی حضرت آیت ا... العظمی 

خامنه ای "مدظله العالی" موفق باشید.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
انجام و  اوایل هفته آینده  اعام کرد : مراسم معارفه رسمی وی 

فعالیت خود را آغاز خواهد  کرد.
 پیش از این محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد بود که بعد 

اجتماعی   ، امنیتی   ، سیاسی  معاونت  سمت  در  گرفتن  قرار  از 
استانداری خراسان رضوی حیدر خوش نیت به عنوان سرپرست 

فرمانداری مشهد تعیین شد.  
تربت  ویژه  فرماندار  این  از  پیش  موهبتی  که  است  ذکر  قابل 

حیدریه بوده است.

مجلس  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  بین الملل  کمیته  رئیس 
آثار  دادگستری  بین المللی  دیوان  در  آمریکا  محکومیت  گفت: 

حقوقی سنگینی برای واشنگتن دارد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص شکایت ایران از آمریکا 
حقوق  پایه  داشت:  اظهار  دادگستری،  المللی  بین  دیوان  در 
بین الملل همین اسناد و پیمان هایی است که به امضای دولت ها 
اگر  که  آمریکا آمده است  و  ایران  بین  می رسد، در قرداد مودت 
اختافی در مسائل حقوقی بین دو کشور رخ دهد، این موضوع به 
دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده می شود تا حل اختاف 

انجام شود.
مجلس  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  بین الملل  کمیته  رئیس 
جمهوری  اس��اس  همین  بر  اینکه  بیان  با  اسامی  ش��ورای 
المللی دادگستری علیه  بین  را در دیوان  ایران شکایتی  اسامی 

بین المللی  دیوان  کار  آئین  کرد:  بیان  است،  کرده  مطرح  آمریکا 
دادگستری اینگونه است که ابتدا دیوان باید صاحیت خود برای 
برگزار  جلسه  این  کند،  احراز  را  شده  مطرح  دعوای  به  رسیدگی 
می شود و احتماال از طرف های دعوا می خواهند تا در جلسه ای 
شرکت کنند و در صورتی که دیوان صاحیت خود را احراز کند، 

مراحل بررسی پرونده آغاز می شود.
بررسی  باید  دیوان  که  هستیم  مرحله ای  در  اکنون  افزود:  وی 
خیر؟  یا  دارد  را  اختاف  این  به  رسیدگی  صاحیت  آیا  که  کند 
دیوان بین المللی دادگستری در آئین دادرسی خود محدود است 
بین الملل  حقوق  نقض  موارد  و  دولت ها  بین  اختاف  به  فقط  و 
بین المللی دادگستری در صورتی  البته دیوان  رسیدگی می کند. 
که  بپذیرند  اختاف  طرف های  که  می کند  رسیدگی  شکایات  به 

برای حل اختاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند.

دی��وان  ص��ورت��ی  در  اینکه  بیان  ب��ا  آب���ادی  جهان  رحیمی 
از  موضوع  آن  که  است  پذیرش  به  حاضر  دادگستری  بین المللی 
صاحیت  حیطه  در  و  نامه  آئین  در  که  باشد  موضوعاتی  جمله 
دیوان باشد، ادامه داد: به نظر من دعوای ایران و آمریکا دارای 
المللی  بین  دیوان  در  مذکور  پرونده  تا  دارد  را  الزم  شرایط  همه 

دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.
شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
در  دی��وان  در  اختاف  رفع  الزامی  پذیرش  هم  گفت:  اسامی 
قرارداد مودت آمده و هم اینکه موضوع شکایت ایران در خصوص 
یک عهدنامه بین المللی )برجام( است که 2 طرف دعوا نیز عضو 
دیوان بین المللی دادگستری هستند و اگر دیوان صاحیت خود 
را برای رسیدگی احراز کند، از 2 طرف دعوت می شود تا پس از 

رسیدگی رای الزمه صادر شود.

وی افزود: در دعوایی که بین طرف ایرانی و شرکت نفت ایران و 
انگلیس در زمان ملی شدن صنعت نفت رخ داد، چیزی که تحت 
عنوان پیروزی دکتر مصدق در دیوان الهه یاد می شود، این است 
که ایران اعتقاد داشت، اختاف بین دولت ها نیست بلکه اختاف 
بین یک دولت و یک شرکت است و دیوان صاحیت رسیدگی آن 
را ندارد که سرانجام نیز یک قاضی انگلیسی رای به این داد که در 
آن دعوا، دیوان بین المللی دادگستری صاحیت رسیدگی به این 

پرونده را ندارد و دعوای انگلیس رد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای 
اسامی گفت: این بار ایران مدعی است و دعوا را به دیوان برده 
و اگر دیوان بین المللی دادگستری صاحیت خود برای رسیدگی 
تبعات  و  آثار  ها  آمریکایی  برای  یقینا  کند،  احراز  را  این دعوا  به 

حقوقی سنگینی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
صورت  این  به  دنیا  کل  در  گفت:  رضوی  خراسان 
غیرشفاف  غیرقانونی،  فعالیت های  وقتی  که  است 
حقیقت  در  می کند،  پیدا  اف��زای��ش  زیرزمینی  و 
تاثیر  تحت  را  شفاف  و  سالم  اقتصادی  فعالیت های 

منفی خود قرار می دهند.
علی رسولیان در خصوص مفاسد اقتصادی افزودد: 
تفاوت جدی میان نرخ ارز دولتی و بازار وجود دارد، 
به طوری که کنترل آن بسیار دشوار می شود، در واقع 
اگر کاالیی را با یک ارزی وارد و آن کاال منصفانه در 

بازار عرضه شود، امری دشواری به حساب می آید.
برخی  اینکه  وج��ود  با  همچنین  داد:  ادام��ه  وی 
به  باشند  سالمی  و  منصف  انسان های  واردکنندگان 
طوری که کاال را با قیمت تمام شده واقعی خود عرضه 

کنند اما ممکن است در این میان برخی واسطه گرانی 
وجود داشته باشند که منجر به مشکاتی می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
راستا،  همین  در  ک��رد:  بیان  رض��وی  خ��راس��ان 
سوی  از  اختفا  و  احتکار  مقابله  برای  کمیته هایی 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تشکیل شده 
است. همچنین بازرسی ها نیز افزایش یافتند، البته 
قابل تذکر است که بایستی این تفاوت های موجود را 
را  کنترل  تفاوت ها  این  افزایش  با  زیرا  دهیم  کاهش 

نیز دشوار می کند.
رسولیان تصریح کرد: نظارت و کنترل بر افرادی که 
ارز به آنها اختصاص یافته و آن را دریافت کرده اند، 
آغاز شده است.  استان  امر در  این  که  گرفته  صورت 
البته در استان میزان واردات بسیار کم بوده و بیشتر 

دیگر  از  هستند.  سرمایه ای  سنگین  ماشین آالت 
واردات استان نهاده های دامی بوده که واردکنندگان 
در استان آن را با قیمت واقعی عرضه کردند، به جز 

موارد محدود که رسیدگی به آن انجام می شود.
راهکار  بر  عاوه  بنابراین  کرد:  خاطرنشان  وی 
اشاره  دیگری  راهکار  به  می توان  کنترل،  و  نظارت 
واردات  در  که  است  راهکاری  این  واقع  در  کرد. 
با  ارز  همان  یا  دولتی  ارز  از  دیگر  کاالها  از  برخی 
آغاز  نیز  راهکار  این  نکرد،  استفاده  پایین  قیمت 

شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی اظهار کرد: در کل دنیا به این صورت 
غیرشفاف  غیرقانونی،  فعالیت های  وقتی  که  است 
حقیقت  در  می کند،  پیدا  اف��زای��ش  زیرزمینی  و 

تاثیر  تحت  را  شفاف  و  سالم  اقتصادی  فعالیت های 
منفی خود قرار می دهند.

فعالیت های  تاثیر  علت  به  اش��اره  با  رسولیان 
غیرقانونی بر اقتصاد خاطرنشان کرد: در واقع به این 
صورت است که فعالیت های اقتصادی سالم در مقابل 
این  که  می پردازند  رقابت  به  غیرقانونی  فعالیت های 
فعالیت های  با  اقتصادی  بنگاه  یک  اعمال  با  رقابت 
غیرقانونی مانند عدم پرداخت مالیات، قیمت گذاری 

نامناسب و... دشوار می شود. 
آن  ب��رای  رقابت  شرایط  همچنین  اف���زود:  وی 
توانمند  و  می کند  فعالیت  درستی  به  که  بنگاهی 
تاثیر  نهایت  در  که  شد  خواهد  مشکل ساز  هستند، 
منفی بر فعالیت این دسته از بنگاه های اقتصادی بر 

جای خواهد گذاشت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

زیرزمینی ها، اقتصاد سالم را تحت تاثیر قرار می دهند
خبر آمار

خط و نشان وزیر برای پتروشیمی

عدم عرضه و همکاری مشمول تعزیرات 
می شود

پتروشیمی  محصوالت  ب��ازار  تنظیم  العمل  دستور 
که  شد  اب��اغ  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزی��ر  سوی  از 
پتروشیمی  محصوالت  ص��ادرات  شروط  آن  اساس  بر 
مشمول  دستی  پایین  صنایع  محصوالت  و  مشخص 
 ، کارگروه  این  اعضای  تصمیم  با  شدند.  گذاری  قیمت 
مکلف  دستورالعمل  در  مندرج  نظارتی  دستگاه های 
پتروشیمی،  شرکت های  عملکرد  کنترل  ضمن  شدند 
قیمت های  رعایت  بورس،  در  عرضه  مقادیر  رعایت  در 
کشف شده و صنایع مربوطه برای عرضه کاال ،با تخلفات 
بر عهده  این حوزه  در  نظارت  کنند. مسئولیت  برخورد 
کنندگان،  مصرف  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان 

سازمان تعزیرات و بورس کاال خواهد بود.
 به گزارش شاتا، بر این اساس هر نوع عدم عرضه، عدم 
همکاری و عدم رعایت قیمت، مشمول قانون تعزیرات 
خواهد بود. در این راستا در اولین روز این هفته ،جلسه 

معاونین وزیر برای اجرایی شدن اباغیه برگزار شد.
مقرر  تجارت  و  وزیر صنعت، معدن  اباغیه  اساس  بر 
شد کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال 
حاکمیت تشکیل شود. در این اباغیه سازو کار تعیین 
قیمت پایه محصوالت پتروشیمی قابل عرضه در بورس 
کاالیی مشخص و مقرر شده است این رقم معادل قیمت 
فارس،  خلیج  در  صادراتی  محموله های  نرخ  یا  جهانی 
امکان  و  مرکزی  بانک  رسمی  ارز  تسعیر  نرخ  در  ضرب 
رقابت حداکثر تا 5 درصد در بورس باشد. به این ترتیب 
محموله های  نرخ  یا  جهانی  قیمت  معادل  انتخاب  در 
صادراتی در خلیج فارس، اولویت با گزینه ای است که 
قیمت پایین تر دارد. همچنین محصوالت صنایع پایین 
داخل  تولید  کاالی  گذاری  قیمت  ضوابط  طبق  دستی 

مشمول قیمت گذاری شدند.
محصوالت  ع��رض��ه  ک��ف  رع��ای��ت  اب��اغ��ی��ه  ای��ن  در 
و  تعیین  پتروشیمی  مجتمع های  توسط  پتروشیمی 
رعایت آن الزامی است . حداقل این رقم برابر با تقاضای 

واقعی سال گذشته به عاوه ۲۰ درصد خواهد بود .
و  ص��ادرات  بر  داخلی  نیاز  تامین  دادن  قرار  اولویت 
محصوالت  عرضه  کف  رعایت  به  صادرات  شدن  منوط 
بر  اس��ت.  شده  لحاظ  مصوبه  این  در  نیز  پتروشیمی 
محصوالت  عرضه  کف  رعایت  به  ص��ادرات  اساس  این 

پتروشیمی منوط شده است.
تقاضا،   ، بر عرضه  نظارتی  قالب سازوکارهای  این  در 
بینی  پیش  نیز  پتروشیمی  محصوالت  مصرف  و  قیمت 

شده است.
کاالی  گذاری  قیمت  ضوابط  طبق  گذاری  قیمت  این 
ضرایب  و  قیمت ها  تثبیت  و  تعیین  هیئت  داخل  تولید 
سود مصوب هیئت عالی نظارت مستقیما توسط شرکت ها 
بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس صورت 
می گیرد و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات 
سازمان های  توسط  غیرمتعارف  قیمت  افزایش  کنترل  و 
حمایت  سازمان  و  استان   ۳۱ تجارت  و  معدن  صنعت، 

مصرف کنندگان و تولید کنندگانخواهد بود.
بندهای لحاظ شده در اباغیه وزیر صنعت، معدن و 

تجارت به این شرح است:
۱- نحوه تامین خوراک محصوالت پتروشیمی خارج از 
بورس،در قالب قراردادهای فیمابین و با احتساب نرخ 
ه  ۳۵۵۴۹/ ت 55464  ارز موضوع مصوبه شماره  تسعیر 

مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۴ هیئت محترم وزیران.
۲- سازو کار تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی 
قابل عرضه در بورس کاالیی معادل قیمت جهانی یا نرخ 
پایین  محموله های صادراتی در خلیج فارس )هر کدام 
مرکزی  بانک  رسمی  ارز  تسعیر  نرخ  ضربدر  باشد(  تر 
 5 تا  حداکثر  رقابت  امکان  و  ایران  اسامی  جمهوری 

درصد در بورس.
۳- ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به 
مجتمع های پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی 
با هدف جذب و هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید 

گریدهای دارای کمبود در داخل کشور.
محصوالت  عرضه  کف  رعایت  ال��زام  و  تعیین   -4
پتروشیمی)حداقل  مجتمع های  توسط  پتروشیمی 

معادل تقاضای واقعی سال گذشته به عاوه ۲۰ درصد(
5- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات

عرضه  ک��ف  رع��ای��ت  ب��ه  ص���ادرات  ش��دن  منوط   -6
محصوالت پتروشیمی

۷- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روز 
رسانی اطاعات مندرج در سامانه بهین یاب )تعیین سهمیه 

معادل تقاضای واقعی سال گذشته به عاوه ۲۰ درصد(
۸- تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی 
قالب  در  نهایی  محصول  نیاز  رفع  جهت  تبدیلی  صنایع 
تولید کارمزدی صنایع پایین دستی و کسر این تخصیص 
با  دستی  پایین  صنایع  تخصیصی  سهمیه  از  سهمیه 
و  وزارت صنعت، معدن  امور صنایع،  مسئولیت معاونت 
تجارت و تصویب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار

۹- پیش بینی سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، 
قیمت و مصرف محصوالت پتروشیمی

صنایع  محصوالت  شدن  گذاری  قیمت  مشمول   -۱۰
تولید  کاالی  گذاری  قیمت  ضوابط  طبق  دستی  پایین 
سود  ضرائب  و  قیمت ها  تثبیت  و  تعیین  هیئت  داخل 
شرکت ها  توسط  مستقیما  نظارت  عالی  هیئت  مصوب 
و  بورس  در  شده  خریداری  اولیه  مواد  نرخ  اساس  بر 
و  شکایات  به  رسیدگی  طریق  از  تخلفات  با  برخورد 
سازمان های  توسط  غیرمتعارف  قیمت  افزایش  کنترل 
حمایت  سازمان  و  استان   ۳۱ تجارت  و  معدن  صنعت، 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان .
۱۱- امکان فروش مواد اولیه محصوالت

عقد  با  پتروشیمی  شرکت های  توسط  پتروشیمی 
تشخیص  به  دستی  پایین  صنایع  با  ساله  یک  ق��رارداد 
در  شده  کشف  قیمت   ، پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
بورس ، یک دهم کارمزد مصوب بورس با تصویب سازمان 
بورس اوراق بهادار و الزام بورس کاال به ایجاد دسترسی 
برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر مراجع با تشخیص 
کارگروه تنظیم بازار به منظور امکان رصد و پایش عملکرد 
سهمیه بگیران،رعایت کف عرضه تعیین شده، جلوگیری 

از واسطه گری و برخورد با تخلفات .
۱۲- تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار 

برای اعمال حاکمیت.

بانک مرکزی آمار چک ها را منتشر کرد:

خراسان رضوی در رتبه دوم
حدود  ارزشی  به  چک  فقره  میلیون   ۱.۳ بر  بالغ 
135 هزار میلیارد ریال طی خرداد ماه در کل کشور 
از نظر تعداد و  به ماه قبل  برگشت خورد که نسبت 
مبلغ به ترتیب ۷ و ۳.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

 بانک مرکزی آمار چک های برگشتی در خردادماه 
را اعام کرد. حدود ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی 
حدود 780 هزار میلیارد ریال در خرداد ماه 1397، 
در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
درصد   ۱.۸ و  درصد   ۸.۲ ترتیب  ب�ه  مبلغ  و  تعداد 
به  اقتصادآناین  گزارش  می دهد.به  نشان  کاهش 
بالغ  نقل از مهر، در استان تهران نیز در این مدت 
 446 ح��دود  ارزش��ی  به  چک  فقره  میلیون   ۳.۳ بر 
هزار میلیارد ریال مبادله شد. ۵۳.۳ درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشور در خرداد ماه 1397، 
رضوی  خراسان  و  اصفهان  تهران،  استان  سه  در 
 ۹.۵ ۳۶.۴ درصد،  با  ترتیب  به  که  مبادله شده است 
با  را در مقایسه  بیشترین سهم  ۷.۶ درصد  و  درصد 
درصد   ۶۷.۹ همچنین  بوده اند.  دارا  استان ها  سایر 
از ارزش چک های فوق در سه استان تهران )۵۷.۱ 
اصفهان  و  درصد(   5.5( رضوی  خراسان  درصد(، 
در  را  سهم  بیشترین  که  شده  مبادله  درصد(   ۵.۳(

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
چک های وصولی

بر  بالغ  ارزشی  به  چک  فقره  میلیون   ۷.۸ حدود 
645 هزار میلیارد ریال در خرداد ماه 1397، درکل 
کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
کاهش  درصد   ۱.۴ و  درصد   ۸.۴ ترتیب  به  مبلغ  و 
از  ۸۵.۴ درصد  گزارش  ماه مورد  نشان می دهد. در 
از کل  ۸۲.۷ درصد  و  مبادله ای  تعداد چک های  کل 
بر  بالغ  و  کشور  کل  در  مبادله ای  چک های  مبلغ 
بر 379 هزار  بالغ  ارزشی  به  فقره چک  میلیون   ۲.۸

میلیارد ریال در استان تهران وصول شد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد 
مبلغ  کل  از  درصد   ۸۵.۱ ارزش  نظر  از  و  درصد   ۸6
چک های مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور 
نسبت  بیشترین  کشور  استان های  سایر  بین  در 
به کل چک های مبادله ای  تعداد چک های وصولی 
 ۸۹.۲( گیان  استان های  به  ترتیب  به  استان،  در 
درصد(   ۸۷.۷( البرز  و  درصد(   ۸۷.۹( یزد  درصد(، 
و  کهگیلویه  استان های  و  است  یافته  اختصاص 
و  درصد(   ۷۷.۴( کردستان  درصد(،   ۷۷( بویراحمد 
پایین ترین  درصد(   ۸۰.۵( بختیاری  و  چهارمحال 
چک های  کل  به  وصولی  چک های  تعداد  نسبت 
مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

استان های  سایر  بین  در  گزارش،  مورد  ماه  در   
به  وصولی  چک های  ارزش  نسبت  بیشترین  کشور 
ترتیب  به  استان  در  مبادله ای  ارزش چک های  کل 
بوشهر  درص��د(،   ۸۹.۴( کرمانشاه  استان های  به 
اختصاص  درص��د(   ۸۴.۵( گیان  و  درص��د(   ۸۵.۳(
)۶۹.۳ درصد(،  استان های خوزستان  و  یافته است 
درصد(   ۷۲.۲( لرستان  و  درص��د(   ۷۲.۱( سمنان 
کل  به  وصولی  چک های  ارزش  نسبت  کمترین 
خود  به  را  استان  در  شده  مبادله  چک های  ارزش 

اختصاص داده اند.
چک های برگشتی

حدود  ارزشی  به  چک  فقره  میلیون   ۱.۳ بر  بالغ 
135 هزارمیلیارد ریال در خرداد ماه 1397، در کل 
کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷ درصد و ۳.۳ درصد 

کاهش نشان می دهد.
چک  فقره  ه��زار   464 بر  بالغ  تهران  استان  در 
برگشت  ریال  میلیارد  هزار   66 بر  بالغ  ارزش��ی  به 
تعداد  کل  از  درصد   ۱۴.۶ کشور  کل  در  و  شد  داده 
مبلغ  کل  از  درص��د   ۱۷.۳ و  مبادله ای  چک های 
در  است.  شده  داده  برگشت  مبادله ای  چک های 
ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۴ درصد از کل 
تعداد چک های مبادله ای و ۱۴.۹ درصد از کل مبلغ 

چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

اداره  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  اداره  رئیس 
صادرات  رشد  از  رضوی  خراسان  دامپزشکی  کل 
به  دامی  خام  فرآورده های  و  دام  انواع  تن   8200
خبر  استان  این  مبداء  از  جهان  کشورهای  سایر 

داد.
این میزان،  افزود:  بیان مطلب  با   حامد طاهریان 
رقم  و  داد  رخ  امسال  ابتدای  ماهه   4 زمانی  بازه  در 
14 میلیون دالر برای 8200 تن انواع صادرات دام و 

دامپزشکی  قرنطینه های  در  دامی  فرآورده های خام 
استان به ثبت رسیده است.

 وی ادامه داد: مقصد صادرات استان را کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس 
بوده و طی این مدت 26کشور مقصد صادرات استان 

بوده اند.
اداره  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  اداره  رئیس   
اینکه  بیان  با  رض��وی  خ��راس��ان  دامپزشکی  کل 

وارداتی  و  صادراتی  محموله های  بررسی  در  دقت 
در  مستقیمی  نقش  که  اس��ت  م���واردی  جمله  از 
کرد:  تصریح  دارد،  کشور  اقتصاد  و  جامعه  سامت 
و  دام  با  مرتبط  صادراتی  محموله های  پذیرش 
به  منوط  کشورها  دیگر  در  اسامی  جمهوری  طیور 
مهم  این  و  است  دامپزشکی  معتبر  گواهی  داشتن 
در زمینه محموله های وارداتی نیز صادق است و تا 
محموله ای دارای گواهی معتبر دامپزشکی از کشور 

داشت  نخواهد  را  کشور  به  ورود  اجازه  نباشد،  مبدا 
کلیه محموله ها در سامانه یکپارچه  این اساس  بر  و 
صورت  به  کشور  دامپزشکی  سازمان  دامی  قرنطینه 

آناین ثبت می گردد.
سال  ابتدای  4ماهه  طی  کرد:  اضافه  طاهریان   
و  دام  ص���ادرات  ب��رای  مجوز   513 ت��ع��داد  ج��اری 
فرآورده های خام دامی از سوی اداره کل دامپزشکی 

استان صادر شده است.

دب��ی��رک��ل ک���ان���ون س���راس���ری ان��ج��م��ن ه��ای 
به  گفت:  ای��ران  تخمگذار  مرغ  پرورش دهندگان 
 ۱۰۰ با  روزانه  کشور  از  مرغ  تخم  خروج  عدم  دلیل 

تن تولید مازاد این محصول روبه رو هستیم.
بیان  با  اقتصاد آناین، فرزاد طاکش  به گزارش 
کشور  در  مرغ  تخم  تولید  شده  تمام  هزینه  اینکه 

در  محدودیتی  و  ممنوعیت  اف��زود:  است،  باال  ما 
صادرات تخم مرغ وجود ندارد اما، به دلیل هزینه 
توان  کشورها  سایر  به  نسبت  باال  تولید  شده  تمام 

حضور و رقابت در بازارهای جهانی را نداریم.
مرغ  تخم  تولید  هزینه  افزایش  داد:  ادامه  وی 
درمان،  و  دارو  طیور،  دان  قیمت  افزایش  پی  در 

کارگری و حمل و نقل اتفاق افتاده است.
طاکش قیمت تمام شده هر کیلو گرم تخم مرغ 
برای مرغداران را 6500 تومان عنوان کرد و گفت: 
هم اکنون قیمت خرید هر کیلو گرم تخم مرغ درب 
مرغداری هفت هزار تا هفت هزار و 100 هزار تومان 

است.

 دب��ی��رک��ل ک��ان��ون س���راس���ری ان��ج��م��ن ه��ای 
قیمت  ای��ران  تخمگذار  م��رغ  پرورش دهندگان 
را  کننده  مصرف  برای  مرغ  تخم  عدد  هر  منطقی 

500 تا 600 تومان دانست.
 2 را  کشور  در  تخم  روزانه  تولید  میزان  طاکش 

هزار و 500 تن عنوان کرد.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
گفت: ما می توانیم با صبر و متانت و بدون ذوق زدگی 
شرایط را در خصوص این که یک مذاکره ای که منجر 

به حفظ حقوق ملت ایران باشد، اعام کنیم.
با  س���اح ورزی  حسین  خبرآناین،  گ��زارش  به 
افزود:  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  فضای  به  اش��اره 
کنیم،  برخورد  بخواهیم  منطقی  و  واقع بینانه  اگر 
التهابات  از  بخشی  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
کشور،  سکه  و  ارز  بازار  در  موجود  نابه سامانی های  و 
بروز  و  انتقال  دلیل  به  و  دارد  غیراقتصادی  منشا 
از  ناشی  نگرانی های  جامعه،  سطح  در  نگرانی 
بروز  ارزی،  درآمدهای  کاهش  گسترده،  تحریم های 

تورم گسترده و کاهش ارزش پول ملی است.
احتمال  فضای  انتقال  اساس،  این  بر  افزود:  وی 
حتما  جامعه،  به  گفت وگو  طریق  از  مشکات  رفع 
موجب  و  باشد  داشته  ب��ازار  در  مثبت  اثر  می تواند 
و  طا  و  ارز  برای  تقاضا  کاهش  نگرانی ها،  کاهش 

وجود آرامش نسبی در بازار و اقتصاد ایران می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
دولت  کنونی  شرایط  در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
بازار  به  را  آرامش  تا  کند  اتخاذ  را  سیاستی  چه  باید 
درجه  در  دولت  من  نظر  به  کرد:  تصریح  بازگرداند؟ 
در  پی  تصمیمات  اتحاذ  و  شتاب زذگی  از  باید  اول 
خطا  و  آزمون  بر  مبتنی  رفتارهای  بعضا  حتی  و  پی 

بپرهیزد.
تصمیمات  من  نظر  به  س���اح ورزی،  اعتقاد  به 
خلق الساعه می تواند نشان از بحران احتمالی باشد؛ 
محکوم  ضمن  اقتدار  و  تدبیر  با  دولت  این که  ضمن 
کردن رفتار آمریکا، پایبندی خود را به برجام نشان 

داد.
وی عنوان کرد: در این شرایط نیز به نظرم با توجه 
به این که رفتار و گفتار ترامپ آمریکا صادقانه نیست، 
هیچ دلیلی ندارد که ما بخواهیم واکنش عجوالنه ای 

نشان دهیم.

معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  ات��اق  رئیس  نایب 
و  متانت  و  صبر  با  می توانیم  ما  شد:  متذکر  ای��ران 
یک  این که  خصوص  در  را  شرایط  ذوق زدگ��ی  بدون 
مذاکره ای که منجر به حفظ حقوق ملت ایران باشد، 
داده  نشان  رفتارها  این گونه  مجموع  در  کنیم.  اعام 

که به بازگشت آرامش به بازار کمک می کند.

اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  ادامه  در  ساح ورزی 
اقدامی که در حال حاضر دولت  اولین  کشور، گفت: 
باید انجام دهد، این است که حداقل سرعت افزایش 
نقدینگی را یا متوقف کند و یا کند کند، چون سرعت 

رشد نقدینگی رو به تزاید است.
نسبت  را  تدابیری  باید  دیگر،  سوی  از  افزود:  وی 
نیز دولت در  و  بیاندیشد  اعتماد عمومی  بازگشت  به 
رابطه با انضباط مالی خود تصویر شفاف تری را نشان 

دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

دولت  شدن  کوچک  و  هزینه ها  کاهش  کرد:  تصریح 
باید انجام شود؛ این در حالی است که در این شرایط 
شاهد هستیم دولت روی تفکیک وزارتخانه ها تاکید 

دارد.
من  نظر  به  کرد:  تاکید  حال  عین  در  س��اح ورزی 
دولت در رابطه با مبارزه با فساد باید خیلی شفاف و 

روشن عمل کند.
وی درباره عملکرد دولت در مبارزه با فساد ارزی، 
عنوان کرد: باالخره سیاست هایی اتخاذ شد که منجر 
به توزیع رانت در کشور شد و در آن زمان هر چقدر 
کارشناسان هشدار دادند که این سیاست ها می تواند 
شود،  رانت  توزیع  و  فساد  حفره های  ایجاد  به  منجر 
توجهی نشان ندادند. ولی در این که نشان دادند در 
مبارزه با فساد ولو این که در بدنه دولت باشد، گذشت 
این مستلزم  ولی  بود،  به جلو  رو  قدم  کرد،  نخواهند 
مقدار  یک  فساد  ک��ردن  ریشه  ب��رای  که  است  این 

جدی تر و گسترده تر عمل کنند.

مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه 97 را به تفکیک استان منتشر 
تورم  نرخ  بیشترین  درصد   ۷,۶ با  تهران  استان  ماه  این  در  می دهد  نشان  که  است  کرده 
ماهانه خانوارها را داشته و کمترین نرخ تورم ماهانه با ۱.6 درصد افزایش مربوط به استان 

خراسان رضوی بوده است.
۱۳۹۷ نرخ تورم  بر اساس داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تیرماه 
است.  رسیده  درصد   ۸.۷ به  کشور  خانوارهای  برای   ۱۳۹۷ تیرماه  به  منتهی  دوازده ماهه 
دوازده ماهه  تورم  نرخ  بیشترین  درصد   11.6 تورم  نرخ  با  کرمانشاه  استان  میان  این  در 
بوده  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  به  مربوط  درصد   6.3 معادل  آن  کمترین  و  داشته 

است.
مقایسه آمارهای مربوط به تیرماه با آمارهای ماه قبل حاکی از این است که شکاف نرخ 
تورم دوازده ماهه استان های کشور در تیرماه امسال ۵.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل 

۰.۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۳۹۷ نرخ تورم کاال و 
خدمات مصرفی خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل 4.4 درصد افزایش نشان می دهد که 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با ۷.6 درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ۱.۶ درصد افزایش بوده است.

همچنین مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور در تیرماه سال جاری 

نرخ آن معادل ۱۷.4  بیشترین  که  کرده  اعام  ۱۳.۸ درصد  را  قبل  تیرماه سال  به  نسبت 
اردبیل  به استان  به استان تهران و کمترین آن معادل 9.5 درصد مربوط  درصد مربوط 

است.
بر این اساس خانوارهای ساکن استان تهران در تیرماه سال جاری نسبت به تیر ۱۳۹۶ 
به طور متوسط ۳.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل 
و  کاال  مجموعه  یک  خرید  برای  کشور  کل  میانگین  از  کمتر  درصد   4.4 متوسط  به طور 

خدمات یکسان هزینه کرده اند.
رشد تورم برای شهری ها

مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه سال جاری برای خانوارهای شهری 
کشور را 8.8 درصد اعام کرده که 0.1 واحد درصد از میانگین نرخ تورم کل کشور باالتر 

است.
افزایش داشته  4.6 درصد  در این میان تورم ماهانه تیرماه برای خانوارهای شهری 
تهران  استان  شهری  خانوارهای  به  مربوط  درصد   7.6 معادل  آن  بیشترین  که  است 
بوده و کمترین آن معادل 1.6 درصد به خانوارهای شهری استان گلستان تعلق داشته 

است.
به  نسبت  جاری  سال  تیرماه  در  نقطه به نقطه  تورم  نرخ  افزایش  میزان  دیگر  سوی  از 
ماه مشابه سال قبل برای کل خانوارهای شهری 14 درصد اعام شده است. خانوارهای 

با تورم نقطه به نقطه 17.6 درصدی بیشترین و خانوارهای شهری  شهری استان همدان 
استان اردبیل با نرخ تورم 9.2 درصدی کمترین میزان تورم را در ماه تیرماه سال جاری 

نسبت به تیرماه سال قبل تجربه کرده اند.
تورم روستایی 1.4 درصد کمتر از شهری

درصد   0.5 که  رسیده  درصد   8.2 به  ماهه   12 تورم  نرخ  جاری  سال  تیرماه  در 
روستایی  مناطق  ماهانه  تورم  نرخ  اینکه  ضمن  است.  کمتر  کشور  کل  تورم  نرخ  از 
 1.2 که  کشور  کل  ماهانه  تورم  نرخ  از  که  شده  اعام  درصد   3.2 نیز  تیرماه  در 
کمتر  شهری  خانوارهای  ماهانه  تورم  از  1.4درصد  و  کل  تورم  به  نسبت  درصد 

است. بوده 
 6.6 معادل  را  ماهانه  تورم  بیشترین  تهران  استان  روستایی  خانوارهای  ماه  این  در 
 1.1 با  رضوی  خراسان  استان  خانوارهای  به  نیز  آن  کمترین  و  کرده اند  تجربه  درصد 

درصد افزایش تعلق داشته است.
تغییر  میزان  یعنی  کشور،  استان های  روستایی  مناطق  نقطه به نقطه  تورم  همچنین 
گزارش  درصد  تیرماه سال گذشته، 12.7  به  نسبت  تیرماه سال جاری  در  تورم  شاخص 
شده که بیشترین آن معادل 16.9 درصد مربوط به خانوارهای روستایی استان تهران و 
کمترین آن معادل 8.5 درصد مربوط به خانوارهای روستایی استان سیستان و بلوچستان 

بوده است.

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی خراسان رضوی خبر داد

صادرات 8200 تن انواع دام و فرآورده های خام دامی

توان صادراتی را از دست دادیم؛

روزانه 100 تن تولید مازاد تخم مرغ 

پیشنهاد نایب رئیس اتاق بازرگانی:

بدون ذوق زدگی شرایط مذاکره را اعالم کنیم

تیرماه برای خانوارهای شهری گران تر تمام شد

پایین ترین نرخ تورم در خراسان رضوی 



فرهنگ 5 4جامعه W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

100080888
سامانه پیام کوتاه روزنامه

 صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
  انتقادات شهروندان عزیز می باشد

    نیلوفر اقبال 
Nilouphar.eghbal@yahoo.com

Vol.1،No.270  Agu.02،2018  270 پنجشنبه 11  مرداد ماه 1397- سال اول -  شماره 270پنجشنبه 11  مرداد ماه 1397- سال اول -  شماره Vol.1،No.270  Agu.02،2018  

اعضای  از  یکی  هاشمی  ق��اض��ی زاده  سیداحسان 
شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما می  گوید برخی 
از برنامه سازان خودشان به صورت جنبی درآمدهایی 
را که حتی شاید هزینه هایش در حساب های سازمان 
هم نیاید کسب می کنند و همین نقطه خطرناکی برای 

صدا وسیماست.
هاشمی،  قاضی زاده  احسان  خبآناین،  گزارش  به 
شورای  مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مردم  نماینده 
اسامی و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما 
است. با توجه به عضویت او در این شورا سراغ او رفتیم 
قراردادهای  بحث  در  که  مبهمی  جزئیات  درب��اره  تا 
کار  و  اساسا ساز  و  اسپانسرها  با  و سیما  سازمان صدا 
همکاری حامیان مالی و برنامه سازان و تهیه کنندگان 

وجود دارد، گفت و  گو کنیم.
احسان قاضی زاده هاشمی درباره ساز و کار همکاری 
اسپانسرها با تلویزیون گفت: »ما یک عددی را در بودجه 
سالیانه سازمان صدا و سیما می گذاریم، در واقع دولت 
این بودجه را پیشنهاد می دهد، به عنوان نمونه می گوید 
باید برای سال جاری بین حدود 1700 تا 1800  شما 
در  تبلیغات  و  آگهی  طریق  از  ب��رآورد  تومان  میلیارد 
این مسئله ای است که در بودجه رسمی هم  بیاوری. 
قید شده و سازمان هم طبق آن باید این عدد را تامین 
کند. این عدد، هم شامل آگهی های بین برنامه ای و هم 

تبلیغات میان برنامه ای می شود.«
این  مشارکت هاست،  بحث  دیگر،  »بحث  افزود:  او 
مشارکت ها از حدود یک سال یا یک سال و نیم پیش در 

بخش بازرگانی سازمان و حوزه معاونت اداری متمرکز 
شده است که در یک حسابی جمع می شود. بخشی از 
این، مربوط به اسپانسرها یا افرادی است که به صورت 
موضوعی به برنامه ای ورود پیدا می کنند؛ مثا مهمانی 
دعوت می کنند یا تبلیغات جانبی انجام می دهند و از 

این قبیل برنامه ریزی ها.«
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این 
جمله  از  مختلف  زمینه های  در  باید  که  شفافیتی 
قراردادهای اسپانسرها و بحث دریافت ها و پرداخت ها 
در سازمان صدا و سیما وجود داشته باشد، وجود ندارد، 
انضباط  دارای  باشد،  متمرکز  باید  موارد  »این  گفت: 
مالی و شفاف و روشن باشد. اصوال یک گزارش گیری 
مالی متقنی باید وجود داشته باشد که هر تهیه کننده ای 
دنبال یک عامل بازرگانی برای برنامه اش نگردد یا هر 
برنامه سازی یا هر شبکه ای برای خودش یک سری نرخ 

گذاری ها نکند.«
که  می رسد  نظر  به  این طور  مباحث  این  به  توجه  با 
وجود  قراردادها  زمینه  در  مشخصی  و  خاص  قاعده 
ندارد تا اساسا برنامه سازان و تهیه کنندگان از آن پیروی 
کنند و در نتیجه نیز صدا و سیما نیز نمی تواند شفاف 
تصریح  نیز  مطلب  این  توضیح  در  قاضی زاده  باشد، 
کرد: »برخی آمارها مربوط به بخش غیر رسمی است، 
قراردادهای  با  هم  برنامه ای  درون  مشارکت  از  برخی 
رسمی و برخی نیز غیر رسمی است، بخش رسمی آن 
قراردادهای  تمام  می توانید  شما  و  است  نظارت پذیر 
 ... و  برنامه ای  بین  مشارکت های  مالی،  جذب های 

را مشاهده کنید چون همه و همه با یک قراردادی به 
امضا می رسند. اما آن بخش غیر رسمی که شاید حتی 
نکند، خیلی  پیروی  قرارداد مکتوب هم  از یک  گاهی 

حاشیه ساز و خطرناک است.«

که  دیگری  »نکته  شد:  ی��ادآور  ادامه  در  همچنن  او 
وجود دارد، نرخ گذاری ها بر روی برند برنامه است، در 

زمان  آن،  برند  و  برنامه  نوع  به  بنا  گذاری ها  نرخ  واقع 
و  می شود  پخش  شبکه  کدام  از  این که  برنامه،  پخش 
واقع  در  و  است  متفاوت  هم  با  آن  پخش  زمان  مدت 
نرخ  یک  نمی توانید  شما  که  دارد  مختلفی  آیتم های 
گذاری دقیق هم داشته باشید. اما همه این ها در واقع 
باید با یک جزئیاتی صورت بگیرند، البته این موارد در 
حال حاضر برای آگهی های بازرگانی وجود دارد اما برای 
بحث مشارکت برنامه ها و اصوال رتبه بندی برنامه ها که از 
چه نوع درجه بندی برخوردارند و میزان مخاطب آنها 
چه تفاوت هایی دارند، قطعا باید سامان دهی مناسبی 

شود.«
دارند  را  این حق  تلویزیون  است مخاطبان  طبیعی 
که از جزئیات اتفاق هایی که در برنامه سازی تلویزیون 
می افتد آگاه باشند و دور از ذهن نیست که از اعضای 
نحوه  بر  باشند  داشته  را  انتظار  این  نظارت  ش��ورای 
عملکرد تلویزیون و سازمان صدا و سیما نظارت دقیق 
تری داشته باشند. قاضی زاده دراین باره نیز بیان کرد: 
مکاتبه  سازمان  با  هم  شورا  و  است  همین طور  »قطعا 
از  این باره  در  را  جامعی  و  کامل  گزارش های  و  کرده 

سازمان صدا و سیما خواستار شده است.«
اصول،  یک  »باید  داد:  ادام��ه  هاشمی  قاضی زاده 
چارچوب و ضابطه کاما مدون و قانونی داشته باشد. 
سازمان  که  است  این  دارد  وجود  قانون  در  که  چیزی 
می تواند تا فان سقف آگهی جذب کند و درآمد بازرگانی 
داشته باشد. حاال این که درآمدهای بیش از این در کجا 
روشن و شفاف می شود و البته نحوه هزینه کرد را باید 
از سازمان خواست. ما همیشه این مطالبه را داشتیم 
که چنین مواردی را شفاف، حداقل به شورای نظارت 

اعام کنند.«
این عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در پاسخ به 
آمار  این  وقت  هیچ  چرا  این که  درب��اره  دیگری  سوال 
است،  نگرفته  قرار  نظارت  شورای  اختیار  در  شفاف 
توضیح داد: »ما تا به حال با این دقت و جزئیات آماری 
را نخواسته بودیم اما حاال با توجه به موضوعات مختلف 
به وجود آمده، پیگیری ویژه ای را داشتیم تا به ما یک 
گزارش دقیق بدهند. اما ما برخی گزارش های دیگر هم 
داریم که متاسفانه نشان می دهد برخی از درآمدها حتی 

برای سازمان هم به صورت رسمی شفاف نیست.«
از درآمدها  »برخی  کرد:  بیان  زاده همچنین  قاضی 
حتی  که  جنبی  صورت  به  خودشان  برنامه سازان  را 
نیاید،  شاید هزینه هایش در حساب های سازمان هم 
کسب می کنند. این مسئله ما برای ما یک نقطه خطر 
ویژه است، چون در این صورت هر برنامه ای به سمت 
و  سویی خاص و حاشیه کشیده می شود و این مسئله 
به طور کلی نیاز به انضباط مالی در سازمان صدا و سیما 

دارد.«

گالری گردیخبر

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در امور بانوان 
بر تقویت مشارکت این قشر در بخش های مدیریتی و 

حضور آن ها در شوراهای سیاستگذاری تاکید کرد.
کل  اداره  بانوان  با  نشست  در  نیا  م��رات  مرضیه 
ضمن  رض��وی  خراسان  اسامی  ارش��اد  و  فرهنگ 
درگذشته  کرد:  اظهار  حضور  این  از  خرسندی  ابراز 
وزارت  این  در  خانواده  و  زنان  عنوان  به  ساختاری 
خانه وجود نداشت اما امروز این ساختار شکل گرفته 
است و در آن ساختار کارشناسان به ارائه خدمت می 

پردازند.
وزارت  کارکنان  از  30درص��د  اینکه  بیان  با  وی 
بانوان  را  ستادی  حوزه  در  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ 
رقم  این  که  این  به  توجه  با  گفت:  دهد  می  تشکیل 
30درصد است اما  نقش و حضور بانوان کارمند بسیار 

چشم گیر است .
وی با اشاره به فعالیت های این حوزه اظهار کرد: 
زنان  شناسایی  کارمند،  زنان  حوزه  مشکات  رصد 
به ورزش کارکنان، اجرای  سرپرست خانواده، توجه 
مشاورین  حضور  با  آموزشی  های  کارکاه  و  ها  طرح 
مطرح در خصوص خانواده و ... از مهمترین فعالیت 
آن  برای  که  بوده  ستادی  حوزه  در  بانوان  امور  های 

برنامه ریزی انجام شده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در امور بانوان 
ادامه داد: بهبود وضعیت شغلی و ارتقای مهارت های 
زندگی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر 
اولویت های دفتر امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی در سال جاری است.
و  خ��ان��وار  سرپرست  زن��ان  از  حمایت  نیا  م��رات 
بدسرپرست را از دیگر اولویت های این دفتر در سال 
جاری برشمرد و  ادامه داد: به دستور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی، شرح وظایفی در حوزه امور بانوان این 
وزارتخانه پیشنهاد داده شد که با تصویب آن فعالیت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  بخش  این  اقدامات  و  ها 

اسامی منسجم تر از گذشته پیگیری می شود.
وی در پایان اظهار کرد: جای بسی خوشحالی است 
که در استان خراسان رضوی همدلی و روابط دوستانه 
مالی  معاون  و  است  کارکنان خانم چشمگیر  بین  در 

این اداره کل یکی از بانوان موفق آن است.

نگارخانه  در  آدم«  »ِگل  سفال  و  حجم  نمایشگاه 
فرزاد افتتاح خواهد شد.

و  حجم  آثار  انفرادی  نمایشگاه  ایسنا،  گزارش  به 
نگارخانه  در  مردادماه   ۱۲ روز  از  آدم«،  »گل  سفال 

فرزاد افتتاح خواهد شد.
به  نوروزی  علی  آثار  انفرادی،  نمایشگاه  این  در 

نمایش گذاشته خواهد شد.
»ِگل  سفال  و  حجم  نقاشی  نمایشگاه  از  بازدید 

آدم« برای عموم آزاد و رایگان است.
 ۱۷ نمایشگاه انفرادی حجم و سفال »ِگل آدم« تا 
مرداد به کار خود ادامه خواهد داد و از ساعت ۱۸ تا 
۲۱ در نگارخانه فرزاد پذیرای بازدیدکنندگان است.

نگارخانه فرزاد در بلوار سجاد، سجاد ۲، گلریز۲، 
شماره ۱۰ واقع شده است.

در  اوج«  تا  »پ��رواز  نقاشی  ان��ف��رادی  نمایشگاه 
نگارخانه بخارا افتتاح می شود.

 ۱5 اوج«  تا  »پ��رواز  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه 
مردادماه در نگارخانه بخارا افتتاح خواهد شد.

هنرمند  رمضانی،  ریحانه  آثار  نمایشگاه،  این  در 
سروقدی،  روزبه  نظر  زیر  حرکتی،  جسمی  بیمار 

استادراهنما به نمایش گذاشته خواهد شد.
روز  تا  اوج«  تا  »پرواز  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه 
بخارا  نگارخانه  در   ۲۲ تا   ۱۸ ساعت  از  مردادماه   ۱۹

پذیرای بازدیدکنندگان است.
بازدید از این نمایشگاه نقاشی برای عموم آزاد و 

رایگان است.
نگارخانه بخارا، بین کوثر شمالی 4 و 6 واقع شده 

است.

تا به حال با این دقت و جزئیات 
آماری را نخواسته بودیم اما حاال 
با توجه به موضوعات مختلف به 
وجود آمده، پیگیری ویژه ای را 

داشتیم تا به ما یک گزارش دقیق 
بدهند. اما ما برخی گزارش های 

دیگر هم داریم که متاسفانه نشان 
می دهد برخی از درآمدها حتی 

برای سازمان هم به صورت رسمی 
شفاف نیست

هنر در مدیریت زنان
مشاور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی برتقویت 

مشارکت زنان در بخش های مدیریتی تاکید کرد

»ِگل آدم« در نگارخانه فرزاد

»پرواز تا اوج« در نگارخانه بخارا

قاضی زاده هاشمی: برخی دریافت ها از اسپانسرها حتی برای صداوسیما هم شفاف نیست
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10 فیلم برتر هفته سینمای ایران

آخر،  بکند،  هم  را  همه جایش  فکر  اگر  آدم، 
نمی کنی  هم  را  فکرش  که  آنچه  با  جایی  و  روزی 
تازه در  با وارد شدن یک اسم  غافلگیر می شوی. 
می کند،  تغییر  چیز  همه  شناسنامه ات،  صفحه 
وضعیت از تجرد به تاهل و از تنهایی به دو نفره ها 
عوض می شود. با لباس سفید و هزار امید و آرزو 
زندگی  و  سازندگی  نیت  می کنی،  باز  را  خانه  در 
بوده اما کمی بعد یک اتفاق ناگهانی همه رویاها را 
پنبه می کند. اگر خوش شانس باشی با یک طوفان 
شانس  اگر  و  می ماند  سر  پشت  چیز  همه  شدید 
نیاوری، پله های دادگاه را دو تا یکی باال می روی 
از نفس می افتی. شاید پشت در  و روزی هزاربار 
اتاق قاضی، روی نیمکت نشسته باشی و فکر کنی 

زندگی بعد از این چه طور ادامه پیدا می کند؟
فرد  گرفت،  التیام  زخمت  که  چندسال  از  بعد 
جدید، با دست گل  قرمز، زنگ در خانه را می زند، 
جدید،  آجرهای  گذاشتن  از  سخت تر  چیز  چه  و 
است؟  و یک تصمیم مهم  دوباره  زندگی  بناکردن 
روانشناس ها معتقدند ازدواج مجدد برای خانم ها 

به مراتب سخت است. 
چندان  نه  زندگی  از  مطلقه  خانم  یک  شها، 
طوالنی با همسر اولش می گوید. نادر نه تنها مرد 
معیارهای  تمام  با  بلکه  نبود  زندگی اش  آل  آیده 

شخصی اش نیز فاصله داشته.
او با بیان اینکه به اجبار پدر و مادرش با نادر که 
پسر عمویش بوده ازدواج کرده و البته این ازدواج 
در  اف��زود:  است،  نرسیده  نیز  سال  یک  حتی  به 

حال حاضر در شرایطی قرار گرفته ام که می خواهم 
با فرد دلخواهم فکر  با نگاه عمیق تری به ازدواج 

کنم و تصمیم بگیریم.
از  ماه  چند  گذشت  از  بعد  اینکه  بیان  با  شها 
طاقش با نادر موقعیت ازدواج دوم برای او فراهم 
شده است، گفت: به تمام زنان مطلقه ای که  قصد 
مقوله  به  که  می کنم  توصیه  دارن��د  دوم  ازدواج 
ازدواج به عنوان یک اسباب بازی نگاه نکنند که تا 
مدتی برایشان سرگرمی داشته باشد و بعد مانند 

اسباب بازی زندگی آنها را به هر طرفی بکشاند.
نگاه جامعه به ازدواج مجدد متفاوت است

در همین رابطه علی رضا راوی، با اشاره به اینکه 
ممکن است برای افرادی که خواستار ازدواج دوم 
هستند رویکرد، نگرش و رفتار اطرفیان  منجر به 
پیدایش سواالتی از جمله اینکه علت جدایی چه 
بوده است ختم شود، افزود: عاوه بر پاسخگویی 
نیز  جامعه  توجیه  به  باید  ف��رد  اطرافیان،  به 
به  نسبت  نیز  جامعه  افراد  رویکرد  زیرا  بپردازد. 
ازدواج دوم متفاوت است. در نتیجه آیا جامعه در 
این شرایط زمینه ازدواج دوم را برای فرد فراهم 

می کند؟
در  ک��رد:  تصریح  ازدواج  شناس  روان  ای��ن 
روان  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  اخیر  سال های 
شناسان و جامعه شناسان به موضوع طاق بیشتر 
این پدیده در سطح  تا کمتر شاهد  توجه کرده اند 

جامعه باشند.
راوی، با بیان اینکه فردی که قصد ازدواج دوم 
دارد  باید به علل وقوع طاق توجه کند که دوباره 
ازدواج  یک  بتواند  تا  نکند  تجربه  را  اتفاق  این 
ترین  بزرگ  شاید  داد:  ادامه  باشد،  داشته  موفق 
باشد  فرهنگی طاق  بعد  در جامعه،  دلیل طاق 

که درواقع در خانواده فرد اتفاق می افتد.
قدم اول نیاز به مشاور ازدواج

ترین  مهم  نخست  مرتبه  در  کرد:  تصریح  وی 
دلیل آن بی برنامه بودن و نبود آشنایی نسبت به 
ازدواج  قصد  که  فردی  زیرا  است.  دیگری  و  خود 
دارد باید نسبت به  توانایی ها و  وضعیت خانوادگی 
مناسب و تمام مواردی که مربوط به خود آگاهی 

می شود مسلط باشد.
اگر  اینکه  به  اشاره  با  ازدواج  شناس  روان  این 
باشند  فردی  دنبال  به   ازدواج  موقع  در  دختران 
بپردازند کمتر  آنها دارد  با  را  بیشترین تطبیق  که 
دچار مشکل می شوند، گفت: در امر ازدواج مهم 
ترین کار این است که از مشاوران نیز کمک گرفته 
تحلیل  یک  دوم  و  اول  ازدواج ه���ای  در  حتما  و 

مناسب با کمک مشاور صورت گیرد.
بیماری های روحی علت طالق

اینکه  به  نسبت  آگاهی  افزایش  اف��زود:  راوی 
مهارت های  افزایش  می گیرد،  صورت  طاق  چرا 
است  م��واردی  از  اجتماع  با  رابطه  در  ارتباطی 
آگاهی  افزایش  گرفتن  نظر  در  با  می تواند  فرد  که 

نسبت به آنها ازدواج موفقی داشته باشد.
مهارت های  نداشتن  واقع  در  داد:  ادام��ه  وی 
علل  از  روحی  بیماری های  و  اجتماع  با  ارتباطی 
اصلی طاق محسوب می شوند. بدین معنا که فرد 
عاوه بر اینکه  قبل از دواج مشاوره انجام نداده و 
مهارت های کافی را بدست نیاورده به بیماری نیز 

مبتا شده است.
بحث های جسمانی و مالی مورد اقبال عموم

راوی ادامه داد: در واقع دو موضوع است که از 
طریق اجتماع و فرد به خانواده ها منتقل می شود 
یا  افتد  تاخیر  به   یا  ازدواج ه��ا  شود  می  باعث  که 

از  اول توجه بیش  با مشکل همراه شود. موضوع 
نظر گرفتن تطبیق  از مواقع در  و در بسیاری  حد 
موضوع  و  است  ظاهر  و  جسم  به  نسبت  مناسب 
یا دارایی های  دوم بحث مالی و بحث های مهریه 
طاق  از  بعد  در  حتی  امر  این  که  است  طرفین 

درافراد سخت تر نیز می شود.
افرادی که  که  بدین معنا  وی خاطر نشان کرد: 
ازدواج  دوباره  می خواهند  و  کرده اند  ازدواج  قبا 
دوباره  را  شرایط  این  که  باشند  مراقب  باید  کنند 
نظر  در  با  صرفا  که  ازدواج هایی  و  نکنند  تجربه 
گرفتن ظاهر و وضعیت مالی صورت می گیرد دچار 
مشکات بزرگی می شود که طاق هم از جمله این 

مشکات است.
عوارض طالق را شوخی نگیریم

از  بسیاری  داد:  ادامه  ازدواج  شناس  روان  این 
زن و شوهرها وقتی  به طاق فکر می کنند و طاق 
نیستند.  آگاه  آن  عواقب  و  عوارض  از  می گیرند، 
حیطه  در  که  شناسی  روان  عنوان  به  شخصا 
مشاوره ازدواج فعالیت کرده است به زن و شوهرها 
توصیه می کنم که به راحتی این تصمیم را نگیرند. 
زیرا در آن لحظه ای که می خواهند طاق بگیرند 
وقتی  که  است  حالی  در  این  و  آرامش اند  فکر  به 
این  که  می رسند  نتیجه  این  به  می گیرند  طاق 

آرامش ایجاد نشده است.
اخیرا  که  تحقیقاتی  طبق  کرد:  تصریح  راوی 
انجام  بودند  گرفته  ط��اق  که  مردانی  و  زن  از 
انجام طاقشان  از  آنها   درصد   50 از  بیش  شده، 
به  دوباره  اگر  که  کردند  اعام  و  نداشتند  رضایت 
طاق  دیگر  زیاد  احتمال  به  برگردند  قبل  زندگی 
ازدواج  اف��راد  دسته  این  برای  نمی گیرند.البته 

مجدد سختی هایی وجود دارد.

طبق  گفت:  مشهد  اسامی  شهر  ش��ورای  رئیس 
اتاق عمل منتظر رسیدن  گزارشات دیگر کسی در 

خون نیست.
انتقال  مرکز  از  بازدید  ضمن  حیدری  محمدرضا 
خون امام رضا در سال روز ملی اهدای خون ضمن 
مرکز  این  در  اهدا  برای  که  اهداکنندگانی  از  تشکر 
حضور داشتند؛ افزود: موضوع خون و فرآورده های 
خونی  نقش حیاتی به سزایی  در سامت و درمان و 
نیز کوتاه کردن زمان پاسخ گویی به مردم و بیماران 

نیازمند در بیمارستان ها دارد.
محمدرضا حیدری بیان کرد: ما در خراسان رضوی 
و شهر مشهد با ۳۰۰هزار جمعیت و حدود ۳۰ هزار 
استان ها  سایر  با  متفاوتی  نیاز  سال  طی  در  زائر 
این  باال  نیازهای  این  به  توجه  با  بنابراین  داریم 
سازمان به خوبی توانسته  است این نیازمندی ها را 
مدیریت کرده است.  طبق گزارشات دیگر کسی در 

اتاق عمل منتظر رسیدن خون نیست.
وی با اشاره به حضور خود در این پایگاه بیان کرد: 
کسانی  برای  مناسبی است  فرصت  هرروز  و  امروز  
خود  هموطنان  و  هم نوعان  به  می خواهند  که 
کمک کنند  با اهدای خون می توانند از این امکان 
خدادادی که هیچ جایگزین و راهکاری برای تولید 
و واردات اون به کشور و تامین آن نداریم و با توجه 
و  شمرده  غنیمت  را  فرصت  خون  اهدای  ملی  روز 

دراین مرکز حضور پیداکردیم.
حیدریان در خصوص واردات خون و فرآورده های 
در  که  موضوع  این   به  توجه  با  داد:  توضیح  خونی 
سال های گذشته ما به وارد کردن خون اقدام کردیم 
از  که  بسیاری  خطرات  و  مشکات  به  توجه  با  اما 
در  شد  تحمیل  ما  و  مردم  به  خون ها  این  واردات 
تاشیم که این نیاز خود را در داخل کشور و با کمک 

هم نوعان خود مرتفع سازیم.
این  در  فقط  نه  مردم  مشارکت  داشت:  اظهار  وی 
روز بلکه هرروز می تواند روزی باشد که ما مراجعه 
و  ظرفیت  این  خون  انتقال  پایگاه های  به  خود 
گنجایش را برای این سازمان به وجود بیاریم تا در 
شرایطی که به خون و فرآورده های خونی نیازمند 

شدیم از این منابع استفاده کنیم .
از  حمایتی  برنامه  خصوص  در  شهر  شورای  رئیس 
سازمان خون این گونه تشریح کرد: سازمان انتقال 
خون به  عنوان یک دستگاه دولتی، مجموعه تمام 
کمک  سازمان  این  به  هستند  موظف  دستگاه ها 
بیان  خ��ودرا  آمادگی  اعام  قبل  از  نیز  ما  و  کنند 

کرده ایم.
را  خود  توانایی های  عرصه  در  ما  داد:    ادامه  وی 
موظف می دانیم که به این سازمان کمک کنیم اما 
شهرداری ها با محدودیت های جدی روبرو هستند 
با این وجود در حوزه فرهنگ سازی و تبلیغات  اما 
اختیار شهرداری است زمینه خوبی  که در  شهری 
در  خون  اهدای  فرهنگ  ترویج  در  استفاده  برای 

اختیار دوستان اهدای خون قرار می گیرد.

پرورش  و  آم��وزش  کل  اداره  نام  ثبت  ستاد  دبیر 
شکایت  درص��د   50 ح��دود  گفت:  رض��وی  خراسان 
والدین در زمان ثبت نام مربوط به دریافت وجه غیر 

قانونی است.
به گزارش ایرنا، سید جواد قوامی نژاد با اشاره به 
ثبت 530 شکایت غیر حضوری و حدود 400 شکایت 
استان  مدارس  در  نام  ثبت  انجام  روند  از  حضوری 
افزود: شکایت دریافت وجه در زمان ثبت نام با 460 

فقره بیشترین تعداد را دارد.
وی اظهار داشت: ثبت نام خارج از محدوده، عدم 
هدایت  م��دارس،  فرم  لباس  رج��وع،  ارب��اب  تکریم 
از  دبستان  به  ورود  نوآموزان  سنجش  و  تحصیلی 
اند. 93 درصد  بوده  دیگر موارد شکایت های مزبور 
شکایات بافاصله بعد از دریافت مورد پیگیری قرار 

گرفته اند.
مدارس  در  نام  ثبت  آغاز  از  اف��زود:  نژاد  قوامی 
نظارتی  بازدید  فقره   600 و  هزار  یک  تاکنون  استان 

از مدارس انجام شده است.
وی اظهار داشت: تاکنون 6 تذکر کتبی به مدیران 
تعهد   100 و  شده  داده  استان  مدارس  در  متخلف 
اباغ هیچ  این مدیران اخذ شده است ولی  از  کتبی 
نشده  لغو  نام  ثبت  زمان  در  تخلف  دلیل  به  مدیری 
است. تاکنون 2 مدیر متخلف نیز به هیئت تخلفات 

اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شده اند.

مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد 
به مناسبت »روز جهانی شیر مادر« از خدمات این نهاد 

به مادران باردار و شیرده تحت حمایت گزارش داد.
امور  و  بهداشت، درمان  جعفر رحیمی، مدیرکل 
بیمه کمیته امداد با یادآوری اینکه سال گذشته برای 
نخستین بار فقط به م��ادران ب��اردار و شیرده دچار 
کرد:  اعام  می شد  داده  غذایی  سبد  »سوءتغذیه« 
امسال این رویکرد تغییر کرده است و تمامی مادران 
باردار و شیرده تحت حمایت از این خدمت بهره مند 

می شوند.
باردار  مادر  هزار  دو  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سبد  این  از  ام��داد  کمیته  حمایت  تحت  شیرده  و 
غذایی به طور ماهانه بهره مند می شوند افزود: اعتبار 
دو  جاری  سال  در  خدمت  این  به  اختصاص یافته 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
مادران  برای  غذایی  سبد  ریالی  ارزش  رحیمی 
نهاد را صد هزار  این  باردار و شیرده تحت حمایت 
شامل  غذایی  سبد  این  گفت:  و  کرد  اعام  تومان 
برحسب  که  است  لبنیات  و  حبوبات  پروتئین ها، 
موقعیت جغرافیایی منطقه تهیه و در اختیار مددجو 

قرار می گیرد.
مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد 
باردار  مادران  برای  غذایی  سبد  این  اینکه  اعام  با 
روستایی  مادران  گفت:  است  شهر  ساکن  شیرده  و 
این خدمت را از طریق سایر سازمان های حمایتی 
دریافت می کنند اما اگر مادری موفق به دریافت این 
سبد غذایی نشود، کمیته امداد پرداخت آن را تقبل 

می کند.
تحت  شیرده  و  ب��اردار  م��ادران  اینکه  بابیان  وی 
حمایت با ارائه معرفی نامه از سوی پزشک متخصص 
بهره مند  شیردهی  دوره  پایان  تا  غذایی  سبد  از 
با توجه به اینکه تمامی   می شوند افزود: همچنین 
هستند،  درمانی  بیمه  دارای  نهاد  این  مددجویان 
مادران در طول دوره بارداری و شیردهی در صورت 

نیاز به دارو می توانند از بیمه این نهاد استفاده کنند.

مدیرعامل جمعیت امام علی )ع( با اشاره به تصویب 
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس 
شورای اسامی گفت: قانون تصویب شده باید از لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی جا بیافتد و افراد جامعه و خانواده ها 

نسبت به بندهای آن آگاهی پیدا کنند.
زهرا رحیمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که بسیاری 
از بندهای این قانون پیش از این به شکل جسته و گریخته 
وجود داشتند اما از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبودند 
افزود: برای مثال پدری که تاکنون فرزندش را به مدرسه 
نفرستاده است باید بداند در صورت ادامه این کار مشمول 
مجازات خواهد شد. در حال حاضر نیز با توجه به این که 
این قانون به صورت منسجم تصویب شده است  باید روی 

نحوه اجرای آن کار کرد.
مدیر عامل جمعیت امام علی )ع( با بیان اینکه به گفته 
با شرایط  و  نمایندگان مجلس درحال حاضر  از  برخی 
موجود بسترهای کافی برای  اجرای این قانون وجود ندارد 
افزود: برای اجرایی شدن این قانون باید تغییرات زیادی 

صورت بگیرد.
دیده  هم  ساختاری"   " آزاری  کودک  الیحه  این  در 
شده است. که منظور از آن کودک آزاری از سوی افرادی 
است که نقش حاکمیتی دارند. برای مثال در زمان ثبت 
نام مدارس نیز ممکن است به کودکان و خانواده هایی که 
پول ندارند فشار روحی و روانی وارد شود که این مساله 
مصداق کودک آزاری ساختاری است. همچنین نحوه 
برخورد محاکم قضایی با کودکان نیز دراین الیحه اشاره 

شده است.
رحیمی با تاکید بر این که در صیانت از این قانون باید 
فرهنگ سازی در همه اقشار انجام شود اظهار کرد: ما 
طرفدار برخورد حمایتی  از کودکان هستیم. اما با این 
حال میزان مجازاتی که در این قانون برای برخی از جرایم 
پیش بینی شده است بسیار پایین است و با میزان جرم 
هم خوانی ندارد. در حالی که جایگاه کودک در جامعه از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
امیدواریم جنبه های فرهنگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موجود در این الیحه خاء پایین بودن میزان مجازات 
آن را جبران کند، اظهار کرد: همانطور که در کنوانسیون 
حقوق کودکان ذکر شده است نباید کودکان زیر 18 سال به 
مجازات اعدام محکوم شوند. ای کاش در این الیحه نیز به 
این مساله اشاره می شد اما جای خالی آن دیده می شود.

مدیر عامل جمعیت امام علی )ع(  با بیان این که نقش 
نهاد در این الیحه کمرنگ دیده می  سازمانهای مردم 
شود افزود: بیشتر از نقش سازمانهای مردم نهاد به نقش 
مددکاران بهزیستی و سازمانهای دولتی در این قانون 
پرداخته شده است. چندی پیش نیز در ماده 66 قانون 
سازمانهای مردم نهاد می توانستند به عنوان شاکی در 
دادگاه حضور داشته باشند اما این ماده در قانون دادرسی 
کشور تغییر کرده و سازمانهای مردم نهاد صرفا می توانند 
اطاع دهنده باشند. این الیحه فرصت خوبی بود تا به 
پررنگ شدن نقش سازمانهای مردم نهاد کمک کند اما به 

اندازه کافی به این نقش پرداخته نشده است.
رحیمی در ادامه تصریح کرد: امید است شورای نگهبان 
نیز در تایید مصوبه مجلس نگاهی وسیع و متناسب با 
نیازهای روز کودکان را در کنار توجه به مناطق حاشیه 

نشین و کودکان در معرض خطر داشته باشد.

خبرخبر

به مناسبت »روز جهانی شیر مادر« اعالم شد؛

حمایت ویژه کمیته امداد از 
مادران باردار و شیرده تحت 

حمایت 

حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان؛

 قانونی که بستر اجرای آن فعال 
فراهم نیست 

دبیرستاد ثبت نام آموزش و پرورش 
خراسان رضوی؛

دریافت وجه در زمان ثبت نام 
بیشترین شکایت والدین است

مصادف با هفته انتقال خون؛ 

بیماران بیم رسیدن خون در اتاق 
عمل نداشته باشند

یک روانشناس ازدواج:

زنان مطلقه نوک پیکاِن تیز نگاه مردم
ازدواج مجدد برای زنان به مراتب سخت تر است

مردی که از خودش سرقت مسلحانه کرد
مردی که با صحنه سازی قصد داشت وانمود کند 
گرفتار سارقان مسلح شده و دزدان بعد از کشتن او 
چهار کیلوگرم طا را سرقت کرده اند، بعد از افشای 

نقشه اش دستگیر شد.
با مرکز فوریت های پلیسی 110  فردی در تماس 
خبر داد خودرویی درحالی که به نظر می رسد هدف 
گلوله قرار گرفته، در یکی از جاده های منتهی به فسا 

رها شده است.
مأموران بعد از دریافت این گزارش به محل حادثه 
رفتند و دیدند خودروی ریو گلوله باران شده و از راننده 
آن خبری نیست. آنها بافاصله با توجه به شماره پاک 
ریو درباره هویت مالک آن استعام گرفتند و فهمیدند 

مردی به نام یونس صاحب ماشین است.
  تحقیقات درب��اره یونس فاش کرد او طافروش 
سیار بوده و روز حادثه نیز چهار کیلوگرم طای امانتی 
همراه داشته و می خواسته آنها را برای فروش به یکی 
از شهرهای جنوبی کشور ببرد.  افشای این اطاعات 
کارآگاهان  و  داد  قرار  پلیس  پیش ِروی  را  فرضیه ای 
احتمال دادند افرادی با اطاع از برنامه یونس نقشه 
سرقت مسلحانه را طراحی کرده و خود او را نیز به 
این  درباره  تجسس ها  درحالی که  رسانده اند.   قتل 
فرضیه ادامه داشت و کارآگاهان سعی می کردند جنازه 
یونس را پیدا کنند، شواهدی به دست آوردند که نشان 
می داد اصا سرقتی به وقوع نپیوسته و همه این ماجرا 
صحنه سازی است و خود یونس چنین نقشه ای را برای 

منحرف کردن مسیر تحقیقات طرح ریزی کرده است. 
از  ت��ازه ای  دور  بار  این   کارآگاهان  به این ترتیب 
تحقیقات را برای دستگیری یونس آغاز کردند و پس از 
سه روز اقدامات پلیسی توانستند او را به دام بیندازند. 
آنها با بازرسی از محل اختفای یونس چهار کیلو و 190 
گرم طای امانتی را کشف کردند.  بعد از آن متهم به 
پلیس آگاهی منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او 
گفت: مشکل مالی داشتم به همین دلیل نقشه کشیدم 
تا طاهای همکارانم را که برای فروش به من امانت 

داده بودند، سرقت کنم.
به همین دلیل نقشه ام را با دو نفر از دوستانم که 
قابل اعتماد بودند در میان گذاشتم و قرار شد آنها 
طبق برنامه سر راه من بیایند و با شلیک گلوله دست 
به سرقت بزنند. فکر کردم پلیس و همکارانم من را 
مرده فرض خواهند کرد و کسی دنبالم نمی گردد. قرار 
بود بعد از مدتی که آب ها از آسیاب افتاد، طاها را 

بفروشیم و پول ها را بین خودمان تقسیم کنیم.
با پول هایی  کار  این  از  بعد  که  بود  این  برنامه من 
که به دست آورده ام از کشور خارج شوم، اما قبل از 
آن گرفتار شدم.  مأموران در گام بعدی دو همدست 
یونس را شناسایی و آنها را نیز دستگیر کردند. این دو 
مرد اعتراف کردند در این نقشه، بازی در نقش سارق 
یونس  سوی  از  برنامه ها  همه  و  داشتند  برعهده  را 
طاهای  گ��زارش،  این  بر  بنا  بود.   شده  طرح ریزی 
مسروقه به صاحبانش تحویل داده شد و متهمان نیز 
اکنون در بازداشت به سر می برند تا تحقیقات از آنها 

تکمیل شود.

پدری که به فرزند 5 ساله اش مشروب الکلی داد
خافکاری را از همان سنین کودکی از پدرم آموختم 
او با ترغیب من به مصرف مشروبات الکلی کاری کرد که 
از زندگی در پاتوق دزدان و بزهکاران احساس رضایت 
کنم کار به جایی رسید که با تیغه چاقو روی بدنم را 

زخمی می کردم.
خافکاری را از همان سنین کودکی از پدرم آموختم 
او با ترغیب من به مصرف مشروبات الکلی کاری کرد که 
از زندگی در پاتوق دزدان و بزهکاران احساس رضایت 
کنم کار به جایی رسید که با تیغه چاقو روی بدنم را 
زخمی می کردم و حس غرور انگیزی داشتم تا این که 

...
جوان 21 ساله در حالی که به داشتن همسر مهربان 
و فداکارش افتخار می کرد و او را قهرمان زندگی اش 
های  کامی  تلخ  و  ها  سختی  تشریح  در  می دانست 
کانتری  اجتماعی  مددکار  و  مشاور  به  زندگی اش 

پنجتن مشهد گفت: تنها 3 سال داشتم که از یکی از 
شهرهای استان های غربی کشور به مشهد مهاجرت 
کردیم من کوچک ترین و تنها پسر یک خانواده 6 نفره 
بودم آن زمان پدرم یکی از خافکاران مشهور منطقه 
بود چرا که او عاوه بر مصرف مواد مخدر و مشروبات 
الکلی، خاف های دیگر را نیز تجربه کرده بود 5 سال 
بار مصرف مشروبات  اولین  برای  بیشتر نداشتم که 
الکلی را تجربه کردم در واقع پدرم می خواست مرا 
طوری تربیت کند که همانند خودش »گنده الت محله« 
باشم و به شیوه خودش مرد بودن را از کودکی به من 

بیاموزد.
من هم که کودکی خردسال بودم تحت تاثیر حرف 
های پدرم قرار گرفتم و کارهای او را تقلید می کردم تا 
همه به من غبطه بخورند و با دیدن جای چاقو و خط 
های روی بدنم از من حساب ببرند. مادرم دیگر تحمل 
رفتار و کردارهای خشن و خاف پدرم را نداشت و 
بعد از طاق من و یکی از خواهرانم را به پدرم سپرد و 

زندگی اش را با دو خواهر دیگرم ادامه داد.
ن که پدرم را خیلی دوست داشتم و از زندگی در کنار 
او لذت می بردم اما در این بین خواهرم به شدت از 
زندگی با ما ناراضی بود به همین خاطر با پلیس تماس 
گرفت و پدرم به جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر و 

روانه زندان شد.
این گونه بود که من و خواهرم نزد مادرمان رفتیم من 
که تربیت شده پدر خافکارم بودم راه او را پیش گرفتم 
و در همان آغاز نوجوانی با دوستان خافکار زیادی 
رفت و آمد داشتم باآن که 12 ساله بودم با پسران بزرگ 
تر از خودم آشنا شدم که از اراذل و اوباش محله بودند و 
بیشتر اوقات را با قدرت نمایی و مصرف مواد مخدر می 
گذراندند به همین خاطر، خیلی زود به حشیش اعتیاد 
پیدا کردم و وابسته این ماده مخدر شدم هزینه های 
مصرف موادم را از کیف مادرم می دزدیدم اما بعد از این 
که مادرم متوجه ماجرا شد به کار خاف و داللی مواد 
مخدر روی آوردم. دیگر همه نوع مواد مخدر را امتحان 

می کردم تا با یکی از آن ها آرام بگیرم.

مخدرم  مواد  های  هزینه  تامین  عهده  از  کم  کم 
برنمی آمدم این بود که نقشه دزدی از منزل یکی از 
همسایگان را طراحی کردم و با پول سرقتی توانستم 
کار خرید و فروش مواد مخدر را آغاز کنم. 18 ساله بودم 
که یک روز در خیابان چشمم به دختری زیبا خیره 
ماند. او در همسایگی منزل مادرم زندگی می کرد که 
هر روز من در راه بازگشت از مدرسه به تماشای او می 

نشستم.
با طرح یک نقشه خواستم که به شیما نزدیک تر 
شوم این بود که از چند تن از دوستانم خواستم که در 
راه مدرسه برای شیما مزاحمت ایجاد کنند و در همان 
هنگام من به سراغ آن ها رفتم و بعد از کتک کاری 

مفصلی از شیما حمایت کردم.
شیما خوشحال بود که من هر روز مراقب او هستم 
از  شدیم.بعد  مند  عاقه  هم  به  ما  ترتیب  بدین  و 
خواستگاری خانواده شیما با ازدواج ما مخالفت کردند 
ولی به اجبار آن ها پذیرفتند که شیما را عقد کنم. 
زندگی مشترک من و شیما با سختی های زیادی روبه 
رو شد چرا که من مصرف شیشه را آغاز کردم و دیگر 
نمی توانستم از عهده هزینه مواد مخدر صنعتی برآیم. 
با داشتن یک فرزند، همسرم روزگار سیاهی را با من 
تجربه می کرد. دیگر من روح و روانم تخریب شده بود 
و سوء ظن های شدیدی به همسر و اطرافیانم داشتم.

شیما با دیدن این وضعیت مرا ترک کرد. وقتی دیدم 
همه هستی ام را از دست داده ام تصمیم به ترک مواد 
مخدر گرفتم و وقتی شیما از تصمیمم آگاه شد مرا به 
تهران برد تا از دوستان خافکارم دور باشم و در آن 
جا با کمک خواهرم در مرکز ترک اعتیاد بستری شدم 
و حاال 2 سال و 3 ماه و 1 روز است که پاکم و با گرفتن 
دخترم در آغوشم حس پدر بودن را تجربه می کنم 
حاال با افتخار می گویم همسرم قهرمان زندگی من 

است.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی
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شهردار مشهد مقدس با تاکید بر دقت و سرعت در تدوین 
شهرداری  نظرات  شدن  گرفته  نظر  در  و  تفصیلی  طرح های 
دقت  با  باید  تفصیلی  طرح های  گفت:  مقررات  و  ضوابط  در 
نیاز  پاسخگوی  توسعه  جهت  در  اجتماعی  عدالت  حفظ  و 

شهر باشد. 
تفصیلی  طرح های  بررسی  جلسه  در  خامسی  تقی زاده 
از  تعدادی  حضور  با  که  مشهد  غرب  جنوب  و  غرب  شمال 
برگزار  مناطق  این  شهرداران  و  مشهد  شهر  شورای  اعضای 
طرح  براساس  که  تفصیلی  طرح های  در  اینکه  بیان  با  شد، 
جامع جدید مشهد تدوین می شود نباید تغییری در حقوق 
آن  بر  آنچه  کرد:  اظهار  شود،  ایجاد  شهروندان  مکتسبه 
تفصیلی  طرح های  مالی  تراز  که  است  این  هستیم  حساس 

باید ساخت و ساز را توسعه دهد نه جلوی آن را بگیرد. 

باید  طرح ها  تدوین  مشاوران  که  دومی  نکته  افزود:  وی 
تفصیلی  طرح های  در  که  است  این  باشند  داشته  نظر  در 
برای  مشکل  ایجاد  از  جلوگیری  راستای  در  و  جدید 
شهروندان  حقوق  موجود،  وضع  تثبیت  ضمن  شهروندان 

رعایت شود. 
ویژه  به  مقررات  و  ضوابط  خصوص  در  خامسی  تقی زاده 
جدید  تفصیلی  طرح های  در  مرتبه سازی ها  بلند  بحث 
و  ضوابط  کرد:  تصریح  مشهد  غرب  جنوب  و  غرب  شمال 
باید در تدوین طرح های تفصیلی دیده شود و این  مقررات 

کار نیز باید با هماهنگی شهردار مشهد باشد. 
شهردار مشهد مقدس با تاکید بر اینکه نیاز است کارگروه 
شود،  ایجاد  تفضیلی  طرح های  مشاور  حضور  با  مشترکی 
این  در  شدن  نهایی  از  قبل  توافقات  تا  است  نیاز  گفت: 

نیز  مناطق  شهرداران  تایید  به  سپس  و  انجام  کارگروه ها 
مشکل  دچار  طرح ها  شدن  تصویب  و  نهایی  از  بعد  تا  برسد 

نشویم. 
از  مشهد  غرب  ترمینال  ایجاد  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
)ع(  علی  امام  بزرگراه  ادامه  و  است  کننده  تعیین  طرح های 
از ریز کردن زمین های بزرگ  باید دیده شود؛ همچنین  نیز 

جلوگیری گردد
دیگر  نکته  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  خامسی  تقی زاده 
نظر  اظهار  برای  شهر  مهندسان  پتانسیل  به  جدی  توجه 
مجربی  مهندسان  مشهد  شد،  غافل  آن  از  نباید  که  است 
مشورت  با  مهندسی  کار  کرد،  توجه  آنها  به  باید  که  دارد 
سالها  تفصیلی  طرح های  این  است  قرار  می گیرد،  سامان 

پاسخگو باشد.

شهردار مشهد مقدس در جلسه بررسی طرح های تفضیلی شمال غرب و جنوب غرب مشهد: 

جانمایی برای بلندمرتبه سازی نباید مزاحم مردم باشد

خبر خبر

در  روستایی  توسعه  اعتبارات  درصد  از 10  کمتر 
خراسان رضوی جذب شده است 

معاون استاندار خراسان  رضوی گفت: تا کنون با اینکه بیش از 
4 ماه از ابتدای سال گذشته است کمتر از ۱۰ درصد ۶۱۰ میلیارد 
تومان اعتبارات توسعه روستایی در خراسان رضوی جذب شده 

است.
قربان میرزایی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی در توسعه 
اقتصادی بسیار مهم بوده و عاوه بر این تقویت این بخش به 
به همین  و  می کند  کمک  نیز  روستاها  در  جمعیت  باقی ماندن 
علت نباید به خاطر صرفه جویی در مصرف آب جلوی کشاورزی 

را گرفت.
وی ببا بیان اینکه متأسفانه عادات بدی در حوزه آب تا کنون 
وجود داشته است، خاطرنشان کرد: این عادات نیازمند تغییر 
به مشکاتی که  الگوی مصرف  تغییر  با  بتوانیم  باید  و  هستند 
کنونی رسانده  به وضعیت  را  ما  و  آمده  به وجود  ما  برای  امروز 

است، غلبه کنیم.
خراسان رضوی  استاندار   اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ایده آلی  وضعیت  در  آب  مورد  در  عنوان  هیچ  به  کرد:  تصریح 
نیستیم که حق انتخاب و یا فرصت آزمون و خطا داشته باشیم 
بنابراین باید به سرعت برای بهبود وضعیت به فناوری های نوین 

برای اصاح میزان مصرف روی آورده و آنها را عملیاتی کنیم.
توسعه  اعتبارات  از  می توان  اینکه  به  اش��اره  با  میرزایی 
در  کشاورزی  حوزه  زیرساخت های  توسعه   برای  روستایی 
تا  متأسفانه  افزود:  کرد،  استفاده  آب  مصرف  کاهش  راستای 
کنون با اینکه بیش از 4 ماه از ابتدای سال گذشته کمتر از 10 
این در  و  اعتبارات در خراسان رضوی جذب شده  این  درصد 
با سود 6 درصد بوده و می تواند  حالی است که این تسهیات 

کمک خوبی به کشاورزان باشد.

عملیات احیا و بازگشایی آبگرم شاهان فریمان 
آغاز شد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
این  آبگرم  بازگشایی  و  احیا  اجرایی  عملیات  گفت:  فریمان 

شهرستان معروف به شاهان گرماب آغاز شد.
حسن گیاهی اظهار کرد: این طرح با همکاری جمعیت هال 
احمر استان در منطقه نمونه گردشگری شاهان گرماب، که به 

بخش خصوصی واگذار شده بود، آغاز شده است.
وی بیان کرد: در قالب عملیات احیا که با ساماندهی فضاهای 
موجود تا پایان آذرماه امسال به پایان می رسد، اقدام به جذب 

مخاطب و گردشگر برای این آبگرم خواهد شد.
از  درخ��واس��ت  با  فریمان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
نهادهای مختلف و مردم منطقه برای همکاری در این زمینه، 
گفت: همزمان با ساماندهی فضاهای موجود، فرایند سرمایه 
گذاری کان توسط بهره بردار از طریق معاونت سرمایه گذاری 
در  تا  است  پیگیری  درحال  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
در  گردشگری  کامل  مجموعه  ایجاد  شاهد  نزدیک  آینده 

شاهان گرماب باشیم.
گیاهی افزود: احیا و آبادانی منطقه نمونه گردشگری شاهان 
گرماب که از سال 1387 به علت مشکات بهداشتی تعطیل شده 
بود، می تواند تحولی عظیم در اقتصاد و گردشگری شهرستان 

و بلکه استان ایجاد کند.

با حضور به موقع محیط بانان

آتش سوزی پارک ملی تندوره مهار شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز گفت: آتش سوزی 

پارک ملی تندوره با حضور به موقع محیط بانان مهار شد.
پارک  س��وزی  آت��ش  به اینکه  اش��اره  با  اصاحی  حسین 
گفت:  شد؛  مهار  محیط بانان  به موقع  حضور  با  تندوره  ملی 
چهلمیر،  تفرجگاه  در  گردشگران  از  برخی  سهل انگاری  با 
شرایط برای آتش سوزی در پارک فراهم که با حضور به موقع 
محیط بانان و اقدام سریع آنها آتش مهار و از ادامه آتش سوزی 

جلوگیری شد.
داد:  ادام���ه  درگ��ز  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
پاسگاه  در  مستقر  درگ��ز  ت��ن��دوره  ملی  پ��ارک  محیط بانان 
محیط بانی چهلمیر که در حال پایش حوزه استحفاظی بودند 
پارک  در  آتش سوزی  نشانه های  که  برخوردند  غلیظی  به دود 
به مسیر دود رسانده که مشاهده  این رو خود را سریعا  از  بود، 
امکانات در  با  بنابراین،  کردند، آتش در حال پیشروی است، 
اختیار سریعا و قبل از گسترش آتش آن را اطفا و به طور کامل 

خاموش کردند.
برخی  ف��راوان  تاکیدات  وجود  با  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
مواهب  از  استفاده  و  طبیعت  در  حضور  از  پس  تفرجگران  از 
چالش  ایجاد  سبب  خود  سهل انگاری  با  الهی  زیبایی های  و 
مامورین  به موقع  حضور  اگ��ر  نیز  م��ورد  ای��ن  در  می شوند، 

محیط بانی نبود، قطعا فاجعه محیط زیستی ایجاد می شد.
تفرجگران  و  شهروندان  همه  از  ک��رد:  اضافه  اصاحی 
علفزارها  و  مراتع  داخل  در  آتش  افروختن  از  خواهشمندیم، 
جدا خودداری کرده و فقط از مکان هایی مشخص شده استفاده 

کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز متذکر شد: هنگامی 
از  دارن��د  را  طبیعت  ترک  قصد  تفرجگران  و  شهروندان  که 
خاموش شدن آتش خود اطمینان یابند و در صورت مشاهده 
کوچک ترین آتش سوزی، موارد را به مامورین حاضر در منطقه 
ضمن  خ��ود،  تولیدی  زباله های  درخصوص  دهند،  گ��زارش 
جمع آوری، آن را به محل مجاز حمل کرده و رفتار مهربانانه ای 

با محیط زیست داشته باشند.

30 میلیارد ریال به پایگاه میراث فرهنگی سبزوار 
اختصاص یافت

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار گفت: 
شهر  این  تاریخی  بافت  ساماندهی  برای  ریال  میلیارد   30

اختصاص یافت.
سفر  اعتبارات  از  مبلغ  این  اینکه  بیان  با  برآبادی  محسن 
افزود:  است  شده  تامین  رضوی  خراسان  به  جمهوری  رئیس 
با این اعتبار عاوه بر جداره سازی بافت تاریخی برخی حریم 

های بافت تاریخی سبزوار نیز خریداری می شود.
سبزوار  سرپوش  قدیمی  بازار  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
به صنوف طا فروشی و  با 140 متر طول و 85 حجره مربوط 
پارچه فروشی ساماندهی و چند مجتمع اقامتی به شکل بوم 

گردی برای اسکان گردشگران راه اندازی می شود.
بومی  مصالح  و  درونگرا  معماری  با  سبزوار  شهر  گفت:  وی 
خشتی و آجری در حاشیه کویر قرار دارد و بافت تاریخی سبزوار 
شامل  شده  شناسایی  اثر   100 و  ثبتی  تاریخی  اثر   50 با  نیز 
مسجد جامع ، بازار و محات مسکونی 180 هکتار وسعت دارد.
پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار پارسال با هدف 
صیانت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری در محل خانه امین 

التجار مشهدی این شهر راه اندازی شد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی خبر 
داد؛

پلمب باغ وحش مشهد
معاون سامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: به 
دلیل ماحظه شدن چند مورد موارد غیربهداشتی در سردخانه، 

این مجموعه موقتًا تعطیل شده است.
محمد رشتی باف در خصوص علت تعطیلی باغ وحش مشهد 
به دستور دامپزشکی، اظهار کرد: امید داریم که این مجموعه 
هرچه سریع تر بتوانند آن دغدغه های دادستانی و حداقل  های 
این  تا  کنند  فراهم  را  است  الزم  بازگشایی  برای  که  بهداشتی 

مجموعه هر چه سریع تر به فعالیت خود ادامه دهد.
عنوان  رضوی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  سامت  معاون 
کرد: منظور ما تعطیل کردن این مجموعه نیست ولی به دلیل 
رعایت کردن مسائل بهداشتی مجبور به آن بودیم که این کار را 

انجام دهیم.
نیز  بر ما دادستانی مشهد  رشتی باف خاطرنشان کرد: عاوه 
تمایل ندارد که یک مکان تفریحی و گردشگری را تعطیل کنند، 
تأمین  برای  را  ضوابط  حداقل  باید  نیز  باغ وحش  مجموعه  اما 

بهداشت رعایت کنند.
وی تصریح کرد: تعطیلی این مجموعه بستگی به سرعت عمل 
دوستان ما در باغ وحش دارد، هرچه در رفع این موارد ماحظه 

شده بپردازند زودتر بازگشایی خواهد شد.
اضافه  رضوی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  سامت  معاون 
کرد: همچنین این پرونده را به دادستانی معرفی کرده ایم و در 

خصوص جریمه کردن این مجموعه تصمیم گیری خواهند کرد.

هر مشهدی ساالنه 77 دقیقه خاموشی را تجربه 
می کند 

اینکه  با  گفت:  مشهد  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
متوسط خاموشی در سال در کشور ۹۰۰ دقیقه است، این میزان 

در مشهد به ۷۷ دقیقه می رسد.
خراسان  استان  خوشبختانه  داش��ت:  اظهار  سعیدی  علی 
رضوی جزو استان هایی است که میزان خاموشی در آن بسیار 

پایین است.
وی با بیان اینکه میزان متوسط خاموشی برای هر مشترک به 
به 900 دقیقه است، خاطرنشان  نزدیک  طور متوسط در سال 
البته  و  رسیده  دقیقه   77 حدود  به  مشهد  در  میزان  این  کرد: 
بیشتر میزان خاموشی هایی دهم که رخ داده به علت تعمیرات 

بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد با اشاره به اینکه در 
خراسان رضوی توانسته ایم  خطوط گرم را نصب کنیم، تصریح 
کرد: این اقدام سبب شده که بتوانیم در زمان تعمیرات نیز شبکه 

را برق دار کنیم.
را  رض��وی  خراسان  در  برقی  شبکه های  وضعیت  سعیدی 
برق  شبکه  شاخص های   از  یکی  افزود:  و  کرد  ارزیابی  مناسب 
میزان هدررفت بوده که هم اکنون این میزان در خراسان رضوی 
این  کشوری  میانگین  که  است  حالی  در  این  و  است  درصد   6

میزان در کشور 10.5 درصد است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی در شرکت برق منطقه ای خراسان 
رضوی این است که بتوانیم با استفاده از روش های نوین ثبات 

شبکه میزان خاموشی ها را به 14 دقیقه در مشهد برسانیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد با بیان اینکه ساالنه به طور 
متوسط 200 ساعت پیک مصرف برق وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: تولید برق برای این زمان ها عمدتا با نیروگاه های آبی تأمین 
می شود و امسال هم به علت کمبود آب تولید برق آنها با اختال 

مواجه می شود.

بازگرداندن 310 میلیون ریال طال توسط رئیس 
خط اتوبوس امانت دار

رئیس خط امانت دار سازمان اتوبوسرانی مشهد بسته حاوی 
طا به ارزش 310 میلیون ریال را به صاحبش بازگرداند

رئیس خط مستقر در پایانه زکریا سازمان اتوبوسرانی مشهد 
پس از پیدا کردن بسته حاوی طا به ارزش 310 میلیون ریال در 
یکی از اتوبوس های خط 80، آن را به صاحب اصلیش بازگرداند.
مجتبی کاظمی، رئیس خط وظیفه شناس این سازمان پس 
از مراجعه یکی از شهروندان در شب گذشته و اعام مفقود شدن 
امروز تمامی  این سازمان، صبح  اتوبوس های  مقداری طا در 

اتوبوس های خط 80 را بازدید کرد.
در این بازدبد پس از پیدا کردن بسته حاوی طا طبق وظیفه 
انسانی و خداپسندانه آن را به سازمان اتوبوسرانی تحویل داد و 
اصلیش  بسته حاوی طا تحویل صاحب  مالکیت  احراز  از  بعد 

شد.

راه اندازی خانه کوهنورد در مشهد
خانه کوه نورد برای اولین بار در مشهد راه اندازی خواهد شد.

با  و عمران گردشگری هفت حوض  توسعه  سرپرست شرکت 
بیان این مطلب در نشستی با رئیس هیئت کوهنوردی خراسان 
رضوی پیشنهاد راه اندازی خانه کوهنوردی در منطقه گردشگری 
شهروندان  خانه  این  راه ان���دازی  با  گفت:  و  داد  حوض  هفت 
و  مسائل  خصوص  در  را  الزم  آموزش های  می توانند  مشهدی 
دوره های کوهنوردی، صخره نوردی، غارنوردی، امداد و نجات، 
همچنین  نمایند؛  دریافت  معتبر  مدرک  با  اولیه  کمک های 

راهنمایان تورهای گردشگری تربیت خواهند شد.
به تاش صورت گرفته طی سال های  با اشاره  رشید صحابی 
محور  در  کوهنوردی  ورزش  ترویج  و  توسعه  راستای  در  اخیر 
گرفته  انجام  تاش های  کرد:  اظهار  حوض  هفت  گردشگری 
طی سالیان گذشته به منظور آماده سازی زیرساخت های اولیه 
فضاهای  راه س��ازی،  و  آسفالت  مناسب،  سبز  فضای  ایجاد  و 
ارتباطی، پل سازی، آالچیق های اقامتی، رستوران و بوفه شایان 

ذکر است.
حوض  هفت  گردشگری  عمران  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
حوض  هفت  نوپای  و  جدید  گردشگری  محور  معرفی  از  هدف 
تا مغان را جایگزینی آن با محورهای سنتی و تکراری طرقبه و 

شاندیز خواند.
و  آورده  عمل  به  برنامه ریزی های  با  داد:  ادام��ه  صحابی 
با اعضاء  شناسایی پتانسیل های گردشگری مسیر و هماهنگی 
شوراء روستاهای هدف گردشگری و بوم گردی انتظار داریم در 
حضور  و  گردشگری  بیشتر  هرچه  رونق  شاهد  نزدیک  آینده ای 

شهروندان و زائران در محور هفت حوض باشیم.
جاده ای،  نجات  و  امداد  پایگاه  ایجاد  کرد:  خاطرنشان  وی 
با توجه به  اورژانس و برگزاری تورهای کوهنوردی و غارنوردی 
وجود ظرفیت غار مغان در محور گردشگری هفت حوض در این 

راستا مورد تاکید است.
در ادامه رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی ضمن ابراز 
مذکور  نشست  برگزاری  و  گرفته  صورت  اقدامات  از  خرسندی 
ابراز کرد.  تفاهم نامه مشترک  را جهت عقد  آمادگی خود  اعام 
ضمن اینکه پیشنهاد معرفی سرمایه گذار به منظور ایجاد صخره 

کوهنوردی نیز مطرح شد.

شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
حاشیه  شکل گیری  گفت:  خبری  نشست  در  مشهد  شهر 
کننده  نگران  موضوعی  مشهد  شهر  حاشیه  جوار  در  نشینی 
و  رضوی  خراسان  استانداری  از  خصوص  این  در  و  است 
این مقوله  به  تا توجه جدی  فرمانداری مشهد خواسته شده 

داشته باشد و مانع از ایجاد آن شود.
عملکرد  تشریح  به  خبری  نشست  در  فیضی  رمضانعلی 
شورا  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  فعالیت 
امروز  مشهد  شهر  پیرامونی  مناطق  اظهارکرد:  و  پرداخت 
هم اندیشی،  هم افزایی،  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
تعامل و فکری تمامی صاحبنظران و کارشناسان و مسئوالن 

دخیل است.
فیضی در ادامه با بیان اینکه توجه خاص نسبت به مناطق 
پیرامونی و کم برخوردار در مدیریت شهری و شورای چهارم 
کلید خورد و کمیسیون حاشیه شهر نیز شکل گرفت، افزود: 
بازدید های  فعالیت خود  از نخستین روزهای  شورای پنجم 
دستورکار  در  را  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  از  میدانی 
عنوان  با  کمیسیون  این  که  شد  گرفته  تصمیم  و  ق��رارداد 
مشهد«  شهر  ش��ورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  »مناطق 

نماید. فعالیت 
وی در تشریح علل این نامگذاری گفت: نام حاشیه نشینی 
عاوه بر ایجاد جدایی و افتراق در بین ساکنان، حس و حال 
کننده  القا  و  نمی کند  منتقل  مناطق  این  مردم  به  نیز  خوبی 

نوعی انزوا از حیث مباحث گوناگون و زندگی انسانی است.
تحوالت  مجموعه  کمیسیون  این  در  اینکه  بیان  با  فیضی 
مدنظر  را  کشور  مدیریتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
مختصات،  گذشته  سال   50 طی  کرد:  تصریح  دادیم،  قرار 
جمعیت  تفکیک  روی  سرشماری ها  و  جمعیتی  مطالعات 
شده  متمرکز  نشینی  حاشیه  مسائل  و  روستایی  و  شهری 
است؛ با بررسی این آمار و اطاعات، از سال 1355 تا 1395 
شده  برابر   5 شهرنشینی  جمعیت  و  دوبرابر  کشور  جمعیت 

است.
کوچ 30 درصد جمعیت نیز از سطح شهر به حاشیه

وی خاطرنشان کرد: 42 درصد از ساکنان مناطق پیرامونی 
و  شده  متولد  مناطق  همین  در  مشهد،  شهر  کم برخوردار  و 
درصد   30 این،  بر  عاوه  است؛  ایشان  موطن  محدوده  این 
جمعیت نیز از سطح شهر و تحت تاثیر از مولفه های مختلف 
کوچه  شهر  پیرامونی  مناطق  به  مالی  و  اقتصادی  جمله  از 

کرده اند.
شرح  که  ترکیبی  و  وضعیت  این  اینکه  به  اشاره  با  فیضی 
داده شد، بیش از یک سوم جمعیت مشهد را شامل می شود 
این  دارند، گفت:  مناطق حاشیه شهر مشهد سکونت  که در 
جدی  نقایص  دارای  شهری  منظر  و  سیما  لحاظ  به  مناطق 
است و کارکردهای منفی در تمام مولفه های رفاه، بهداشت 

عمومی، مسائل امنیتی و مشاغل رسمی مشاهده می شود.
ک��م ب��رخ��وردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
شهرداری   4 منطقه  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  شورای 
بیشترین  نیز   6 منطقه  و  مشهد  شهر  بافت  پرتراکم ترین 
ساکنان  است؛  داده  جای  درخود  را  حاشیه نشین  مساحت 
شامل  را  جمعیت  دهم  یک   1345 سال  در  شهر  حاشیه 
می شده که امروز این عدد به بیش از یک سوم رسیده است.

 9 منطقه از مجموع 13 منطقه شهرداری مشهد درگیر 
حاشیه نشینی مسائل 

منطقه   13 مجموع  از  منطقه   9 اینکه  بیان  با  فیضی 
افزود:  است،  حاشیه نشینی  مسائل  درگیر  مشهد  شهرداری 

شهر  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  در  ساکن  جمعیت 
ایام،  ی��زد،  همچون  استان ها  برخی  جمعیت  از  مشهد 

زنجان، بوشهر و ... بیشتر است.
در  واق��ع  محله   66 و  پهنه   8 با  مشهد  ک��رد:  تصریح  وی 
درگیر  که  ب��وده  کشور  شهر  دومین  حاشیه ای،  مناطق 
شاهد  موضوعات،  این  عاوه بر  است؛  حاشیه نشینی  مسائل 
مناطق  این  در  نیز  خارجی  اتباع  و  بین المللی  مهاجرپذیری 

هستیم.
موضوعات امنیتی مهمترین مشکل حاشیه شهر

شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
مشکات  تشریح  به  خود  های  صحبت  ادامه  در  مشهد  شهر 
که  هایی  پرسش  بواسطه  گفت:  و  پرداخت  مناطق  این 
گرفته،  صورت  مشکات  معرفی  برای  مناطق  این  ساکنان 
این مسائل شامل موضوعات امنیتی، معابر و دسترسی های 

این مناطق و بهداشت و کمبود فضای سبز است.
نارسایی های  به  نسبت  قضاوت کنندگان  بهترین  فیضی 
رویکردهای  افزود:  و  کرد  عنوان  مناطق  ساکنان  را  موجود 
از  اع��م  شهر  حاشیه  در  ش��رای��ط  بهبود  ب��رای  مختلفی 
امنیت  نظارتهای  کالبدی،  های  نگاه  فیزیکی،  برخوردهای 
نشده  واقع  موثر  باید  که  آنگونه  و  شده  اتخاذ   ... و  محور 
است؛ در شورای پنجم معتقدیم که نسبت به مسائل مختلف 

باید نگاهی جامع و کامل داشته باشیم.
توانمندسازی نهضت 

کمیسیون  شعار  بعنوان  را  توانمندسازی«  »نهضت  وی 
دانست  مشهد  شهر  شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق 
بواسطه  شهر  حاشیه  مشکات  و  مسائل  از  بسیاری  گفت:  و 
این راهکار قابل حل بوده، باید در قدم اول مانع از گسترش 
آن  تغییر  و  اص��اح  بر  سعی  سپس  و  شد  حاشیه نشینی 

نماییم.
تغییر  بدنبال  مشهد  شهری  مدیریت  اینکه  بیان  با  فیضی 
مثبت بوده و نه تخریب سکونتگاه های واقع در حاشیه شهر 
کرد:  تصریح  است،  مسئله  صورت  کردن  پاک  نوعی  به  که 
شهر  جامع  و  تفصیلی  های  طرح  ضابطه مند  و  دقیق  اجرای 
و  طبیعی  مرزهای  از  سری  یک  ایجاد  بر  تکیه  با  باید  مشهد 
زیستی شکل گیرد و به پدیده های اکولوژیکی روی بیاوریم.

 رسیدگی به وضعیت کشف رود و مشکالت ناشی از آن 
نیز مورد توجه مدیریت شهری

مشهد،  شهر  شمالی  کمربند  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  وی 
تقریب  با کشف رود  زیادی  کمربند در بخش های  این  گفت: 
مشکات  و  کشف رود  وضعیت  به  رسیدگی  دارد؛  جغرافیایی 

ناشی از آن نیز مورد توجه مدیریت شهری مشهد است.
پنجم  شورای  رویکردهای  از  یکی  اینکه  بیان  با  فیضی 
و  تعمیق  از  پرهیز  و  خدمات  عادالنه  توزیع  مشهد  شهر 
ایجاد دوگانگی میان شهروندان است، افزود: رعایت عدالت 
توانمندسازی  که  باشد  توجه  مورد  باید  پیوسته  اجتماعی 
رکن  مهمترین  است؛  امر  این  تحقق  راهکارهای  از  یکی 
ارائه  رویکرد  با  مردمی  مشارکت  افزایش  توانمندسازی، 
و  توانمندسازی  و  متولی  دستگاه های  و  به ساکنان  آموزش 

حل مشارکت های مردمی است.
کمیسیون  در  ک��ه  موضوعاتی  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
نهضت  شعار  برپایه  می شود،  مطرح  شورا  پیرامونی  مناطق 
میکنیم؛  حرکت  سمت وسو  این  به  و  بوده  توانمندسازی 
حاشیه  ساماندهی  الیحه  بررسی  و  پیگیری  حال  در  اکنون 
شهر و روستاهای واقع در حریم شهر هستیم چرا که در این 

مناطق، حاشیه دیگری در حال شکل گیری است.

 ایجاد دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه شهر
تدوین  برای  تصمیم  اتخاذ  از  مشهد  شهر  ش��ورای  عضو 
دفاتر  ایجاد  و  شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  اساسنامه 
مشارکت  تعمیق  و  معابر  بهسازی  منظور  به  تسهیلگری 
مردمی در مناطق حاشیه شهر مشهد خبرداد و گفت: با آغاز 
به کار گروه های تسهیلگر که ذیل سازمان بازآفرینی تشکیل 
مناطق  این  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  امیدواریم  می شوند، 
شک  بدون  مردم  پررنگ  مشارکت  و  حضور  که  چرا  باشیم 

موجب بهبود شرایط و اوضاع میشود.
مناطق  اراض��ی  تکلیف  تعیین  الیحه  اهمیت  از  فیضی 
و  ساخت  و  ریزدانگی  از  جلوگیری  منظور  به  پیرامونی 
خبرداد  شهر  بی ضابطه  و  افقی  گسترش  و  بی رویه  سازهای 
و اظهارکرد: در ستاد بازآفرینی در حال حاضر بخاطر ایجاد 
این هستیم که عملکرد  با سایر دستگاه ها درصدد  همسویی 

بهتری را از سوی این ستاد شاهد باشیم.
گفت:  توانمندسازی،  موضوع  به  مجدد  اش��اره  با  وی 
مجلس،  نمایندگان  طریق  از  باید  مهم  این  تحقق  الزامات 
ملی  بودجه  و  شود  فراهم   ... و  رضوی  خراسان  استانداری 

برای این موضوع اختصاص یابد.
افزایش 25 درصدی بودجه مربوط به مناطق پیرامونی 

و کم برخوردار در سال 97 
شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
مربوط  بودجه  کرد: مدیریت شهری  شهر مشهد خاطرنشان 
به مناطق پیرامونی و کم برخوردار در سال 97، به میزان 25 
درصد افزایش داده به نحوی که این بودجه به هزار میلیارد 
از عزم جدی  تومان رسیده است؛ این افزایش بودجه نشان 
ابعاد  از  باید  این موضوع  و  نگاه ویژه مدیریت شهری دارد  و 

ملی هم دنبال شود.
به  موضوع  ای��ن  ش��دن  تبدیل  در  رسانه ها  اف��زود:  وی 
مقوله ای ملی نقش بسزایی دارند و باید حساسیت مسئوالن 
شیب  دادن  سوق  در  امر  این  برانگیزند؛  را  محلی  و  کشوری 

خدمات به مناطق کم برخوردار حائز اهمیت است.
فیضی از برگزاری 30 جلسه کمیسیون و بررسی 15 الیحه 
این  در  پنجم  شورای  فعالیت  مدت  در  نظریه   25 تدوین  و 
پیرامونی  مناطق  کمیسیون  در  گفت:  و  خبرداد  کمیسیون 
و  »توانمندسازی  عناوین  با  ک��ارگ��روه  دو  کم برخوردار  و 
در  است؛  گرفته  شکل  حاشیه«  از  »پیشگیری  و  ساماندهی« 
این کارگروه ها بدنبال ثبات در رشد کالبدی سکونتگاه های 
الحاق هسته های جدید  از  واقع در حاشیه شهر، جلوگیری 
مناطق  ساکنان  و  شهروندان  مشارکت  و  حضور  تقویت  و 

هستیم.
مناطق  اراضی  به  غیرمجاز  های  دست اندازی  از  باید 

حاشیه شهر جلوگیری کنیم
منجسم  های  برنامه ریزی  بواسطه  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید از دست اندازی های غیرمجاز به اراضی مناطق حاشیه 
شهر جلوگیری کنیم؛ ایجاد هماهنگی، ارتباط بین بخشی و 
مشارکت در دستگاه های دخیل در حاشیه شهر مشهد امری 
حیاتی است؛ 30 دستگاه در ستاد بازآفرینی عضو هستند که 
به  اولویت ها و سمت و سو دادن  ماموریت این ستاد تبیین 

آنهاست.
شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد در بخش پایانی گفت: اگر بتوانیم توانمندسازی 
را  کم برخوردار شهر  و  پیرامونی  مناطق  در  و مشارکت مردم 
باشیم،  داشته  منطقی  برخورد  مقوله  این  با  و  کنیم  تقویت 

نتایج بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود.

حاشیه در حاشیه 
فیضی: شکل گیری حاشیه نشینی در جوار حاشیه شهر مشهد موضوعی نگران کننده است
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وجود  با  گفت:  جهان  بوکسیگ  کیک  قهرمان 
اینکه از 4 کشور خارجی پشنهاد داشتم اما منتظر 
پیشنهادات بهتر هستم  و تا االن هم به خاطر عشق 

به وطن در ایران ماندم.
خصوص  در  صابران،  روشنک  ایسنا  گزارش  به 
سال  متولد  کرد:  خاطرنشان  خود  ورزشی  سابقه 
ژیمناستیک  ورزش  به  سالگی   4 از  و  هستم   75
مسابقات  در  سالگی   8 تا   7 سن  از  آوردم،  روی 
در  سالگی   9 از  ک��ردم،  شرکت  دوچ��رخ��ه س��واری 
مسابقات آمادگی جسمانی حضور داشتم و 9 سال 

در این رشته فعالیت می کردم. 
جسمانی  آمادگی  مسابقات  در  اینکه  بیان  با  وی 
قهرمانان  قهرمان  و  بودم  رکورددار  کشور  سطح  در 
آمادگی  ک��ه  مدتی  ط��ول  در  داد:  ادام���ه  ش��دم، 
روی  تنیس  رشته های  در  می کردم  کار  جسمانی 
میز و بسکتبال فعالیت می کردم و همچنین در دو 
رشته دوومیدانی و فوتسال به مدت 2 سال حرفه ای 
روی  راگبی  به  رشته ها  این  کنار  در  کردم.  فعالیت 
آوردم و در سال اولی که وارد این رشته شدم به تیم 
ملی دعوت شده و عضو تیم ملی راگبی کشور شدم. 
تاچ  رشته ها  این  کنار  در  کرد:  تصریح  صابران 
آن  قوانین  اما  است  راگبی  رشته  همانند  که  را  بال 
تیم  برای  آنجا هم  فرق می کند، شروع کردم که در 
اجازه  محدودیت ها  دلیل  به  اما  شدم  انتخاب  ملی 
مسئولین  ندادند،  را  برون مرزی  مسابقات  به  اعزام 
و  نمی کند  حمایتی  اسپانسر  گفتند  فدراسیون 
خانم ها نباید بروند؛ به همین دلیل راگبی را ادامه 
دادم و مقام های کشوری لیگ برتر و لیگ دسته یک 

را کسب کردم. 
رزمی  رشته های  به   86 س��ال  در  اف���زود:  وی 
کیک بوکسینگ، کاراته و دفاع شخصی روی آوردم و 
زیرنظر مرتضی عطار این رشته ها را تمرین می کنم، 
در سال 94 اولین مسابقات بین المللی من در تهران 
اول  و  کردم  شرکت  کاراته  رشته  در  و  شد  برگزار 
شدم. در سال 95 مسابقات جهانی کیک بوکسینگ 
طا  مدال   2 و  کردم  شرکت  هند  کشور  در  کاراته  و 
کاراته  المللی  بین  مسابقات   96 سال  کردم.  کسب 
کسب  را  اول  مقام  آزاد  سبک های  بخش  در  ترکیه 

کردم. 
اینکه  بر  تاکید  با  مشهدی  ورزشکار  بانوی  این 
کیک  کاراته،  من  تخصصی  ورزش  حاضر  حال  در 
رشته  در  کرد:  عنوان  است،  راگبی  و  بوکسینگ 
دلیل  به  و  کنیم  تمرین  ماه ها  است  ممکن  راگبی 
به  و  بخوریم  مشکل  به  اع��زام  موقع  حمایت  عدم 
مسابقات نرویم، خوشبختانه در سال های اخیر این 
است  داشته  پیشرفت خوبی  و  رشته شناخته شده 
و اسپانسرها حمایت می کنند و دیگر نیازی نیست 

یا روی  خودمان هزینه کنیم و زمین چمن بگیریم 
زمین آسفالت تمرین کنیم. 

 وی با بیان اینکه به رشته های رزمی را عاقه دارم 
و از آنجاییکه این رشته ها در المپیک است به طور 
ادامه خواهم داد، تصریح کرد: قصد دارم در  جدی 
بارسلونا که برای رشته  المپیک در کشور  مسابقات 
قرار  آینده  سال  اوایل  در  و  است  کیک بوکسینگ 
انتخابی آن در اواخر امسال در  است برگزار شود و 

کیش برگزار خواهد شد، شرکت کنم. 
کشور  خارج  از  که  پیشنهاداتی  خصوص  در  وی 
می  شود، گفت: در اولین مسابقه  جهانی که در هند 
انگلیس  شرکت کردم از سه کشور آلمان، فرانسه و 
اما  نکردم  رد  را  پیشنهادات  این  داشتم،  پیشنهاد 
بهتری  پیشنهادات  منتظر  و  نکردم  قبول  هنوز 
هستم اگر هم تا االن در ایران ماندم به خاطر عشق 

به وطنم است. 
این  از  خ��ود  استقبال  دلیل  خصوص  در  وی 
پیشنهادات گفت: در کشور اصا حمایت نمی کنند 
اوقات  اکثر  در  است،  شخصی  هزینه ها  بیشتر  و 
دنبال  به  بایستی  خ��ودم��ان  و  نیست  اسپانسر 
برویم، حتی قهرمانان بزرگ کشور هم در  اسپانسر 
پشت صحنه، خودشان مخارج را می دهند و اگر هم 
در ایران ماندند و ادامه می دهند برای اسم و رسمی 
است که دارند. وقتی می بینم هیچ خرجی نمی شود 
و حقوقی هم نمی دهند و هر جا میروم من را مثل 
کشور  در  وقتی  بمانم؟  ایران  در  چرا  می بینند  بقیه 
امکانات  اینقدر  و  می گذارند  احترام  من  به  دیگر 

می دهند، چرا قبول نکنم؟ 
که  پیشنهادهایی  از  دیگر  یکی  اف��زود:  صابران 
من  از  و  است  آذربایجان  کشور  از  داشتم  تازگی  به 
خواسته اند برای مسابقات به آنجا بروم، هم مخارج 
را تامین  می کنند، هم حقوق می دهند و گفتند با هر 
مربی که بخواهم می توانم تمرین کنم، اما فقط برای 
مسابقات آنجا باشم. پیشنهاد بسیار خوبی است اما 

منتظر پیشنهادهای بهتر هستم. 
ک��رد:  اظ��ه��ار  خ��ود  مشکات  خصوص  در  وی 
دانشگاه  بدنی  تربیت  رشته  کارشناسی  دانشجوی 
وجود  با  اساتید  برخی  متاسفانه  هستم.  آزاد 
شناختی که نسبت به من دارند، می گویند تو با باقی 
بایستی در کاس حضور  و  نداری  فرقی  دانشجوها 
و  عملی  نمره  از  نباشم  کاس  در  اگر  باشی،  داشته 
تئوری من کم می کنند، اگر من با بقیه فرق نمی کنم 
من  غیبت  دلیل  می کشم؟  زحمت  اینقدر  چرا  پس 
از روی تنبلی نیست و در حال تمرین هستم.البته 
برخی اساتید چون خودشان ورزشکار هستند درک 
می کنند، اما اکثر اساتید بیشتر از سه جلسه غیبت 
را حتما حذف می کنند و نامه وزیر ورزش را که نشان 

می دهم، نگاه نمی کنند و می گویند درس تو مهم تر 
است. 

دانشگاه  این  اساتید  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
می گویند ورزش را کنار بگذار، افزود: آنها می گویند 
کن  سعی  بگیری  بورسیه  می خواهی  ه��م  اگ��ر 
درد  به  ورزشی  بورسیه  زیرا  باشد  خوب  نمره هایت 
فقط  اینکه  وجود  با  که  داشتم  استادی  نمی خورد. 
دو جلسه هم غیبت داشتم و تا سه جلسه کاما مجاز 
خاطر  به  بازهم  داشتم  را  علوم  وزرات  نامه  و  است 
دانشکده  روسای  انداخت.  درس  آن  در  مرا  غیبت 
حرف  می کنم  صحبت  وقتی  اما  می کنند،  تغییر 
صحبت  اساتید  با  می گویند  و  می زنند  حمایت  از 

می کنم اما در عمل هیچ کاری نمی کنند. 
در  بوکسینگ  کیک  رشته  در  جهان  قهرمان  این 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  حمایت  خصوص 
خاطرنشان کرد: اداره کل نه تنها حمایتی نمی کند 
معاون  با  م��ی آورد؛  وجود  به  هم  مشکل  گاها  بلکه 
و  نداشتم  تا االن هیچ دیداری  اداره کل هم  بانوان 
هیچ حمایتی از طرف مسئولین استان ندیدم، اگر 
هم جشنی برگزار شده از جانب تهران تقدیر صورت 
حمایت  کسی  مشهد  در  متاسفانه  اس��ت.  گرفته 

نمی کند.
به  تهران  خود  طرف  از  بیشتر  داد:  ادام��ه  وی 
از  باشد  نیاز  اگر  هم  نامه ای  و  می رویم  مسابقات 
تهران  هم  را  شهریه  تخفیف  می گیریم،  تهران 
رشته  در  کسی  کمتر  بانوان  از  می دهد.  من  به 
و  می کند  فعالیت  حرفه ای  طور  به  کیک بوکسینگ 
تنها خانمی که از مشهد اعزام می شود، من هستم، 
کشور  از  خارج  و  تهران  به  شخصی  هزینه  با  چون 

می روم.  
وی افزود: در مسابقات سه دفعه بینی ام شکسته، 
همه  اما  پریده است،  دندان هایم  و  رفته  در  فکم 
از  نفر  یک  متاسفانه  ولی  دادم،  خودم  را  هزینه ها 
نگفتند. در  نباشید هم  مسئولین حتی یک خسته 
سال 95 زمانیکه از مسابقات جهانی هند برگشتم، با 
وجود هماهنگی هایی که انجام شد، اما هیچکدام از 
مسئولین به استقبال نیامدند و فقط خانواده من در 
فرودگاه بودند. چون پرواز مستقیم از هند به مشهد 
آمد رئیس انجمن ورزش های رزمی کارگری و دیگر 
هم  رزمی  انجمن  رئیس  بودند.  ما  با  تیم  اعضای 

تعجب کرد چرا کسی استقبال نیامده است. 
 صابران در خصوص حمایت شورای  شهر عنوان 
شهر  شورای  نکند،  حمایتی  کل  اداره  وقتی  کرد: 
تمرین  مشهد  در  من  نمی کند.  حمایت  قطعا  هم 
تمام  می روم،  تهران  به  تمرین ها  برای  و  نمی کنم 
هزینه رفت وآمد و مربی را شخصا پرداخت می کنم. 
این  در  حمایتی  هم  استان  رزم��ی  هیئت  رئیس 

زمینه انجام نمی دهد. 
وی خاطرنشان کرد: باید از فدراسیون ورزش های 
که  حمایت هایی  بابت  هم  کشورمان  کارگریر  رزمی 
می کند تشکر کنم. واقعا حمایت خوبی از ما توسط 

این فدراسیون صورت می گیرد. 
جا  هر  کرد:  تصریح  بانوان  راگبی  ملی  تیم  عضو 
بروم و سابقه خود را بگویم، می گویند هر که هستی 
برای خودت هستی، هر جشنی که قول می دهند، 
را  می دهند  قول  که  پولی  هر  و  نمی کنند  برگزار 

نمی دهند.  
وی افزود: نزدیک مسابقات که می شود 3 یا 4 ماه 
در تهران تمرین می کنم، گاهی اوقات برای تمرین 
به کاشمر می روم. مسئولین کاشمر حمایت خوبی 
شهرستان  مشهد  به  نسبت  کاشمر  دارن��د.  من  از 
کوچکی است اما باشگاه بسیار مجهزی دارد و بسیار 
ملی پوش  اینکه  خاطر  به  است.  مشهد  از  کامل تر 
با  و  نمی گیرند  هزینه ای  من  از  کاشمر  در  هستم 
حتی  می دهم.  انجام  را  تمریناتم  راح��ت  خیال 
برای  که  سوئیتی  ب��رای  هزینه ای  مواقع  برخی 
اقامت من گرفتند، پرداخت نکردم و یا گاها هزینه 
رفت وبرگشت را خودشان دادند. از مسئولین کاشمر 

به دلیل این حمایت ها تشکر ویژه ای می کنم. 
من  مربی  که  عطار  مرتضی  کرد:  تصریح  صابران 
مربی  ندارم  قصد  دارد،  جهان  قهرمانی   24 است 
دیگری را هم قبول کنم. بسیاری از مربی ها از من 
هم  اسپانسر  گفتند  و  کنم   کار  آنها  با  که  خواستند 
می دهیم اما قبول نکردم زیرا برای باال رفتن رزومه 

کاری خودشان، این پیشنهاد را می دهند. 
شرکت  کشوری  مسابقات  در  ک��رد:  تاکید  وی 
نمی کنم، چون سطح من از کشور باالتر است.البته 
شرکت  بین المللی  و  جهانی  انتخابی  مسابقات  در 

می کنم.
صابران افزود: امیدوارم برای المپیک بارسلونا در 
کاراته  رشته  در  را  طا  و  کنم  کار  خوب  آینده  سال 
و کیک بوکسینگ کسب کنم، چون همه افراد سطح 

بازی مرا دیدند و استقبال کردند. 
رشته  در  خ��ودش  پ��درم  اینکه  بیان  ب��ا  وی   
همه  وجود  با  کرد:  تاکید  است،  ورزشکار  رزمی 
حمایت  ع��دم  و  می کنم  تحمل  که  سختی هایی 
حمایت  من  از  خوبی  به  م��ادرم  و  پدر  مسئوالن، 
که  می کنند  پرداخت  را  ها  هزینه  همه  و  می کنند 

بسیار از آنها تشکر می کنم. 
اجازه  می کردند  حمایت  دخترم  از  اگر  هاشمی: 

نمی دادم برود
در  صابران  روشنک  مادر  پور،  هاشمی  منصوره 
از  من  دختر  کرد:  خاطرنشان  گفت وگو  این  ادامه 
کودکی این استعداد را داشت و زمانیکه دیدم عاقه 
و توانایی پیشرفت را دارد، از او حمایت کردیم. اگر 
هیچ کس هم حمایت نکند و اسپانسری پیدا نشود 

خودمان همه هزینه ها را می دهیم. 
سختی  بسیار  رشته   در  روشنک  داد:  ادامه  وی 
حمایتی  هم  مسئولین  می خواهم  و  کرده  پیشرفت 
اما  دهند،  انجام  تمجید  و  تقدیر  و  حد  در  حتی 
هند  مسابقات  از  زمانیکه  نمی کنند.  کاری  هیچ 
استقبال  به  کس  هیچ  فرودگاه  در  دیدم  و  آمدند 
اینقدر  چرا  که  شدم  ناراحت  بسیار  نیامده  دخترم 
قهرمان  نفر  یک  که  است  درست  آیا  بی توجهند؟ 

جهان باشد اما کشورش از او حمایت نکند؟ 
از  خ��ارج  پیشنهادات  خصوص  در  هاشمی پور 
کشور روشنک صابران عنوان کرد: زمانیکه متوجه 
از کشور شدم بسیار خوشحال  پیشنهادهای خارج 
مقام  که  کسی  هستم،  موضوع  این  موافق  و  شدم 
مورد  وقتی  است،  کرده  کار  جان  و  دل  با  و  آورده 
من  دختر  از  اگر  برود.  باید  نمی گیرد  قرار  حمایت 
حمایت می شد و یا قدردانی می کردند، من شخصا 
در  زیرا  نمی دادم  کشور  از  را  روشنک  خروج  اجازه 
اینجا مطرح و محبوب شده بود و قطعا نمی گذاشتم 
به کشور دیگری برود. باز هم بخاطر عشق به وطن 
قدردانی  و  حمایت  او  از  خود  کشور  در  می خواهم 

شود.

کوتاه از ورزش استان

با حضور زامه��ران در ترکیب نهایی تیم ملی 
خراس��انی  ورزش��کاران  تعداد  امید،  فوتب��ال 
به  جاکارتا   2018 آسیایی  بازی های  به  اعزامی 

عدد 19 رس��ید.
و  عاطفه دار  مها  که  اس��ت  شرایطی  در  این 
نهایی  مرحله  در  حضور  با  نجاتیان  اس��ماعیل 
از  کشتی،  و  کانوپولو  ملی  تیم ه��ای  اردوه��ای 
برخوردار  جاکارتا  به  اعزام  برای  باالیی  شانس 
اس��ت  س��ال  چندین  عاطفه دار،  هس��تند. 
نهایت  اگر در  و  کانوپولوس��ت  که عضو تیم ملی 
این رشته به جاکارتا اعزام شود، قطعا او همراه 
تیم ملی خواهد بود. اس��ماعیل نجاتیان هم با 
دعوت به مرحل��ه نهایی اردو تیم ملی کشتی و 
حضور در مراحل ابتدایی، تقریبا حضور خود را 
قطعی ک��رده، اما ترکیب تیم ملی کش��تی هنوز 

به صورت رسمی اعام نشده اس��ت.
وحید دلیر ذهان، در رشته بس��کتبال، دیگر 
در  حضور  ش��انس  که  اس��ت  استان  ورزشکار 
جاکارتا را دارد، ام��ا ترکیب تیم بس��کتبال برای 
نش��ده  اعام  هن��وز  رقابت ها  ای��ن  در  حض��ور 
هاش��می،  زهرا  تیران��دازی،  در  اما  اس��ت. 
فدراس��یون  گویا  دارد.  پیچیده  وضعیتی 
تیراندازی با او دچار مشکل شده و به هیچ وجه 
نماینده  عن��وان  به  را  هاشمی  نیست  حاضر 
در  همه  این ها  بفرس��تد.  جاکارتا  ب��ه  ای��ران 
شرایطی است که شنیده می ش��ود این ورزشکار 
قصد دارد به دلی��ل بی توجهی فدراس��یون، به 
حاش��یه  کش��ورهای  از  یکی  نماین��ده  عنوان 
 ۲۰۱۸ آس��یایی  بازی ه��ای  در  ف��ارس  خلیج 

جاکارتا به میدان برود.
بازی های  قبل��ی  دوره  در  خراس��انی ها 
کره  اینچئون  در  س��ال۲۰۱۴  در  که  آسیایی 
که  داشتند  ورزش��کار   ۱۱ ش��د،  برگزار  جنوبی 
بودن��د.  پرداخته  رقابت  به  ورزشی  رشته   6 در 
ب��ه  ایران  اعزامی  کاروان  از  ۷درصد  آم��ار  این 
 ۲۰۱۸ در  اما  می داد.  تشکیل  را  رقابت ها  این 
وجود  اگرهایی  و  اما  هنوز  که  امروز  تا  جاکارتا، 
قطعی  حضورشان  که  ورزشکارانی  تعداد  دارد، 
داشته  افزایش  گذش��ته،  دوره  به  نسبت  شده، 
4مرب��ی  و  ورزشکار   ۱۹ حضور  تاکنون  است. 
س��واری،  دوچرخه  رش��ته های  در  ورزش��کار 
سنگ  ک��وراش،  ج��ودو،  ش��نا،  دوومیدانی، 
هندبال،  میز،  روی  تنیس  بسکتبال،  نوردی، 
در  رزم��ی  و  شمش��یربازی  فوتبال،  تنیس، 
که  شرایطی  در  اس��ت.  ش��ده  قطعی  جاکارتا 
قبلی  دوره  در  رضوی  خراسان  از  بانویی  هیچ 
تاکنون  نداش��ت،  حضور  آسیایی  بازی های 
حضور 4 ورزش��کار به همراه ۲مربی در جاکارتا 

قطعی شده است.

سالمت

       وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

معیارهای انتخاب تجهیزات ورزشی مستقر 
در پارک ها را بدانید

ورزش  انجام  از  که  هدفی  به  توجه  با  باید 
دارید، وسیله ورزشی مناسب را انتخاب کنید، 
پارک ها،  در  شده  نصب  ورزشی  تجهیزات  زیرا 
طراحی ها و اهداف مختلف دارند. مثا دستگاه 
»لیفت نشسته«، برای تقویت عضات زیربغل، 
»گام زن دست  و دستگاه  و سرشانه  بازو  پشت 
و  ری��وی  و  قلبی  عملکرد  تقویت  ب��رای  پ��ا«،  و 
برای  همچنین سوزاندن چربی مناسب است. 
و  مزایا  باید  مناسب،  ورزشی  دستگاه  انتخاب 
آن  استقامت  و  شناخت  را  دستگاه  هر  کاربرد 
را در نظر گرفت، مثا اگر قصد تقویت عضات 
کدام  بدانید  باید  داری��د،  را  بدن  از  ناحیه ای 
به  توجه  است.  مناسب  کار  این  برای  وسیله 
گروه  چه  برای  نظر  مورد  ورزشی  وسیله  اینکه 
شده  طراحی  سنی ای  محدوده  چه  و  افراد  از 
مناسب  دستگاه  اگر  حتی  دارد.  ضرورت  نیز 
تمام سنین باشد، در صورتی که جزو گروه های 
زنان  یا  کودکان  )سالمندان،  پذیر،  آسیب 
از  پزشک  با  مشورت  ب��دون  هستید،  ب��اردار( 
انجام هرگونه فعالیت ورزشی با این دستگاه ها 

خودداری کنید.
شیوه استفاده صحیح و کار با دستگاه ها را 

بدانید
یکی از علل ایجاد آسیب، استفاده غیراصولی 
برای  است.  ورزشی  تجهیزات  از  نامناسب  و 
به  باید  انتخابی،  وسیله  با  کار  نحوه  دانستن 
دستگاه  روی  شده  نصب  راهنمای  تابلوهای 
یا نزدیک آن دقت کنید. این تابلوها اطاعات 
از  استفاده  را در مورد دستگاه، مزایای  مهمی 
تابلوی  اگر  اختیار شما می گذارند.  و... در  آن 
افراد  یا  مربی  از یک  نداشت،  راهنمایی وجود 

باتجربه کمک بگیرید.
شروع ورزشتان با برنامه باشد

داشتن برنامه ورزشی مناسب بعد از انتخاب 
برنامه ریزی  در  اس��ت.  مهم  بسیار  دستگاه 
شدت،  ورزش،  نوع  عامل   5 به  باید  ورزش��ی 
سرعت  همچنین  و  ورزش  فرکانس  و  م��دت 
زیرا  داشت،  توجه  فیزیکی  فعالیت  پیشرفت 
و  بیمار  افراد  و  سالم  افراد  برای  معیارها  این 
همچنین برای افراد با سطح آمادگی جسمانی 
بیماری های  به  اگر  اس��ت.  متفاوت  مختلف 
یا  دیابت  فشارخون،  مانند  داخلی  زمینه ای 
عضاتی  اسکلتی  سیستم  بیماری های  یا  آسم 
زانودرد،  کمردرد،  استخوان،  پوکی  )آرت��روز، 
برای  بیماری های روماتیسمی( مبتا هستید، 
مشورت  خود  پزشک  با  ورزش��ی  برنامه ریزی 

کنید.
ورزش  نوع  انتخاب  در  هستید،  بیمار  اگر 

دقت کنید
نوع ورزش می تواند  انتخاب  در  نکردن  دقت 

در افراد بیمار صدمه های جدی ایجاد کند:
۱. افراد مبتا به فشارخون باال، به خصوص 
باید  باشد،  نشده  کنترل  فشارخونشان  اگر 
و  مقاومتی  ورزش ه���ای  انتخاب  و  انجام  از 
به  ایزومتریک  ورزش ه��ای  و  وزنه  بلندکردن 

مدت طوالنی خودداری کنند.
که  افرادی  برای  میله ها  از  شدن  آویزان   .۲
دچار پارگی تاندون روتاتور کاف شانه هستند، 

مضر است.
دلیل  )به  مسگری  دستگاه  از  ۳.استفاده 
تخته  و دستگاه  کمر(  ناحیه  در  ایجاد چرخش 
در  ولی  است  مفید  سالم  افراد  در  گرچه  شکم 
دیسک  آسیب  و  کمردرد  جدید  باسابقه  افراد 

کمری می تواند خطرساز باشد.
حرکت های خطرساز و ممنوع را بشناسید

را  آسیب  از  پیشگیری  کلی  اص��ول  باید 
انجام حرکت هایی که فکر می کنید  از  و  رعایت 
کنید  خ��ودداری  اس��ت،  توانتان  حد  از  بیش 
ورزش  ش��روع  نکنید.  ورزش  حد  از  بیش  و 
زمان  فعالیت ها  بین  و  باشد  تدریجی  باید 
معین  و  متناوب  استراحت های  به  را  کوتاهی 
هرگونه  انجام  از  بعد  و  قبل  دهید.  اختصاص 
سردکردن  و  کردن  گرم  عمل  ورزشی،  فعالیت 
از  برخی  نکنید  فراموش  دهید.  انجام  را  بدن 
حرکت های فیزیکی و ورزشی با دستگاه ها برای 
افراد سالم هم می تواند مشکل ساز باشد و باید 

از انجام آنها خودداری کرد:
راست  و  خم  با  که  ورزش هایی  یا  حرکت   .۱
از  بیش  یعنی  مفاصل  ازح���د  بیش  ش��دن 
محدوده طبیعی حرکتی مفصل همراه هستند، 
افزایش  و  زانوها  حد  از  بیش  کردن  خم  مانند 
حالت  در  پریدن  و  کمری  قوس  ازح��د  بیش 

قورباغه ای.
۲. حرکات و ورزش هایی که در مفصل عاوه 
بر خم شدن، ایجاد چرخش و پیچش می کنند 

مانند حرکات چرخشی و دایره وار گردن.
۳. هرگونه حرکت غیرمعمول و غیرطبیعی که 

هنگام انجام آن احساس ناراحتی و درد کنید.
ادامه دارد ... 

مسابقات  در  شد  موفق  مقدم  آملی  هدیه 
دست  قهرمانی  نایب  عنوان  به  کشور  مناطق 

یابد.
بجنورد  میزبانی  به  مناطق  تنیس  مسابقات 
خراسان  استان های  از  تنیسور   ۲۰ حضور  با 
ششم  مازندران  و  شمالی  خراسان  رض��وی، 

مرداد به مدت سه روز برگزار شد.
این  در  رض��وی  خ��راس��ان  از  تنیسور  پنج 
رقابت ها شرکت کردند که در پایان هدیه آملی 
به  مازندران  از  راد  وثوقی  مونا  از  بعد  مقدم 
مقام دوم دست یافت و رجا شهاب از خراسان 
شمالی و شقایق ذبیح ا...ی از مازندران بطور 

مشترک سوم شدند.
رضوی  خراسان  از  طاهری  بیتا  است  گفتنی 

به عنوان سرداور این مسابقات حضور داشت.

ورزش در پارک

نایب قهرمانی تنیسور خراسان رضوی 
در مناطق کشور

19 ورزشکار قطعی شدند ، دو نفر دیگر در راه 
هستند

خراسانی های اعزامی به جاکارتا بیشتر 
شدند

59 نابینا از ایران به مسابقات پاراآسیایی اعزام می شوند

وطنخواه: با موافقت شهرداری، بدهی پدیده پرداخت شد

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان گفت: 
ایران  از  بینا  کم  و  نابینا  مرد  و  زن  ورزشکار   59
بازی های  در  حضور  برای  ورزشی  رشته  پنج  در 

آسیایی 2018 به اندونزی اعزام می شوند.
به گزارش ایرنا، محمد رضا مظلومی افزود: در 
بخش مردان 18 دونده، 6 گلبالیست، سه شناگر، 
به  زن  رکاب   2 و  جودوکار  هفت  باز،  شطرنج   6

مسابقات مزبور اعزام خواهند شد.
اندیشی  هم  نشست  در  حضور  ب��رای  که  وی 
نابینایان  ورزشی  هیئت های  بانوان  رئیس  نواب 
است  ک��رده  سفر  مشهد  به  کشور  بینایان  کم  و 
کره  پاراآسیایی  مسابقات  در  داش��ت:  اظهار 

بانوان  بخش  در  میادی   2014 سال  در  جنوبی 
در رشته دو  به صورت محدود  و  گلبال  در رشته 
و میدانی ورزشکار زن از ایران اعزام شده بود که 
نابینا تعداد  بانوان  با رشد ورزش  در سال 2018 

ورزشکاران زن 2 برابر شد.
شانس  که  ورزشکارانی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مدال آوری دارند به این مسابقات اعزام می شوند 
گفت: در بخش بانوان 6 گلبالیست، 6 شطرنج باز 

و پنج دونده به جاکارتا خواهند رفت.
ورزش��ی  مسابقات  ب��ه  همچنین  مظلومی 
اسامی  ان��ق��اب  پ��ی��روزی  سالگرد  چهلمین 
کشور  نابینایان  فدراسیون  افزود:  و  کرد  اشاره 

ورزشی  عظیم  جشنواره  این  برای  اکنون  هم  از 
 2 حدود  اعزام  برای  را  خود  و  کرده  برنامه ریزی 
رقابت ها  این  به  کم بینا  و  نابینا  ورزشکار  هزار 

آماده می کند.
نشست یک روزه هم اندیشی نواب رئیس بانوان 
 18 بینایان  کم  و  نابینایان  ورزشی  هیئت های 
استان با هدف بررسی مشکات این فدراسیون و 
بانوان فدراسیون  معرفی سرپرست نایب رئیسی 

روز چهارشنبه در مشهد برگزار شد.
سومین دوره بازی های پاراآسیایی از 11 تا 21 
مهرماه سال جاری به میزبانی کشور اندونزی در 

شهر جاکارتا برگزار می شود.

با  گفت:  خ��راس��ان  پدیده  باشگاه  مدیرعامل 
مساعدت شهردار مشهد ،انشا... مشکل عدم صدور 
حل  خراسان  پدیده  فوتبال  تیم  بازیکنان  کارت 

خواهدشد.
خصوص  در  وطنخواه  ج��واد  ایسنا،  گ��زارش  به 
اظهار  مشهد  شهرداری  به  پدیده  باشگاه  واگذاری 
تقی زاده  با  خوبی  جلسه  گذشته  روز  صبح  ک��رد: 
خامسی و همچنین حیدری، رئیس شورای اسامی 
شهر مشهد برگزار کردیم و در نهایت در مرحله اول 
کمیته  به  باشگاه  این  بدهی های  پرداخت  موضوع 

تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حل گردید.

اعضای  و  شهردار  داد:خوشبختانه  ادام��ه  وی 
به  دقیقی  بسیار  نگاه  مشهد  شهر  اسامی  شورای 
مسایل ورزشی دارند و این موضوع نیز انگیزه ما را 

بیشتر از قبل کرده است.
لطف  و  موافقت  اساس  بر  کرد:  اظهار  وطنخواه 
شهردار مشهد مبلغ بدهی باشگاه به کمیته تعیین 
تا  خواهدشد  واریز  فدراسیون  حساب  به  وضعیت 
انشا... فردا مقابل تیم استقال خوزستان بتوانیم 

با تمام قوا حاضر شویم.
مدیرعامل باشگاه پدیده خراسان در ادامه با اشاره 
به موضوع انتقال باشگاه به شهرداری مشهد گفت: 

امیدواریم در  و  پیگیری است  این موضوع در حال 
روزهای آینده به نتایج خوبی برسیم.

شهرمشهد  اسامی  ش��ورای  عضو  پویا  حسینی 
برای  کلیات نظر اعضای شورای شهر مشهد  گفت: 
نام  انتقال  صورت  در  ولی  است،  مثبت  انتقال  این 

تیم پدیده تغییر خواهد کرد.
حسینی پویا افزود: با توجه به حساسیت ها روی 
وجود  نام  این  به  تغییر  روی  نظری  ابومسلم  اسم 
ندارد، اما دو نام سیمرغ و طوس را پیشنهاد کرده ایم 
که در صورت جا به جایی اسم تیم از هفته سوم به 

یکی از این دو نام تغییر خواهد کرد.

روشنک صابران قهرمان کیک بوکسینگ جهان 

منتظر پیشنهادات بهتر از خارج کشور هستم
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    ش�رط مش�اور روحانی برای مذاکره با آمریکا
مش��اور رئی��س جمه��ور ای��ران ش��رط مذاک��ره ب��ا آمری��کا را توقف 
جن��گ اقتصادی برش��مرد که ترام��پ علیه ایران آغاز کرده اس��ت.

در یادداش��ت توئیتری حس��ام  الدین آشنا آمده اس��ت: به نظر می 
رس��د@JZarif می گوی��د که عبور ش��ما از برجام با ادع��ای مذاکرات 
بدون ش��رط منافات دارد. ش��ما با اعام بازگشت تحریم ها جنگی 
اقتص��ادی را علی��ه ما آغاز کردید،این جن��گ را متوقف کنید،آنگاه 
درخواس��ت مذاکره کنید."بدون پیش ش��رط" یعنی "بدون اعمال 

تحری��م".
    بازار خودرو در دس�ت 5 خانواده!

خجس��ته نماینده همدان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته 
می ش��ود بازار خودرو در دس��ت مافیایی قرار دارد، آیا شناس��ایی 
ش��ده اند، گفت: پنج خانواده بزرگ بازار خودرو کشور را مدیریت 
می کنن��د، نام ش��ان را از لحاظ قضائ��ی نمی توانیم ببری��م این کار 
بر عهده دس��تگاه قضاس��ت که بگوین��د .وی تاکید کرد: از مدیران 
خ��ودرو در بین این خانواده ها ق��رار دارند که این بازار را مدیریت 

می کردند./ایلن��ا
    طرح اس�تیضاح رئیس جمهور کلید خورد

حس��ینعلی حاج��ی دلیگان��ی درباره مش��کات اقتصادی کش��ور و 
ع��دم پاس��خگویی رئیس جمهور و دول��ت در این زمین��ه، از کلید 
خوردن طرح اس��تیضاح رئیس جمهور و عدم کفایت وی از س��وی 
تع��دادی از نماین��دگان مجلس خب��ر داد.نماینده مردم ش��اهین 
شهر اظهار داش��ت: گرچه مطرح کردن سؤاالتی از رئیس جمهور 
درب��اره مس��ائل اساس��ی کش��ور نمی تواند برط��رف کنن��ده تمامی 
مش��کات باش��د اما م��ا محکم و قاطع س��ؤال از رئی��س جمهور را 
پی��ش می بری��م. عاوه ب��ر این، طرح اس��تیضاح رئی��س جمهور و 
عدم کفایت ایش��ان را روز س��ه ش��نبه در صحن علنی مجلس کلید 

زدیم./ق��دس آنای��ن
    احتمال بلوکه ش�دن اموال ایران در بریتانیا

ب��ه گزارش»رویترز«، دادگاهی در انگلیس به دنبال راهی اس��ت که 
ببین��د آیا می تواند به خانواده قربانیان حادثه یازدهم س��پتامبر در 
آمری��کا اجازه ادعا روی دارایی های ایران در بریتانیا داده ش��ود یا 
خیر.بر اس��اس این گ��زارش، برخی افراد مرتبط ب��ا حادثه یازدهم 

س��پتامبر از دادگاه عال��ی انگلی��س خواس��ته اند ک��ه حک��م دادگاه 
آمری��کا در س��ال ۲۰۱۲ که مدعی ش��ده بود ایران در ای��ن حادثه از 
گروه تروریس��تی القاع��ده حمایت های اطاعاتی اس��ت را اجرایی 
کند.رویترز نوشت: »دادگاه نیویورک به شاکیان و خسارت دیدگان 
حادثه یازدهم س��پتامبر از منبع دارایی های ایران، ۷ میلیارد دالر 
پ��اداش داده اس��ت. ایران هرگون��ه ارتباط با القاع��ده و دخالت در 
حادث��ه ۱۱ س��پتامبر را رد می کند.«اگر دادگاه انگلیس اجرای حکم 
دادگاه نیوی��ورک را قب��ول کند، امکان بلوکه ی��ا توقیف کردن اموال 
ای��ران در انگلی��س و ول��ز فراه��م می ش��ود. دارایی های ای��ران در 
انگلیس ش��امل ساختمانی در مرکز ش��هر لندن و دارایی های مالی 
در دو بانک تابعه بانک های دولتی ایران اس��ت. این حکم می تواند 

به مش��کات بحران مالی تهران دامن بزند./ایلنا
    تذک�ر رهب�ر معظ�م انق�الب به س�ردار س�لیمانی 

تکذیب ش�د
در پ��ی انتش��ار خبر تذک��ر رهبر معظم انقاب اس��امی به س��ردار 
سرلش��کر س��لیمانی در خص��وص س��خنان اخی��ر وی خط��اب ب��ه 
رئیس جمهور آمریکا که توس��ط برخی عناصر ضد انقاب س��اخته 
و منتش��ر ش��د، یک منبع آگاه اعام کرد: خبر منتشر شده درباره 
تذک��ر رهبر معظم انقاب اس��امی به س��ردار س��لیمانی، عاری از 
حقیقت اس��ت و به هیچ وجه صحت ندارد.این منبع افزود: اتفاقا 
س��خنان مقتدران��ه سرلش��کر س��لیمانی به موقع و س��نجیده بود و 

اقتدار و انس��جام نظام را یکجا به نمایش گذاش��ت.

    بازداش�ت معاون وزیر صنعت تکذیب ش�د
مرک��ز رواب��ط عموم��ی و اط��اع رس��انی وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت اعام ک��رد؛ پی��رو درج خب��ری در یکی از خبرگ��زاری ها 
مبنی بر بازداش��ت معاون وزیر صمت ضم��ن تکذیب این موضوع 
به اطاع می رس��اند هیچکدام از معاونین وزیر در بازداشت نبوده 

و پیش از این هم بازداش��ت نش��ده اند.
    نامه خانواده فعاالن محیط زیس�تی بازداشت شده 

به رؤس�ای قوا
خانواده های فعاالن محیط زیس��تی که از چندماه قبل بازداش��ت  
ش��ده اند، در نامه ای به رؤس��ای قوای سه گانه، خواس��تار تشکیل 

هیئت��ی از نماین��دگان منتخ��ب مجل��س و دول��ت به منظ��ور آنچه 
شفاف س��ازی پرونده و دیدار با بازداش��تی ها خوانده اند، شدند./

ای��ران
    درخواس�ت ممنوع الخروجی مدیران بانک مرکزی

انجمن اس��امی دانش��جویان دانش��گاه صنعت��ی امی�رکبی�ر )عضو 
دفت��ر تحکیم وحدت( ط��ی نامه به آی��ت ا... الریجانی رئیس قوه 
قضائیه با اش��اره به اظهارات محس��نی اژه ای مبنی بر دادن »160 
میلی��ون دالر و 51 میلی��ون یورو« توس��ط بانک مرک��زی به فردی 
با عنوان »س��لطان س��که« عدم پاس��خگویی بان��ک مرکزی در این 
باره نوش��ت: با توجه به ش��نیده ها مبنی بر اقام��ت خانواده برخی 
مدیران در کش��ورهای دیگر، متقاضی اس��ت برخی مس��ئوالن که 
در ایج��اد ش��رایط فعلی نقش دارند را تا بررس��ی کام��ل پرونده ها 
و ش��فاف ش��دن عملکردش��ان، »ممنوع الخروج« ش��وند تا خدای 
ناک��رده ش��اهد رخ دادن مج��دد م��واردی نظی��ر آق��ای خ��اوری 

نباش��یم./آرمان امروز
    مردم س�وخت ذخیره نکنند!

مدیرعام��ل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ای��ران گفت: 
ش��ایعه ها مبن��ی ب��ر افزایش قیم��ت حامل ه��ای انرژی در کش��ور 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  موس��وی خواه  است.س��یدمحمدرضا  بی اس��اس 
نگه��داری بنزی��ن در من��ازل و خودروها بس��یار خطرناک اس��ت و 
م��ردم با جان و مال و س��رمایه عزی��زان خود ب��ازی نکنند، گفت: 
مردم به ش��ایعات توجهی نداش��ته باش��ند و ای��ن مخاطره را برای 
خان��واده خ��ود ایجاد نکنن��د، زیرا آتش س��وزی و انفج��ار، تلفات 

بس��یار ناگواری برجای خواهد گذاش��ت.
    بازداش�ت ۴ عضو شورای شهر پرند به اتهام رشوه 

گرفت�ن
حجت االس��ام و المسلمین قاسم پور دادستان رباط کریم گفت: 
4 نف��ر از اعضای ش��ورای ش��هر پرن��د در ای��ن رابطه تفهی��م اتهام 
ش��دند و در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
دادس��تان رب��اط کریم خاطرنش��ان ک��رد: اینکه پرونده ارتش��ا در 
ش��ورای ش��هر پرن��د ب��ه پرون��ده اخت��اس در ش��هرداری مرتب��ط 
باش��د نیازمند انجام تحقیقات اس��ت و تا حص��ول نتیجه و تکمیل 

بررس��ی ها نمی توان در این رابطه نظر قطعی داد./میزان

امام پیامبراکرم )ص(فرمودند:
ب�ه کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی ]نافرمانی خدا[ که برآن جرات 

یافته اید بنگرید.

ام�ام راح�ل )ق�دس س�ره( عالمی ب�ود که ام�ور التب�اس آور ب�ر او تهاجم 
نک�رد و او را به اش�تباه نیانداخ�ت، چون او عالم به زم�ان بود و حضرت 
امیرالمومنین)ع( زمان را به سلطنت و سلطان معنی کرد بر این اساس، او 
از همان اول فرمود: سلسله پهلوی مایه تباهی این مملکت است، او سلطان 
را شناخت هیچ کس این سخن را نگفت که : »شاه باید برود« مگر حضرت 
امام )قدس سره(، او فهمید که شاه یعنی منشا تباهی شاه یعنی سیاست 
مزدور ش�اه یعنی سیاست س�یاه چون او عالم به زمان بود حوادث بر او 
مشتبه نشد و چون حوادث بر او مشتبه نشد در کمال روشنی، جریان را 

دید، قیام کرد و اقدام نمود و بر بینه الهی استوار بود.
امام خمینی بنیان مرصوص، ص197

ری چند سوخت اوراق دل از اخگر پندا
ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند

روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست
که نکردیم حساب کم و بسیاری چند پروین اعتصامی

رئیس شورای اصالح طلبان خراسان رضوی:

جامعه با رفتارهای خود بحران را تشدید می کند
رئیس شورای اصاح طلبان خراسان رضوی گفت: جامعه ما از این ضعف فرهنگی رنج می برد که اگر شرایط کشور بحرانی 

باشد، با رفتارهای خود بحران را تشدید می کنند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرضا حیدری در جلسه بررسی و تبیین شرایط اجتماعی-معیشتی در ایران که به 
همت شاخه جوانان و دانشجویان بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، رضوی با اشاره به وضعیت اقتصادی این روزهای کشور، تصریح 
کرد: این روند کاما جنبه روانی و هیجانی دارد که امیدواریم با عنایت دولت و مشارکت مردم به جایگاه خود برگردد اما اگر تداوم 
داشته باشد مشکات زیادی را ایجاد می کند و مردم، دولت و مدیریت شهری با محدودیت هایی مواجه می شوند. این ضعف و 

نقص وجود دارد که علت آن به کاهش سرمایه اجتماعی در کشور بازمی گردد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم نگرانی و دغدغه های خود را هیجانی رفع کنیم، کشور با کمبود مواجه می شود. ما در فضای عمومی 
جامعه مشکات حادی داریم. بخشی از اصناف و کسبه در رزوهای اخیر با وجود اینکه در انبارشان کاال دارند اما کاالها را در 
انبارها نگه داشته و عرضه نمی کنند. این ضعف بزرگ برای کشوری است که در شرایط بحرانی به سر می برد. تمام کشورها با 
این چالش ها مواجه شده اند.  حیدری بیان کرد: ما باید با تجربه و کمک مردم و جامعه این وضعیت را نیز سپری کنیم تا فشار 
کمتری به مردم وارد شود اما طبیعتا فشاری ایجاد خواهد شد، با این وجود بستگی به رفتار خود ما، آحاد مردم، مدیریت دولت 
و برنامه ریزی دقیق و به موقع دارد تا مدیریت شده و مردم نیز همراهی کنند. با این کار فشار کمتر می شود و آسیب کمتری به 
آحاد جامعه می رسد.  رئیس شورای شهر مشهد گفت: ما یک جنگ هشت ساله را اداره کردیم، همه مردم ایستادند و یک وجب 
از خاکشان را از دست ندادند زیرا سرمایه اجتماعی باال بود و هیچ کس به خودش فکر نمی کرد بلکه به فکر جامعه بود، اکنون نیز 
اگر ایراد و اشکالی در اداره جامعه داریم، باید اصاح کرده و مردم را امیدوار کنیم تا اگر به سمتی رفت که نیاز به ایستادگی داشت، 
بایستیم، که تنها راهش حضور و مشارکت مردم است.  رئیس شورای اصاح طلبان خاطرنشان کرد: ما بارها این را بیان کردیم 
که باید با توجه به شرایط به سمت گفتمان جدید در کشور برویم و این گفتمان جدید باید اعتمادآوری، نشاط و امید را برای 
جامعه به همراه داشته باشد، گشایش های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کند، برخی از محدودیت ها 
را برداشته و جامعه کاما خود را آماده کند تا اگر افرادی قصد داشتند به ایران و حاکمیت و استقال آن آسیب بزنند، مردم از 

کشور خود دفاع کنند، این موارد باید ایجاد شود تا بتوانیم این ایستادگی را داشته باشیم.
حیدری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: فلسفه نظام شورایی این است که شوراها در تمام دنیا مجموعه واسط بین 
مردم و مدیریت شهری هستند. وی افزود: تا قبل از اجرای قانون شوراها در سال 77، شهرداری ها توسط دولت، وزارت کشور و 
استانداری ها اداره می شدند. آنچه در اصول قانون اساسی در ارتباط با شوراها آمده این بوده که اختیارات و حوزه ماموریت آن ها 
موسع است، البته تعارضاتی نیز دارند. در اینجا دو اصل بوده که با هم تفاوت دارند و شورای نگهبان به همان تفاوت استناد کرده 
و اختیارات شوراها را در همان حد می داند. حیدری ادامه داد: در قسمتی از قانون وظایف اداره امور محلی شهرها و روستاها به 
عهده شورای منتخب مردم بوده و بخشی دیگر از قانون نظارت بر فعالیت را وظیفه شوراها می داند که این نظارت محل اختاف 
شده و عما شورای نگهبان معتقد بوده که اختیارات شوراها در همین حد است و بر مبنای همین تفسیر تاکنون اختیارات 
شوراها محدود مانده و اختیارات شوراها محدود شده اما وسیع نشده است. رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه هیچ تناسبی 
بین مسئولیت و اختیار ما وجود ندارد، عنوان کرد: شهرها به دلیل اینکه محیط زندگی آحاد جامعه هستند باید با رویکرد و نگاه 

خود مردم اداره شوند. دولت ها برای اینکه خود را درگیر فضای مدیریت شهری نکنند، از این حوزه استقبال می کنند. 
رئیس شورای اصاح طلبان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر محدودیت های جدی وجود دارد. مهم ترین مسئله ای که اکنون 
نظام شورا را درگیر کرده و چالش ما بوده، وضع قوانین و مقررات در عوارض است. شهر باید اداره شود و مشهد ماهی 100 میلیارد 
تومان هزینه اداره دارد و این در صورتی است که هیچ کار عمرانی  صورت نگیرد. مشهد سالی 1200 میلیارد تومان هزینه اداره 
دارد اما با کار عمرانی بیشتر می شود و منابع آن باید از عوارضی که از مردم اخذ می شود، تامین شود.  وی اضافه کرد: به عبارتی 
شهروندان باید شارژ پرداخت کنند اما آنچه اکنون شهروند می پردازد، کفاف نمی دهد. 110 میلیارد عوارض کل مردم است اما تنها 
هزینه یک ماه شهر می شود. در حال حاضر 70 درصد درآمدهای شهرداری ها به ویژه مشهد متکی به عوارض و تخلفات ساختمانی 
است. ما برای اداره شهر باید عوارضی وضع کنیم که به منابع پایدار اضافه و شهر اداره شود.  حیدری بیان کرد: شهر برای اداره خود 
ناچار می شود که به سمت تسهیات بانکی، اوراق مشارکت، بدهکار کردن شهر، رفتن به سمت تخلفات ساختمانی و گران شدن 
هزینه تخلفات برود. ما ساالنه 30 میلیون زائر داریم که درآمدی برای شهرداری ندارد. اداره شهر مشهد مشکل شده است. محور 
ما باید به سمت همراهی و مشارکت مردم برود تا محدودیت ها کاهش پیدا کند. رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه ما در 
شورای پنجم از ابتدا سعی کردیم تا  نقش تمام نخبگان، دانشگاهیان، اساتید و احزاب را در تصمیمات خود لحاظ کنیم، تصریح 
کرد: بخشی از این کار موفق بوده و بخشی نقص داشته است. نقشی که اکنون آن ها می توانند داشته باشند، در ارایه راهکارها و 
شیوه های همکاری و همراهی شان با مدیریت شهری است. آن ها می توانند به ما کمک کرده و با ما همکاری کنند.  رئیس شورای 
اصاح طلبان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بسیاری از سمن ها می توانند در پروژه ها و مدیریت شهری کمک کنند. اگر همراهی 
سمن ها و مشارکتشان تبدیل به حرکت عمومی شود و نقش آفرینی کرده و حضور داشته باشند، بسیار ارزشمند است. اگر این امر 
توسعه پیدا کند، می تواند بسیاری از مسائل و مشکات شهر را حل کند، بنابراین آن ها هم در حوزه ارایه راهکارها و پیشنهادات و هم 
در حوزه اجرا می توانند ورود پیدا کرده و بخشی از کار را به عهده بگیرند.  وی با بیان اینکه مسئولیت رفاه و امکانات عمومی با دولت 
است، عنوان کرد: اگر منظور از رفاه حوزه معیشت مردم و درآمد مردم باشد، به ما ارتباطی ندارد اما اگر رفاه به معنی برخورداری 
مردم و خدمات مناسب در سطح شهر باشد، بحث دیگری بوده و ماموریت ما است. ما در شورای پنجم چند راهبرد داشتیم و 
تاشمان این بود که شهر به نحو خوبی اداره شود و مردم احساس کنند که شهر بهتر از گذشته اداره می شود. شرایط شهر ما بسیار 
مطلوب است. حیدری در خصوص وضعیت خط دو و سه قطار شهری، گفت: هر یک کیلومتر خط قطار شهری 250 میلیارد تومان 
هزینه دارد. شورای قبل خط دو را تا میدان شهدا با تبلیغات زیاد به صورت ناقص افتتاح کرد. اکنون خط دو به خط یک متصل 
شده و ادامه آن در برنامه سال 97 است. تونل خط سه به سمت شرق و غرب در حال حفر بوده که دستگاه حفاری در سمت غرب در 
پل آموزگار و شرق در باب الجواد است. اگر شرایط مهیا شود در شورای چهارم بخشی از خط سه را نیز افتتاح خواهیم کرد.  رئیس 
شورای شهر مشهد افزود: تا دو ماه آینده میدان راه آهن نیز اصاح خواهد شد. 20 پارک تا پایان سال افتتاح می شود که هر هفته 
یک پارک خواهد بود، از یک ماه آینده این روند شروع خواهد شد و تا پایان اسفند ادامه داد. این پارک ها بیشتر در مناطق حاشیه 

شهر است که به توازن و تعادل بخشی در شهر کمک می کند.


