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نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها

کشور را به بحران نزدیک نکنیم

آقای رئیس جمهور با این تیم اقتصادی به جایی نمی رسیم، 
پس وعده ایجاد تغییرات در کابینه چه شد؟

 تعلل دولت و تحمل ملت 

پدیده در انتظار یاری
نماینده مشهد در لیگ برتر با مشکالت مالی زیادی 

دست و پنجه نرم می کند

گفت وگوی »صبح امروز« با عضو هئیت مدیره انجمن صنفی 
درمانگران اعتیاد استان

درمان گران سرپایی موفق تر هستند

باور کنید یا نه، تیتر این مطلب، عین جمله  آقای وزیر است. قاضی زاده هاشمی، وزیر نام آشنای 
دولت که به تازگی با اظهار نظری عجیب، خود را به صدر اخبار سنجاق کرد و جمله اش در خصوص 
اینکه »خودتان انتخاب کردید و فعال وضعیت همین است«، به ضرب المثلی جدید تبدیل شده، بار 

دیگر با اظهار نظری عجیب توجه همگان را به خود جلب کرده است ...

خودت 
فیزیو تراپی کن 

فناوری های آب 
برای 33 خشکسالی  

حسن روحانی، رئیس جمهور روز شنبه در جریان رژه 
نیروهای مسلح در تهران، از شکست آمریکایی ها در برابر 

جنگ اقتصادی که با ...

پدیده مشهد پس از شکست در اولین دیدار خود در لیگ 
هجدهم، توانست در پنج دیدار پیاپی به پنج پیروزی 

ارزشمند دست پیدا کند ...

محمد حسین روشنک
اشاره  ساختارها«  در  دستکاری  »خطرات  به  بارها  قلم   •
پمپ  در  توقف  و  نیشابور  جاده  مسیر  در  بار  این  نموده 
بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری ها دوباره 

اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با 50 لیتر بنزین پر 
و 50 هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار 
پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و 8هزار تومان بهای 

آن شد جالب ترین قسمت این بود که  ...

هرچند که همه تو را طرد کرده باشند و نوک پیکان های 
بی مهری سمت تو باشد، اما معتاد هم که باشی نیاز به 

چتری برای حمایت داری. چندسالی است که...

گفت و گوی ویژه 4

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 7

سرمقاله 3

گفت و گو با نوازنده و آهنگساز جوان خراسانی
آهنگسازی امروز سردرگم است

هر روز شاهد تولد هنرمندان جوان و آهنگسازان در عرصه موسیقی 
فاخر کشورمان هستیم که با زمانه پیش می روند و...
در صفحه ۵ بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه ۶ بخوانید
در صفحه 2 بخوانید

افزایش 10 درصدی 
کرایه تاکسی در مشهد

در شورای شهر مشهد تصویب شد



سرویس اقتصادی

محمد حسین روشنک
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خبر

در اولین روزهایی که شریعتمداری به عنوان وزیر به 
مجلس معرفی شد، بسیاری از فعالین اقتصادی گفتند 
که به کارنامه او امیدوارند. او وجهه فراجناحی داشت و 

توانست رای خوبی از مجلس بگیرد.
او  به  رضــوی  خراسان  در  اقتصادی  فعالین  البته 
پیشنهاد دادند که تنها وزیر »خودرو« و »پتروشیمی« 
از  یکی  تولید  و  تجارت  حــوزه هــای  ــام  ادغ نباشد. 
بدعت هایی بود که در دولت احمدی نژاد بنا نهاده شد 
این  کند.  را اصالح  این مسیر  او  که  انتظار می رفت  و 
خوشامدگویی بخش خصوصی با این امید بود که وزیر 

در روزهای سخت اقتصادی آن ها را حمایت کند.
پر واضح است که چالش های اخیر اقتصادی جای 
دفاع از عملکرد او باقی نمی گذارد. یکی از هجمه هایی 
که اخیرا به او وارد شد مقاومت کردن او در برابر دستور 
رئیس جمهور مبنی بر افشای نام گیرندگان ارز دولتی 
و  دولتی ها  از  بسیاری  می توانست  که  لیستی  بود. 

خصولتی ها را از حاشیه امنیت خارج کند.
استعفا یا استیضاح

روز یکشنبه خبری مبنی بر استعفای وزیر صنعت، 
معدن و تجارت منتشر شد. الیاس حضرتی در گفت وگو 
این  که  گفت  و  کرد  اعالم  را  خبر  این  ملت«  »خانه  با 
استعفا با هماهنگی با رئیس جمهور انجام شده است. 
در فاصله کوتاهی البته او این خبر را تکذیب کرد ولی 
رسانه مجلس شورای اسالمی، فایل صوتی این مصاحبه 

را منتشر کرد. 
به  شریعتمداری«  »محمد  نبودن  یا  بــودن  مساله 
کمیسیون  رئیس  دوشنبه  روز  نشد.  ختم  جا  همین 
صنایع و معادن مجلس گفت: »اگر دولت هفته آینده 
اصالحات و تغییراتی که به مجلس وعده داده را انجام 
ندهد استیضاح شریعتمداری در مجلس اعالم وصول 

می شود.«
شریعتمداری  استعفای  خبر  دربــاره  اکبریان  عزیز 
افزود: موضوعی که دولت به صورت قطعی به مجلس 
اعالم کرده این بوده که تصمیم دارد تغییراتی در کابینه 
برخی  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  در  جمله  از 
دو  برای  است  قرار  و  کند  اعمال  دیگر  وزارتخانه های 
وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شود، وزیر معرفی 

کند.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
در  تغییرات  این  است  قرار  که  زمانی  افزود:  اسالمی، 
هفته آینده اعمال و تغییراتی در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صورت گیرد استیضاح شریعتمداری جایگاه 

خود را از دست می دهد.

شریعتمداری  جایگزین  کسی  چه  که  نداریم  اطالع 
می شود

وی با بیان اینکه مجلس منتظر اعالم تصمیم دولت 
در هفته آینده است و اگر دولت تصمیم خود را اعالم 
ادامه  می ماند،  باقی  خود  قوت  به  استیضاح  نکند، 
جایگزین  است  قرار  کسی  چه  که  نداریم  اطالع  داد: 
شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت شود اما 
از شریعتمداری در یکی از وزارتخانه ها، سازمان ها یا به 

عنوان معاون رییس جمهور استفاده می شود.
اسالمی،  شــورای  مجلس  در  کرج  مــردم  نماینده 

آینده  هفته  دولت  اگر  داشت:  اظهار 
انجام  را  خود  تغییرات  و  اصالحات 
وزیر  شریعتمداری  استیضاح  ندهد 
مجلس  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

اعالم وصول می شود.
ممکن است دولت برخی وزرا را جابجا و به 
وزارتخانه دیگر منتقل و یا بازنشسته کند

دولت  با  مجلس  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  و دارد،  را داشته  همکاری الزم 
ممکن است دولت برخی وزرا را جابجا 
یا  و  منتقل  دیگر  وزارتخانه  به  و  کرده 
در  بنابراین  کند،  بازنشسته  را  برخی 
تصمیم های  دولت  که  کنونی  شرایط 
به هماهنگی  را اخذ کرده کشور  الزم 

سه قوه نیاز دارد.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
در  که  داده  نشان  مجلس  کــرد:  تصریح  اسالمی، 
تغییرات  این  در  و  به دولت کمک  عرصه های مختلف 
نیز با دولت همکاری می کند، لذا امیدوارم دولت نیز به 

وعده هایی که به مجلس داده عمل کند.
گفتنی است استیضاح شریعتمداری که به امضای 
بیش از 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رسیده است، قرار بود این هفته در خانه ملت به صحن 
برود. متن این استیضاح در ۱۴ محور امضا شده و به 

شرح زیر است: 
»هیات رییسه مجلس شورای اسالمی

ملت  نمایندگان  عنوان  به  امضاکنندگان  اینجانبان 
در مجلس شورای اسالمی به استناد اصل 8۹ قانون 
اساسی و ماده ۲۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای 
تقاضای  ــر  زی دالیـــل  ــه  ب اســالمــی 
وزیر   شریعتمداری  محمد  استیضاح 
داریــم.  را  تجارت  و  معدن  صنعت، 
فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
مجلس  داخلی  نامه  آیین  مفاد  برابر 

اقدامات الزم صورت پذیرد.
و  بــازار  مدیریت  و  کنترل  ۱-عــدم 
در نتیجه افزایش بی رویه قیمت ها و 

احتکار کاال.
تامین  بر  صحیح  مدیریت  ۲-عدم 
مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر 
تولید  ظرفیت  کاهش  و  تعطیلی  به 
کارگاه های  و  صنعتی  واحد  هــزاران 
باعث  نهایتا  و  شده  تولیدی  صنفی 
مهندس  و  کارگر  هزار  صدها  اخراج 

گردیده است.
۳-عدم مدیریت کافی بر تامین حق بافندگان فرش 
دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در 

حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.

۴-عدم پیشگیری از گران فروشی محصول واحدهای 
صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، از 

جمله ذوب آهن، پتروشیمی ها، فوالدسازی ها و ...
5-ضعف مدیریت بر تکمیل، بهره وری و اعمال قانون 
در شهرک ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن 

سرمایه های ملی شده است.
برای   ۹۷ فروردین  در  دولت  مصوبه  اجرای  6-عدم 
اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دوماه که زمینه 
ای برای هدررفتن میلیاردها دالر ۴۲00 تومانی را فراهم 

کرده است.
۷-عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز خصوصا طرح شناسه رهگیری.
پایگاه  در  صنفی  مجوزهای  همه  ثبت  ــدم  8-ع

مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴.
۹-بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.

ثبت  و  خــودرو  واردات  در  رانت  و  فساد  ــود  ۱0-وج
سفارش برای دریافت ارز.

که  کشور  خودروسازی  صنایع  بر  نظارت  ۱۱-عدم 
به هم ریختگی  و  سبب گران فروشی،  احتکار خودرو 

بازار شده است.
بر  نظارت  در  ضعف  وجــود  و  شفافیت  ۱۲-عــدم 

فعالیت های ایمیدرو.
۱۳-ضعف مدیریت در بهره برداری صحیح معادن و 

اخذ حقوق کامل بیت المال از معادن.
اصلی  محورهای  و  برنامه ها  کامل  اجرای  ۱۴-عدم 
اعالمی به مجلس شورای اسالمی در زمان رای اعتماد 

که شامل موارد زیر بوده است:
-بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار

_ توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی
_ رفع موانع،  تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند 

سازی بخش خصوصی.
_ توسعه صادرات غیر نفتی.

_ ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید 
ناخالص داخلی.

_ بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی.
_ بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی.

_ ارتقای بهره وری عوامل تولید.
_ توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه.

توسعه  و   ایــجــاد  در  مشارکت  و  پشتیبانی   _
زیرساخت های تولید.

_ مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در 
مبازره با قاچاق.

_ ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز.
_ بازنگری معماری سازمانی.

حواشی وزیر را رها نمی کند؛

رئیس کل بانک مرکزی:شریعتمداری؛ استیضاح یا استعفا

4میلیارد دالر به»نیما« تزریق شد

رییس کل بانک مرکزی گفت: حدود ۲۲.۷ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی تا ۲۳ شهریور انجام شده که ۴ میلیارد 
دالر تاکنون به سامانه نیما تزریق و دولت تاکنون ۱۳ میلیارد 
تومان ارز دولتی برای تأمین کاالهای اساسی و ضروری 

تخصیص داده است.
عبدالناصر همتی با اشاره به حضورش در نشست روز 
و محاسبات مجلس  بودجه  برنامه،  دوشنبه کمیسیون 
شورای اسالمی افزود: جلسه خوبی در کمیسیون برگزار 
شد و اعضا برای ارائه گزارش از سیاست های ارزی دولت 
و بانک مرکزی وقت مبسوطی گذاشتند.رییس کل بانک 
مرکزی، با بیان اینکه مهمترین بحث در نشست کمیسیون 
موضوع تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کارخانه ها، مواد 
اولیه و تجهیزات آنها بود، افزود: توضیحاتی درباره بازار 
ثانویه و سامانه نیما که در حال حاضر در کشور فعال بوده 
به اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمیارائه و مسائل و مشکالت  سامانه نیما مطرح 
و پاسخ های الزم ارائه شد.وی با اشاره به اینکه صادرات 
غیرنفتی منبع عمده تأمین کننده بازار ثانویه و سامانه نیما 
است، ادامه داد: تا ۲۳ شهریور حدود ۲۲.۷ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی داشته ایم که ارز این صادرات غیرنفتی باید 
به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و روش هایی برای بازگشت به 
اقتصاد پیش بینی شده که براین اساس صادرکنندگان باید 
رسما واردات انجام دهند و یا ارز را از طریق سامانه نیما به 
چرخه بیاورند و از طریق شبکه نیما و یا هر روشی که بانک 
مرکزی تعیین می کند ارز را در خدمت اقتصاد قرار دهند.
همتی با بیان اینکه تاکنون میزان کمی از ارز صادرکنندگان 
به سامانه نیما تزریق شده یعنی از ابتدای سال تاکنون 
اظهار داشت: حدود  است،  آمده  میلیارد دالر  حدود ۴ 
یک و نیم ماه گذشته ۳.8 میلیارد دالر ارز صادرکنندگان 
در سامانه نیما عرضه شده که بیش از 80 درصد آن توسط 
شرکت های پتروشیمی تزریق شده است انتظار این است 
که مابقی صادرکنندگان نیز به شرایط خاص اقتصاد کشور 
و نیاز به بازگشت ارز صادرکنندگان  توجه کنند.وی با اشاره 
به اینکه بخشنامه ای برای اخذ تعهد از صادرکنندگان ابالغ 
شده است، افزود: تمام تالش دولت این است که علیرغم 
فشاری که دولت آمریکا برای محدود کردن منابع درآمدی 
کشور اعمال می کند، راه های مختلفی از سوی وزارت نفت 
و بانک مرکزی پیگیری شود تا تأثیری در درآمدهای ارزی 

ایجاد نشود.

#پیگیری_خبر

بر  نظارت  و  بــازرســی  مدیر 
گفت:  رضوی  خراسان  اصناف 
و  هزار   ۱۱ امسال  نخست  نیمه  در 
به  استان  این  در  پرونده تخلف صاحبان صنوف   ۷56
 ۷۲ جریمه  به  منجر  که  شد  ارسال  حکومتی  تعزیرات 

میلیارد ریالی آنان گردید.
افزود: در  امیر دلداری روز دوشنبه  ایرنا،  به گزارش 
صنوف  از  بازرسی  فقره   ۷0۲ و  هزار   ۱۴۳ مدت  این 

مختلف در خراسان رضوی انجام شد.
ترتیب  به  را  این مدت  وی عمده تخلفات صنوف در 
صدور  عدم  تقلب،  قیمت،  درج  عدم  فروشی،  گران 
صورت حساب و کم فروشی ذکر کرد و اظهار داشت: 
را  دیگر  صنوف  بین  در  تخلف  بیشترین  نانوایی ها 
داشتند که عمده شکایات مردم از آنها مربوط به گران 

فروشی می باشد.
وی گفت: در 6 ماه نخست امسال از کل بازرسی های 
فقره   850 و  هزار   ۹ مختلف،  صنوف  از  شده  انجام 
به  منجر  که  بود  مشهد  شهرستان  صنوف  به  مربوط 
تشکیل هشت هزار و 608 پرونده تخلف به ارزش 60 

میلیارد ریال شد.
رضوی  خراسان  اصناف  بر  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
عرضه  رونــد  مــردم  توسط  نیاز  از  بیش  خرید  ــزود:  اف
و  روانی  نامناسب  جو  موجب  و  زده  برهم  را  تقاضا  و 

افزایش قیمتها می شود. 
به  کاال  که  است  حالی  در  این  داشــت:  اظهار  وی 
نگرانی  و جای هیچ  دارد  در کشور وجود  کافی  اندازه 

در این زمینه نیست.

در  دوغارون  مرزی  پایانه  مدیر 
شهرستان تایباد گفت: در 6 ماه 
نخست امسال ۴05 هزار و 6۴8 تن 
انواع کاال از این پایانه به کشور افغانستان صادر شد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته 

است.
به گزارش ایرنا، کریم نوایی نظامی روز دوشنبه افزود: 
صادرات کاال از این پایانه در نیمه نخست پارسال ۲8۷ 

هزار و 58۲ تن بود.
وی اظهار کرد: ترانزیت این میزان کاال در نیمه نخست 
کامیون  و ۹۷0 دستگاه  از طریق ۱6 هزار  سال جاری 
صورت گرفته که این میزان تردد نیز در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که ۱۲ هزار و ۲۹۷ دستگاه بود ۳8 درصد 

افزایش داشته است.

وی گفت: همچنین امسال سه هزار و ۱۱۴ تن انواع 
کاال با ۱۳۱ دستگاه کامیون وارد این پایانه مرزی شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷5 درصد کاهش داشته 

است.
ورودی  ترانزیت  در سال گذشته  افزود:  نظامی  نوایی 
به این پایانه مرزی ۲۱ هزار و ۹۷۹ تن انواع کاال با ۹55 

دستگاه کامیون بود.
وی به مجموع ترانزیت خروجی در سال گذشته اشاره 
کرد و اظهار داشت: پارسال بیش از ۹۴۷ هزار و 8۷0 تن 
انواع کاال با ۴6 هزار و ۲05 دستگاه کامیون از این پایانه 
روزانه  اکنون  هم  شد.  صادر  افغانستان  کشور  به  مرزی 
بیش از سه هزار و 500 نفر شامل راننده، مسافر و کارکنان 
بخش های مختلف اداری و خدماتی در این پایانه مرزی 

تردد دارند.

سازمان  ــازار  ب تنظیم  مدیر 
رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
گفت: پیگیر توزیع برنج وارداتی که با 

ارز دولتی خریداری و وارد شده هستیم.

و گو  سید حمیدرضا جوادی روز دوشنبه در گفت 
با خبرنگار ایرنا افزود: برای این منظور پیگیری برای 
این  به  برنج  کننده  وارد  شرکت های  اسامی  دریافت 

استان با ارز دولتی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این اقدام طی 
قیمت  داشت:  اظهار  برسد  نتیجه  به  آینده  هفته   ۲
اعالم  نرخ  اساس  بر  نیز  بازار  در  برنج ها  این  عرضه 

شده انجام می شود.

خراسان  استان  در  برنج  مصرف  سرانه  گفت:  وی 
رضوی ۱۱ کیلو گرم است.

جوادی افزود: با همکاری سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان نیز ۱۹00 تن برنج احتکار شده کشف 
قیمت  شد.  خواهد  توزیع  شبکه  وارد  که  است  شده 
این برنج نیز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان اعالم می شود.

بیش از 405 هزار تن کاال از پایانه مرزی دوغارون صادر شدصنوف متخلف در خراسان رضوی 72 میلیارد ریال جریمه شدندبرنج وارداتی با ارز دولتی در بازار توزیع می شود

اگر دولت هفته آینده 
اصالحات و تغییراتی 

که به مجلس وعده داده 
را انجام ندهد استیضاح 
شریعتمداری در مجلس 

اعالم وصول می شود

,,

پیکر یکی از شهدای عملیات تروریستی اهواز عصر 
دوشنبه وارد مشهد شد.

به گزارش ایرنا، پیکر حجت االسالم محمد افچنگی 
با حضور فرماندهان و مسئوالن عقیدتی سیاسی قرارگاه 
حرم  در  طواف  از  پس  ارتش  شرق  شمال  ای  منطقه 

مطهر رضوی به سبزوار منتقل گردید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
 31 که  افچنگی  شهید  پیکر  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به 
شهریور در عملیات تروریستی اهواز به شهادت رسیده 

بود پس از تشییع در این شهر وارد مشهد شد.
این  پیکر  افــزود:  معصومی  حسین  االسالم  حجت 
در  شنبه(  )سه  فردا  دقیقه   30 و  هشت  ساعت  شهید 
سبزوار تشییع و سپس به زادگاهش روستای افچنگ 
تدفین  آنجا  در  و  منتقل  شهر  این  کیلومتری   25 در 
افچنگی  االسالم  حجت  داشت:  اظهار  وی  شود.  می 
به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی پدافند جنوب غرب 
کشور در اهواز خدمت می کرد که در عملیات تروریستی 

این شهر به همراه 25 نفر دیگر به شهادت رسید.

نخستین بانوی اسیر دفاع مقدس:

جنگ نمی شناسد چه کسی مقابلش 
قرار می گیرد

اولین  همسر  و  مقدس  دفاع  اسیر  بانوی  نخستین 
فرمانده شهید سپاه خوزستان گفت: جنگ نمی شناسد 

چه کسی در مقابلش قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، خدیجه میرشکار در سی وششمین 
جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد 
که امروز در تاالر شهر برگزار شد، اظهار کرد: افتخاری 
اجباری نصیب من شده است، چراکه نظامی نبودم و در 
منطقه ای واقع شدم که دور تا دورم جنگ قرار گرفت؛ 

جنگ نمی شناسد چه کسی در مقابلش قرار می گیرد.
خانواده ای  در  می کنم  شکر  را  خدا  داد:  ادامه  وی 
مذهبی بزرگ شدم. با اولین تیری که نیروهای عراقی 
چیزی  گفتند  و  زدم  زنگ  سوسنگرد  سپاه  به  زدنــد 
نیست و عراق تنها به یک پادگان سپاهی حمله کرده 
و دفع می شود. آمادگی برای جنگ وجود داشت، اما 
کسی اصاًل فکر نمی کرد در مسیر این جنگ قرار بگیرم 
به  اشاره  با  میرشکار  بروم.  هم  عراق  استخبارات  تا  و 
خاطراتی از دوران اسارات خود، تصریح کرد: وقتی به 
خودم در آن دوران فکر نمی کنم، احساس می کنم در 
آن زمان خودم نبودم. در آن دوران با توجه به زمینه 
می گفتم  خود  با  داشتم  عاشورایی  فرهنگ  و  مذهبی 
هنگامی که در این زمینه قرار گرفتی باید مقاومت کنی. 
وی اضافه کرد: در دوران اسارات نزدیک به چهار ماه در 
زندان انفرادی بغداد بودم، اما خدا می داند با وجود تمام 
مشکالت و سختی ها یکبار هم جلویشان گریه نکردم. 
من خیلی جوان بودم. همواره در فکر پیروزی اسالم و 

انقالب و امام بودم که ما با پیروزی به کشور برگردیم.

اخبار

مجلس بان
رحیمی  جهان آبادی مطرح کرد

صدور رأی بعد از احراز صالحیت

پژمانفر

هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مرجع عزل نمایندگان خاطی است

کرد:  تاکید  مجلس،  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
از  ایران  شکایت  به  رسیدگی  صالحیت  اکتبر  سوم  الهه  دیوان 

آمریکا را اعالم خواهد کرد.
دیــوان  رأی  اعــالم  توضیح  در  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
آمریکا،  از  ایران  شکایت  مورد  در  الهه  دادگستری  بین المللی 
بین المللی  دیوان  در  پرونده ها  رسیدگی  روند  اساس  بر  گفت: 
و  دعوا می کنند  دیوان طرح  در  ابتدا  دادگستری الهه؛ طرف ها 

بعد از آن دیوان احراز صالحیت می کند.
شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
در  الهه  دادگستری  بین المللی  دیوان  کرد:  تصریح  اسالمی، 

و  را شنیده  نیز حرف های دو طرف  آمریکا  از  ایران  مورد شکایت 
در روزهای آتی صالحیت رسیدگی به این پرونده را اعالم خواهد 

کرد لذا قرار نیست سوم اکتبر رأی اعالم شود.
وی افزود: پس از احراز صالحیت، اسناد مربوط به پرونده از 
الهه  دادگستری  بین المللی  دیوان  و  می شود  گرفته  طرف  دو 
پیدا  ورود  آمریکا  از  ایران  شکایت  پرونده  رسیدگی  به  نسبت 

می کند.
رحیمی  جهان آبادی تصریح کرد: رأی ترافعی دیوان بین المللی 
نمی تواند  تنهایی  به  نظر  اعالم  و  است  الزام آور  الهه  دادگستری 

در صدور رأی تاثیرگذار باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
رفته  پیش  تاکنون  که  شرایطی  به  توجه  با  شد:  یادآور  اسالمی، 
احراز  الهه  دادگستری  بین المللی  دیــوان  که  می رسد  نظر  به 

صالحیت خود را اعالم و به این پرونده ورود پیدا می کند.
خبرگزاری آناتولی: دیوان بین المللی دادگستری در الهه هلند 
شکایت  خصوص  در  خود  رای  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با 
روز  در  را  کشور  این  علیه  آمریکا  جانبه  یک  تحریم های  از  ایران 
بیانیه  این  براساس  لذا  اعالم خواهد کرد.  مهر(  اکتبر )۱۱  سوم 
حکم  به  خود  اعتراض  تا  دارند  فرصت  اکتبر   8 روز  تا  طرف  دو 

صادره را اعالم کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هیات نظارت بر عملکرد 
نمایندگان مرجع سوال، استیضاح و حتی عزل نمایندگان خاطی 

از نمایندگی است.
که  همانطور  گفت:  نمایندگان  عملکرد  درباره  پژمانفر  نصرالله 
از  و  کنند  عزل  را  جمهور  رییس  و  وزرا  نمی توانند  مستقیما  مردم 
آیین نامه  در  می شود  انجام  کار  این  مقننه  قوه  کار  و  ساز  طریق 
عملکرد  بر  نظارت  هیات  نیز  اسالمی  شــورای  مجلس  داخلی 

نمایندگان مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایت های واصله است.
این هیات  افزود:  این عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
یا  اثبات تخلف  و در صورت  بررسی می کند  را  واصله  شکایت های 
تخلفات نمایندگان خاطی، حکم مجازات صادر می کند. مجازات 
نمایندگی  از  عزل  آیین نامه  مواد  طبق  نمایندگان  تخلفات  برخی 
تخلف  دلیل  به  است  مکلف  خاطی  نماینده  که  نحو  این  به  است 
بر  نظارت  هیات  در  تخلفات  این  اثبات  و  داده  انجام  تخلفات  یا 
عملکرد نمایندگان بار دیگر از مجلس شورای اسالمی رای اعتماد 

بگیرد که این پروسه حتی ممکن است موفق به دریافت رای اعتماد 
مجدد نشود و از سمت نمایندگی عزل شود.

آن  بنابراین  کرد:  تصریح  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  این 
طور که در ذهن جامعه است که تا پایان عمر نمایندگی هیچ ساز 
و کاری نیست تا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی نظارت 
عملکرد  بر  نظارت  هیات  و  نیست  درستی  ذهنیت  باشد،  داشته 

نمایندگان اساسا به همین دلیل شکل گرفته است.  
این  افزود: اگرچه ممکن است  نماینده مردم مشهد در مجلس 
که  نیست  این  معنای  به  اما  باشد  داشته  ضعیفی  عملکرد  هیات 
از  نماینده  عزل  حتی  و  استیضاح  سوال،  برای  قانونی  کار  و  ساز 
نمایندگی وجود ندارد. در سابقه اداری مجلس هم وجود دارد که 
معدود نمایندگانی به دلیل تخلفات انجام داده و اثبات این تخلفات 
از سمت نمایندگی، عزل شدند پس بستر قانونی این مسئله وجود 

دارد.
وی متذکر شد: در مجالس گذشته به ویژه مجالس اول انقالب 

از  آنان  عزل  و  متخلف  و  خاطی  نمایندگان  با  برخورد  مصادیق 
نمایندگی وجود دارد.

پژمانفر با تبیین رابطه حکومت و جامعه، گفت: رابطه نماینده و 
دولتمرد با مردم رابطه ای وکالتی است. مردم، نمایندگان را انتخاب 
می کنند و نمایندگان نیز وکالت دارند براساس نقطه نظرات و مبانی 
موکالن شان، خواسته های شان را در مجلس و دولت دنبال کنند. 
داشته  جدی  توجه  مهم  مسئله  این  به  دولت  و  مجلس  در  ما  اگر 
در  وکالت  رابطه  که  است  این  مسئله  اقتضای  طبیعتا  باشیم، 

پیگیری و شفافیت نظرات کامال شفاف و روشن باشد.
شفافیت  کرد:  تصریح  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  این 
نظرات نمایندگان و دولتمردان مسئله مهمی است که البته در دنیا 
متداول است. خوب است در جمهوری اسالمی و در دستگاه های 
مختلف آرای مسؤوالن مان به صورت کامال شفاف ارائه شود و مردم 
نظرات و عملکرد شفاف موکالن شان در دولت و مجلس  را بهتر از 

گذشته بدانند.

پیکر شهید خراسانی عملیات 
تروریستی اهواز وارد مشهد شد

خبرنگارعلی روغنگران

حسن روحانی، رئیس جمهور روز شنبه در جریان 
رژه نیروهای مسلح در تهران، از شکست آمریکایی ها 
در برابر جنگ اقتصادی که با جمهوری اسالمی ایران 
اخبار  البالی  در  که  موضوعی  گفت.  اند،  کرده  آغاز 
مربوط به حمله تروریست ها به رژه نیروهای مسلح در 
اهواز گم شد. معنای سخنان روحانی مقابله ایران با 
آمریکا در این جنگ اقتصادی بود و البته پیش بینی 
اش نیز از پیروزی جمهوری اسالمی حکایت داشت 

که قطعا این مسئله نیازمند الزاماتی است.
مقدمات  آوردن  فراهم  به  جمهور  رئیس  هرچند 
پیروزی ایران در جنگ اقتصادی با آمریکایی ها اشاره 
نکرد، به دالیلی پیش بینی خود را از پیروزی جمهوری 
اسالمی به صراحت مطرح و یادآوری کرد که »جنگ 
اقتصادی و روانی را آمریکا علیه ما آغاز کرده و پایان 
این جنگ از جنگ هشت ساله خوشتر خواهد بود؛ 
هم زمانش بسیار کوتاه تر و هم تجربه ما بیشتر و هم 
دشمن ضعیف تر است. آن روز همه شرق و غرب پشت 
صدام جمع شدند، امروز همه شرق و غرب در کنار ما 

هستند و کار آمریکا را محکوم می کنند.
مقایسه  برای  معیارش  و  مالک  که  روحانی  حسن 
شرایط این روزهای ایران در قیاس با دوران هشت سال 

تحمیلی  جنگ  »در  کرد:  تصریح  بود،  مقدس  دفاع 
البته که مردم ما را آزار و رنج دادند و مشکالتی را ایجاد 
اسیر  و  مجروح  و  شهید  را  ما  عزیزان  برخی  کردند. 
کردند، اما به هدف خود نرسیدند و ملت ما دشمن را 

به شکست کشاند و پشیمانشان کرد.«
وی گفت: »تاریخ ماه های آینده نیز قضاوت خواهد 
کرد که شکست خورده این جنگ اقتصادی، روانی و 
ایران پیروز خواهد  سیاسی آمریکا خواهد بود. ملت 
بود، همان طور که در همه صحنه ها پیروز میدان بوده 
وارد  بدون  که  است  این  روحانی  بینی  پیش  است.« 

شدن ایران به سناریوی در نظر گرفته 
برای  ترامپ  دولــت  ســوی  از  شــده 
دستیابی توافقی جدید با آمریکایی 
ها ـ که البته آنها آن را »بدون پیش 
آن  از  موفقیت  ـ  اند  دانسته  شرط« 

ماست.
اشاره  ضمن  جمهور  رئیس  البته 
دوباره بر اصول مورد تاکید جمهوری 
تعامل  هرگونه  برای  ایران  اسالمی 
و  معاهدات  به  پایبندی  که  جهانی 
توافقات گذشته خوانده شده است 
آمریکایی  پایبندی  عدم  به  اشاره   (
ها به توافق هسته ای و خروج دولت 
ترامپ از آن( احتماال هرگونه تعامل و 
گفت و گوی سیاسی مجدد را منوط 

به بازگشت آمریکایی ها به توافق هسته ای می داند 
که البته این موضوع امری بعید به نظر می رسد؛ اما 
توجه  با  را  اقتصادی  نهایی جنگ  پیروز  به هر شکل 
به شرایط فعلی نظام سیاسی جهان، از آن جمهوری 

اسالمی ایران خوانده است.
سخنان حسن روحانی کامال درست است و تردیدی 
مشکالت  رفع  حاکمیت،  و  دولــت  عزم  که  نیست 
در  ها  آمریکایی  گذاشتن  ناکام  و  مردم  اقتصادی 
رسیدن به اهداف خود از طریق دامن زدن به جنگ 
اما  ایران است،  و اقتصادی علیه نظام و مردم  روانی 
طبیعی است که جدای از موضوعات 
جمهور،  رئیس  توسط  اشــاره  مــورد 
برداشتن  و  پیروزی  این  به  دسترسی 
نیازمند  از دوش مردم،  بار مشکالت 
یک سری تالش ها و اقدامات دیگر 

نیز هست.
اینکه  به  توجه  با  رسد  می  نظر  به 
از ایجاد مشکالت  بیش از شش ماه 
اقتصادی شدید برای مردم به واسطه 
جنگ اقتصادی و روانی آمریکا علیه 
باید  روحانی  گــذرد،  می  کشورمان 
اقتصادی  تیم  اعضای  با  که  بپذیرد 
که  هایی  آدم  بعضی  و  دولت  فعلی 
نمی  دارد،  دوازدهـــم  کابینه  در  او 
شود خیلی امیدی به رفع سریع این 

از  سنگین  اقتصادی  بار  شدن  برداشته  و  مشکالت 
دوش مردم داشت.

آقای رئیس جمهور، بهتر است بپذیرد که ادامه این 
به صالح دولت، کشور  با وضعیت کنونی، خیلی  راه 
و مردم نیست و باید عزم جدی برای تغییر در روش و 
تفکر اقتصادی دولت باشد. با ادامه دار بودن مشکالت 
به این نتیجه می رسیم که هر  در شش ماه گذشته، 
چه زمان می گذرد و رئیس جمهور بر ادامه کار چنین 
افرادی تاکید می کند، معنایی جز وقت تلف کردن و از 

دست رفتن فرصت ها در آن نمی توان یافت.
اگر حسن روحانی همین امروز هم تصمیم بگیرد 
که اعضای تیم اقتصادی کابینه اش و تفکر اقتصادی 
صاحب  جوان،  افراد  و  کند  عوض  را  دولت  بر  حاکم 
ایده، توانمند، قوی و انقالبی را به جای مدیران فعلی 
اش بگمارد، باز هم دیر است و هر روز فشار بیشتری بر 
مردم وارد می شود؛ چه برسد که این تصمیم بخواهد 

در فردا یا فرداهای دیگری گرفته شود!
اقدام  این  مقابل  در  ایران  ملت  که  است  طبیعی 
اما در حقیقت،  پیروز خارج خواهد شد،  آمریکا هم 
دولت باید هزینه این اتفاق را کم و کمتر کند. دولت 
باید اقدامات عملی را برای کاسته شدن فشار بر مردم 
انجام دهد و این اتفاق را هرچه زودتر رقم بزند. نباید به 
صرف اطمینان به پیروزی در جنگ اقتصادی و روانی 
با آمریکا، از رسیدگی فوری به وضعیت مردم و تالش 

برای کاهش فشار بر آنان غافل شد.

طبیعی است که ملت 
ایران در مقابل این 

اقدام آمریکا هم پیروز 
خارج خواهد شد، اما 

در حقیقت، دولت باید 
هزینه این اتفاق را کم 

و کمتر کند. دولت باید 
اقدامات عملی را برای 
کاسته شدن فشار بر 

مردم انجام دهد و این 
اتفاق را هرچه زودتر 

رقم بزند

,,

پرونده شهدای ایرانی مسجدالحرام 
به جریان افتاد

ارسال  از  زیــارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
نامه رسمی عربستان به ایران برای اعالم نام شهدای 
مسجدالحرام و بازماندگان آن حادثه با هدف پرداخت 

دیه خبر داد.
المسلمین  و  حجت االسالم  جماران،  گــزارش  به 
قاضی عسکر  سیدعلی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  منا  پرونده  دو  حج  سازمان  و  بعثه  این که  بیان  با 
مسجدالحرام را در شرایطی که روابط ایران و عربستان 
برده اند  جلو  گام  به  گام  می برد،  سر  به  تخاصم  در 
به  کشور  آن  مقامات  با  سیاسی  مذاکرات  همه  در  و 
عنوان نخستین موضوع پیگیر شده اند، گفت: اخیرا 
در  عربستان  نمایندگی  دفتر  سوی  از  رسمی  نامه 
شهدای  اسامی  شده  درخواست  و  فرستاده  نیویورک 
مسجدالحرام و بازماندگان آن حادثه را بفرستیم که شنبه 
گذشته )۳۱ شهریورماه( آخرین وکالت نامه امضا شد. 
ان شاءالله این اسامی را می فرستیم و امیدواریم اولین 
بخش پرداخت های دیه به خانواده های مسجدالحرام 

به زودی انجام شود.
برای  که  زمانی  درباره  ایسنا  به سوال  پاسخ  در  وی 
بسته شدن پرونده مسجدالحرام و پرداخت کامل دیه ها 
با توجه به روال سعودی ها تخمین زده می شود، اظهار 
کرد: منتظر بودیم خانواده های شهدای مسجدالحرام 
آخرین وکالت نامه را مضا کنند که این مرحله تمام شده 
پرداخت  امیدواریم  کنیم،  ارسال  را  نامه  باید  اینک  و 

دیه ها خیلی طول نکشد.
به  اشاره  با  زیارت  و  امور حج  فقیه در  نماینده ولی 
پیگیری های انجام شده از کمیته حقیقت یاب عربستان، 
گفت: با امیر مدینه که فرزند پادشاه عربستان است در 
این باره صحبت کردم و قرار شد موضوع را پیگیری کند. 
وزیر حج  این کشور می گوید کمیته حقیقت یاب نتیجه 

نهایی را هنوز به دست نیاورده است.
ایران  مقابل  در  عربستان  رفتار  تغییر  ــاره  درب او 
با  منا  موضوع  رساندن  نتیجه  به  و  پیگیری  بــرای 
توجه به سطح روابط دو کشور  گفت:  هیچ کشوری 
ایران. ما  را پیگیری نمی کند جز  مساله شهدای منا 
امیدواریم به فضل خدا این پرونده نیز به نتیجه برسد. 
به سعودی ها گفته ایم که کمیته حقیقت یاب را شما 
تشکیل داده اید و ما در آن حضور نداریم، باید مدارکی 
را که دارید در اختیار ما قرار دهید تا نظر بدهیم. باید 
این گفت وگوها ادامه داشته باشد تا به نتیجه برسیم. 
درحال حاضر تنها روزنه موجود گفت وگوهای حج و 
زیارت است چون ارتباط سیاسی و اقتصادی دو کشور 
قطع شده و اگر اتفاقی قرار باشد اتفاقی رخ دهد تنها 

از این طریق است.

 رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خواستار اصالح قیمت نان 
یارانه ای و آزاد سازی نرخ آن شد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم براتی روز دوشنبه افزود: چهار 
هیچ  ای  یارانه  نانوایی های  نان  قیمت  که  است  سال 
افزایش قیمتی نداشته در حالی که هزینه های کارگر، موارد 
بهداشتی، مالیات و بیمه افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر قیمت آرد آزاد افزایش داشته و 
به همان نسبت نانوایی های آزادپز قیمت نان را افزایش داده 

اند.
وی اظهار داشت: کیفیت آرد یارانه ای که از سوی شرکت 
غله به نانوایی ها اختصاص می یابد نسبت به آرد آزاد در بازار 
نامناسبتر است لذا این موضوع در کیفیت نان یارانه ای نیز 

تاثیر می گذارد.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با اشاره به فعالیت حدود سه 
هزار نانوایی در این شهر گفت: تعداد بیش از حد نانوایی ها 
درآمد این صنف را نیز کاهش داده در حالی که این تعداد 

نانوایی در یک شهر بیش از حد نیاز است.
وی افزود: اگر همه نانوایی ها آزادپز شوند و صدور جواز 
کسب برای این صنف محدود گردد، هم نرخ نان براساس 
عرضه و تقاضا اصالح می شود و هم کیفیت نان افزایش 
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  می یابد.معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره 
به خبرنگار ایرنا گفت: براساس مصوبه کارگروه گندم و آرد 
استان، اگر محموله های آرد کیفیت نازلتر داشته باشد از 
سوی اداره غله با محموله های آرد مرغوب مخلوط می شود 
و در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد.علی غفوری مقدم افزود: 
از سوی دیگر پیش از این حد مجاز سبوس گیری گندم ۱5 
تا ۱8 درصد بود اما از یک سال و نیم قبل براساس مصوبه 
کارگروه گندم و آرد استان، سبوس گیری گندم سه درصد 
کاهش یافت و حد مجاز آن به ۱۲ تا ۱5 درصد رسید.وی 
اظهار داشت: برای آرد نان سنگک میزان سبوس گیری 
گندم باید هفت تا ۱۱.5 درصد باشد.وی گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی نظارت گسترده ای بر کیفیت آرد تولیدی 
کارخانجات دارد و تاکنون موارد عدم رعایت درصد مجاز 
سبوس گیری گندم در برخی واحدهای تولیدی مشاهده 
شده که از سهمیه گندم واحدهای متخلف کسر شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسات رضوی 
افزود: طبق طرحی که در سال ۱۳۹5 مبنی بر آزادپز کردن 
۲0 درصد نانواییهای یارانه ای استان به منظور ایجاد رقابت 
برای بهبود کیفیت نان از سوی دولت ابالغ شد تاکنون ۲۳ 
درصد نانوایی های خراسان رضوی آزادپز شده اند.غفوری 
مقدم اظهار داشت: از آن زمان تاکنون طرح یا دستورالعمل 
جدید برای افزایش سهم آزادپزها ابالغ نشده و تصمیم گیری 
در این زمینه بر عهده کارگروه ملی گندم، آرد و نان است و 

کارگروه استان در این زمینه اختیاری ندارد

خبر

شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس 
مشهد با اشاره به حادثه تروریستی 
مجاب  را  ما  حادثه  این  گفت:  ــواز،  اه
می کند که پیش از گذشته در مسیر اتحاد و انسجام ملی 
سخن گفته و گام های عملی برداریم، چراکه شاید هیچ 
آغاز  با حرکت هایی که  تقابل  برای  راهبردی مناسب تر 

شده وجود نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا حیدری در سی وششمین 
جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد 
حادثه  به  اشــاره  با  شد  برگزار  شهر  تاالر  در  امــروز  که 
تروریستی اهواز و شهادت جمعی از هموطنان، اظهار 
هم  که  می افتد  اتفاق  شرایطی  در  حادثه  این  کرد: 
قدرت های بزرگ و ُعمالشان در منطقه کشور را تهدید 

می کنند و از طرفی این حادثه همزمان با سال روز آغاز 
دفاع مقدس بوده است.

می کند  مجاب  را  ما  حادثه  این  داد:  ادامــه  وی 
ملی  انسجام  و  اتحاد  مسیر  در  گذشته  از  پیش  که 
شاید  چراکه  برداریم،  عملی  گام های  و  سخن گفته 
با  تقابل  ــرای  ب ایــن  از  مناسب تر  راهــبــردی  هیچ 
باشد. قطعًا  نداشته  آغاز شده وجود  که  حرکت هایی 
و  منطقه ای  قدرت های  با  مرتبط  افتاد  اتفاق  آنچه 
عمال آن هاست و آن ها دارد از مردم انتقام می گیرند، 
چراکه نتوانستند با فشارهای خودشان از همراهی و 
شکیبایی مردم چیزی بکاهند و استقامت و همراهی و 
انسجام مردم آن ها را به این رفتارهای کور و نابخردانه 

سوق می دهد.

)ع(  رضا  امــام  سپاه  فرمانده 
روز  تروریستی  حــوادث  گفت: 
چالش  به  هدف  با  اهــواز،  در  گذشته 
کشیدن امنیت و اقتدار ایران انجام شد زیرا امروز دشمن 
طاقت دیدن امنیت و اقتدار ایران را ندارد و سعی می 

کند به طرق مختلف آنها را به چالش بکشاند.
به گزارش ایرنا، سردار یعقوبعلی نظری روز یکشنبه 
قرارگاه  های  پروژه  از  بــرداری  بهره  مراسم  حاشیه  در 
پیشرفت و آبادانی در زاوه در جمع مردم دهستان ساق 
این شهرستان افزود: امروز برای نعمت امنیت موجود 
در جمهوری اسالمی ایران باید مکرر و مستمر به درگاه 
خدا شکرگزاری نمود. وی به ناامنی های اواخر دهه ۷0 
در ارتفاعات شهرستان زاوه اشاره کرد و اظهار داشت: 

نمی  صحنه  به  بسیجیان  و  مردم  اگر  نیز  زمان  آن  در 
را همراهی  و اطالعاتی  امنیتی  آمدند و دستگاه های 
نمی کردند، نمی توانستیم امنیت را برقرار کنیم. وی 
گفت: هر اقدامی با حضور و مشارکت مردم ثمر بخش 
است و اگر می بینید فرزندان شما در قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی در این منطقه حضور دارند تنها برای هدایت، 
موفقیت  شک  بی  و  است  تجربیات  انتقال  و  حمایت 
مستلزم  مختلف،  های  عرصه  در  منطقه  پیشرفت  و 
و  پیشرفت  قرارگاه  فرمانده  است.  مردم  آحاد  مشارکت 
آبادانی سپاه امام رضا )ع( افزود: امروز در حوزه اشتغال 
و اقتصاد نیز نیازمند مشارکت و همراهی مردم در صحنه 
نبرد اقتصادی هستیم و همه باید به میدان بیایند زیرا 

موفقیت بدون مشارکت مردم حاصل نمی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
گفت: به تروریست های رژه اهواز و 
مردم  که  می دهیم  هشدار  آنان  اربابان 
ایران نظام شان را دوست دارند و با وجود همه مشکالت 
اقتصادی و داخلی همچنان پشت سر والیت فقیه و رهبر 

خود می مانند.
به گزارش ایسنا، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به 
حادثه تروریستی اهواز گفت: اقدام تروریستی جنبش 
بودن  آدم کش  و  جنایت  دیگر  بار  اهواز  در  االحوازیه 
و  ایران  مردم  بر  را  خونخوارشان  ارباب  و  تروریست ها 
به  دیگر  بار  حالی  در  جنایت  این  داد.  نشان  جهان 
وقوع پیوست که این گروهک تروریستی مورد حمایت 
کشورهای دایه دار حقوق بشر هستند همان کشورهایی 

که دست شان به خون غیرنظامیان به ویژه کودکان ایرانی 
آلوده است.

ایادی  به  خطاب  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
ایادی،  به  گفت:  تروریستی  گروهک های  حامیان  و 
داخلی  و  منطقه ای  دست نشاندگان  و  سرسپردگان 
پیروی  از  استکبار جهانخوار که در طول سالهای پس 
و  پیر  خون  به  دست شان  همواره  که  اسالمی  انقالب 
آلوده بوده است گوشزد می کنیم  جوان این مرز و بوم 
نتیجه اقدامات غیرانسانی شان جز اتحاد و همدلی آحاد 

مردم با نظام حاصل دیگری ندارد.
ایران  مسؤوالن  و  مردم  که  بدانید  کرد:  تاکید  وی 
انقالب  و  نظام  دشمنان  مصاف  به  مشترک  جبهه  در 

می روند.

سبحانی فر

ایران اجازه نفوذ به هیچ گروه تروریستی و اربابان شان را نخواهد داد
حیدری

نیازمند گام های عملی در مسیر اتحاد ملی هستیم
سردار نظری

حوادث تروریستی اهواز اقتدار ایران را نشانه گرفته بود

تلنگر

سرویس سیاسی
وزیر  آقای  جمله   عین  مطلب،  این  تیتر  نه،  یا  کنید  باور 
به  که  دولت  آشنای  نام  وزیر  هاشمی،  زاده  قاضی  است. 
تازگی با اظهار نظری عجیب، خود را به صدر اخبار سنجاق 
کرد و جمله اش در خصوص اینکه "خودتان انتخاب کردید و 
تبدیل  جدید  المثلی  ضرب  به  است"،  همین  وضعیت  فعال 
شده، بار دیگر با اظهار نظری عجیب توجه همگان را به خود 

جلب کرده است.
اظهارنظری که فیلم آن در دو روز اخیر به شدت در فضای 
مجازی و میان کاربران دست به دست می شود و واکنش های 
آن ها  گوینده  که  سخنانی  است.  داشته  دنبال  به  فراوانی 
سالمت،  نظام  تحول  طرح  اجرای  یمن  به  که  است  وزیری 
دوره نخست دولت روحانی را با خوشنامی به پایان برد، ولی 
شمار  بر  روز  به  روز  و  گرفته  قرار  سراشیبی  در  هاست  مدت 

منتقدانش افزوده می شود.
بجستانی  شهروندان  از  یکی  که  است  قرار  این  از  ماجرا 
جریان  در  رضوی(  خراسان  استان  جنوب  در  )شهرستانی 
سفر دو هفته پیش وزیر بهداشت به این شهرستان، خطاب 
به قاضی زاده هاشمی از نرخ باالی فیزیوتراپی گالیه می کند 
و از ناتوانی اش در پرداخت هزینه های آن می گوید؛ اما در 

جواب، دستمایه شوخی های عجیب وزیر می شود.
سنگین  فیزیوتراپی  هزینه های  می گوید،  وزیر  به  پیرمرد 
است و سعی می کند به زبان ریاضی، گزاف بودن هزینه های 
خودت  که  می گوید  جــواب  در  وزیــر  اما  کند،  ثابت  را  آن 
خالصه  جمله  همین  در  اگر  که  جوابی  کن!  فیزیوتراپی 
می شد هم عجیب بود و جای نقد و گالیه داشت، اما از آن 
فراتر می رود تا به نوعی استهزا و شوخی سطح پایین برسد و 

البته خنده حاضران را به دنبال داشته باشد.

در ادامه پیرمرد می کوشد شرح حال مختصری از زندگی 
اش ارائه دهد تا ثابت کند از عهده پرداخت هزینه های این 
درمان برنمی آید، اما وزیر که از سخنان وی دریافته که پیرمرد 
اصرار  نانوایی می کرده،  و  داشته  تهران سکونت  در  مدت ها 
می کند فیزیوتراپی کاری ندارد و کسی که نانوایی بلد است، 
از عهده انجامش برخواهد آمد، چون فیزیوتراپی شبیه چونه 

گیری نانوایی است!
در  که  فرد  دو  این  دیالوگ  با  قیاس  در  جمالت  این  البته 
کلیپ منتشر شده، توصیف خوشایندتری از ماجرا به دست 
می دهد، به ویژه اگر بدانیم برخی جمالت وزیر و لحنش را به 
دالیل مختلف نمی توان نعل به نعل روایت کرد؛ جمالتی که 
از زبان وزیر خارج شده، اما شبیه شوخی های دست پایینی 
است که شنیدنش در کوچه و خیابان هم حال ناخوش کن 

است.
همه این ها در حالی است که از رویداد رقم خورده چندین 
روز گذشته و نمی توان از کنار چرایی داغ شدن آن در دو روز 
و  عجیب  آنقدر  وزیر  جمالت  اما  شد،  رد  سادگی  به  جاری 
دور از باور هست که این نکته به حاشیه رانده شود. جمالت 
عرصه  در  انقالبی  تحول،  طرح  با  است  مدعی  که  وزیری 
خدمات درمانی به پا کرده، اما وقتی با یک گالیه کوچک و 
ساده مواجه می شود، ترجیح می دهد این گونه همه چیز را 

به شوخی بگیرد.
کرد،  استخراج  مناسبی  تعبیر  آن  از  نمی شود  که  شوخی  
چون پیشتر از وی در چند مقطع فیلم و اخباری منتشر شده 
که بسیاری شان از فرط جنجالی بودن به صدر اخبار رسیدند 
و تا مدت ها نقل محافل مختلف بودند. مثل گفت وگوی وی 
فیزیوتراپ ها  واکنش  به  بشنویم  اگر  که  بجستانی  پیرمرد  با 
منجر شده و غائله ای جدید به پا کرده، جای تعجب نخواهد 
عرصه  در  وزیر  تاز  و  تاخت  از  حکایت  که  رویــه ای  داشت؛ 

شهرت منفی دارد و ظاهرا متوقف شدنی نیست.

خودت فیزیو تراپی کن 

آقای رئیس جمهور با این تیم اقتصادی به جایی نمی رسیم، پس وعده ایجاد تغییرات در کابینه چه شد؟

 تعلل دولت و تحمل ملت 

تاریخ ماه های آینده نیز قضاوت خواهد کرد که شکست خورده این جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی آمریکا خواهد بود. ملت ایران پیروز خواهد بود، همان طور که در همه صحنه ها پیروز میدان بوده است

,,

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد:

نرخ نان آزاد شود

سرمقاله
نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛

کشور را به بحران نزدیک نکنیم
•قلم بارها به »خطرات دستکاری در ساختارها« اشاره 
نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین 
بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری ها دوباره اشاره 

کند.
•در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با 50 لیتر بنزین پر و 
50 هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ 
بنزین، یک فنجان چای خوردم و 8هزار تومان بهای آن شد 
جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب 
معدنی نیز شد ۲هزار و 500 تومان لحظه ای درنگ کردم، در 
این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی 
نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان 

تر باشد؟ 
•خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم 
آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار 
مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می رفت. پس دیگر 

توجیهی در کار نبود.
•این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر 
بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را 
به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها 
تشویق تا ذهنم را از دغدغه ها آسوده کند، اولین سوال این 
بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن 

پاسخ، »یک پرسش« را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ 
»سمند « با مصرف ۱0 تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱00 کیلومتر 
را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو 
ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دالر 
قیمت دارد. و خودرو های هم تراز خودرو »سمند « ما را 
طوری ساخته اند که در ۱00 کیلو متر فقط 5 لیتر نوش جان 

نمی کند؟

•چرا باید برای حمایت از "سمند" بنزین را به نصف قیمت 
آب بفروشیم تا سوارشدن »سمند« با ۱۲ لیتر مصرف توجیه 

داشته و داد مردم در نیاید ؟
دستکاری  با  که  ــردم  م به  اســت  ظلمی  چه  ــن  •ای
درساختار های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی 
با مصرف 5 لیتر در ۱00 کیلومتر با یک سوم قیمت » سمند 
« وارد کشور شود تا »سمند « با ۱۲ لیتر نوش جان کردن 

بنزین مشتری داشته باشد؟ 
•چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار ها 
پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و ساالنه 
هــزاران میلیار تومان خسارت مالی و هــزاران نفر کشته 
در شهر ها و جاده ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه 
خارجی قدیم »حاال که در خارج به اینگونه خودرو ها حتی 
نگاه نمیکنند « بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه 
خارجی می توان عالوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که 
در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن 

هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
شاهد  ــروز  ام ساختارها  در  دستکاری  با  باید  •چــرا 
باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق 
قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه »سوبسید « از محل 
تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور 

هستیم؟ 
•چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار ها و 
حیاط خلوط قرار دادن بنگاه های خودرو سازی دولتی بجای 
برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی 
بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا 
رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعالم نمیکند 
؟ آیا این ها تنها بخشی از هزینه های سربار تولید خودرو 
نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان 
خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و 

دوستان به اصطالح شغل فراهم کنند؟
•چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین 
و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون ها لیتر 
بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور های همسایه 

قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
•چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد 
تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب 

یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
•چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی 
در مدیریت های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه 
کار آن  دالر ۱5هزار تومان و آب ۲500 تومان و بنزین هزار 

تومانی باشد ؟
•ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد 
کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه ها تحقیق و برنامه 
ریزی می کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار 
یخ ۱۱/6/۱۳۹6 تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر 
منطقی و ناشیانه و بر خالف امری که ده ها سال در دنیا 
تجربه شده، معتاد ۴0 ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک 
دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست 
فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین 
روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و 

آب به نرخ ۲500 تومان برسد؟
•آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین 
تعرفه واردات کاال به بهانه »حمایت از تولید« که فقط خودرو 
و چند کاالی دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن 
بهره مند میشوند سالی ۲0 میلیار دالر کاالی قاچاق به کشور 
وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو 

داده است؟
•آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با 
وضع تعرفه های نامعقول »تا صد در صد و بیشتر« برای 

بعضی کاال ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه ها را برداریم 
ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان 
خودروسازی های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری 
از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور 

صادر کرده نموده اشت؟
تزریق  و  ناشیانه  حمایت های  و  مداخله  دستور  •آیــا 
بنگاه های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که 
زمین مجانی، تسهیالت ارزی فراوان، وام های ریالی ارزان، 
آب و برق و گاز و ... بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به 
فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و ... نباشد حتی 
یک روز قادر نیستند با بنگاه های مشابه خارجی رقابت کنند 

را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
•آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی 
با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به 
اشکاالتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای 

اسالم در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
•حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که 
وزیر امور خارجه می بایست در حال مذاکره و مشورت با 
کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا 
باشد، برای پاسخ به سواالت بی ارزش به مجلس کشانده 

شود؟
•چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی 
بازیکنان  )رئیس جمهور(  دولت  اقتصادی  تیم  سرمربی 
ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند 
و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس 
جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش )وزیر کار( را از زمین 
بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری 

که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟ 
با دستکاری در ساختار  •کدام مشاورین باعث شدند 
وزارتخانه های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، 

تجارت و راه، ساختمان و ... مدیریت اقتصادی کشور را از 
کنترل خارج کنیم؟

•آیا نظام آموزشی و دانشگاه ها توصیه کردند تصمیمات 
اقتصادی و بنگاه داری را بگونه ای اتخاذ کنیم که فساد 
تار و پود حوزه های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان 
بنگاه های دولتی و خصولتی و نهاد ها و موسساتی ایجاد 
شود که هزاران میلیارد ها تومان بودجه عمومی که میبایست 

صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
توصیه می کرد که ده ها  انقالب اسالمی  •کدام شعار 
برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب 
نمایندگی و صد ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از 
بودجه های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما 

انقالبی هستیم ؟
که  اند  آورده  بوجود  افــرادی  چه  را  شکنی  قبح  •این 
نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب 
قوانین مثال مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان » 
که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد « و حقوق و 

مزایا و ده ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
•چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری 
جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با 
صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد 
با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان 
رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟

•کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه های 
کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکال بجای وکالت 

دالل تعیین قیمت رای شوند ؟
•کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و 
دستکاری در قوانین به ده ها موسسه مالی خانوادگی تحت 
عنوان تعاونی و بانک خصوصی »چون ثامن الحجج « مجوز 
بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی 

با وعده پرداخت بهره های صوری و نجومی به مردم هزاران 
میلیارد تومان پول های مردم را جمع آوری و حیف و میل 

کنند؟
•ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی 
به  حتی  منحله  موسسات  سپرده گذاران  به  پول  چاپ  و 
افراد و بنگاه های که به طمع سود هنگفت در موسسات 
به  وابسته  بانک های خصوصی  و  اعتباری  تعاونی های  و 
سازمان ها و نهاد های ویژه که در دولت های احمدی نژاد 

چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
•احتماال عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه 
کشور های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص 

شمشیر را فراهم کند؟
•آیا ترامپیست ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند 
تا دشمنی را که می دانیم سالح های شیمیایی و اتمی و 
پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار 
دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست 
بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده 

است؟
•صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده ها و صدها 
دستکاری و مداخله در ساختار های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی که مهم ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون 
اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین 
را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن 
برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی 
مجلس عزاداری ساالر شهیدان شوم به این امید که شاید 
در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی 
نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت وگوی 
خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به 
نوشتن بخشی از دستکاری ها کند تا اگر توفیقی باشد در 

کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار ها منتشر شود. 



مدرس انجمن خوشنویسان مشهد:خبر

مردم هنوز برای خوشنویس و زیبانویسی ارزش قائلند

مدرس انجمن خوشنویسان مشهد گفت: هیچ گاه خوشنویسی و 
نقش مهم زیبا نویسی از ذهن مردم پاک نخواهد شد؛ در حال حاضر 
این هنر  آموزش  دارند در صدد  با هنر  بیشتری  ارتباط  که  افرادی 

زیبا برآمده اند.
مریم  سادات موسوی در رابطه با آموزش خط خوشنویسی اظهار 
انجام  سنتی  به صورت  بیشتر  حاضر  حال  در  خط  آموزش  کرد: 
می شود و طبق آموزش قدیم که نسل به نسل به ما منتقل شده، 
وبه  است  مانده  باقی  نخورده  دست  آن  آموزشی  ومتون  آئین ها 
استاد تالش می کند  تدریس می شود؛  و شاگردی  استاد  شیوه ی 
تا هنرجویان را با نمایش حرکات قلم خود آشنا کند که این کار بر 
اساس میزان فراگیری، استعداد و توانایی هنرجو ادامه پیدا خواهد 

کرد.
از  شکلی  عملی  مشق  و  خیالی  مشق  نظری،  مشق  افزود:  وی 
با  می تواند  هنر جو  که  است  هنرجویان  وممارست های  تمرین ها 
با نگاه کردن  به  از آن ها زیبا نویسی را آموزش ببیند؛ که  استفاده 
خطوط اشعار ومتون دیگر، سیر وسلوک عاشقانه وعارفانه را تجربه 
جو  هنر  که  شود  می  باعث  خوشنویسی  فراگیری  نحوه  این  کند؛ 

ارتباط عاطفی واحساسی بیشتری با استاد خود پیدا کند.
عقیده ی  به  شد:  مدعی  مشهد  خوشنویسان  انجمن  مدرس 
من هنر خوشنویسی، هنری احساسی است و باید با حس انسان 

عجین شود تا زیبایی بیافریند؛ گاهی دیده می شود برخی از اساتید 
آموزش  به  زاویه  و  هندسی  اشکال  ریاضی،  طریق  از  خوشنویسی 
زاویه  و  با اشکال خشک، فرمول  خط می پردازند؛ که آموزش خط 

باعث از بین رفتن زیبایی خط خواهد شد.
مریم سادات موسوی عنوان کرد: ما برای آموزش، از اندازه گیری 
از  بعد  قوانین  این  که  می کنیم؛  استفاده  گذاری  نقطه  با  حروف 
از  بعد  و  کامل می دهد  زیبا شناختی  به حس  را  مدتی جای خود 
آن فقط زیبایی است که حرف اول را در نوشتن، ترکیب بندی و فرم 

خواهد زد.
آموزش  کنار  در  که  دارد  وجود  هم  امکان  این  کرد:  اضافه  وی 
سنتی متداول از وسایل کمک آموزشی، فیلم واسالید استفاده شود 
تا بتوانیم شیوه های مختلف نگارش را به صورت مکمل به هنرجو 
انتقال دهیم؛ من معتقدم زمانی که هنرجو به صورت مداوم اشعار 
نغز، متون ادبی، دینی وعاشقانه را در طول آموزش می نویسد این 
متون به صورت مستقیم در رفتار و اندیشه ی هنرجو تاثیر می گذارد؛ 
و این سیر وسلوک در سیرت و صورت شاگرد تجلی پیدا خواهد کرد.
فونت های  ــرد:  ک بیان  مشهد  خوشنویسان  انجمن  ــدرس  م
و  طراحان  نزد  خاصی  محبوبیت  قبل  مدت ها  از  خوشنویسی 
گرافیست ها داشته اند؛ که از بسیاری جهات دارای محدودیت هایی 
مربوط به نرم افزارها و... هستند؛ اما می تواند بسیاری از کاستی های 

نداشتن دست خط خوب را جبران کند.
مریم سادات موسوی خاطرنشان کرد: حس زیبای نوشتن، حس 
بر  قلم  حرکت  دلنشین  صدای  است،  نوشتن  حال  در  که  دستی 
روی صفحه و در نهایت خالقیت هنرمند که آزادانه بر روی صفحه 
نقش می بندد فقط  منحصر به هنرمند خوشنویس است؛ وهیچ گاه 
درست ترین و قانون مند ترین فونت های خوشنویسی هم نمی توانند 

این زیبایی را برای بیننده به وجود آورند.
رئیس انجمن خوشنویسان مشهد نیز گفت: با توجه به وضعیت 
فوق  و  است، هزینه کالس های هنری  موجود  که  تورمی  و  جامعه 

برنامه برای خانواده ها کمی سخت شده، این کم اقبالی روی کمیت 
کار تاثیر گذاشته اما روی کیفیت تاثیری نداشته است.

محمد علی باقرزاده طوسی در مورد وضعیت خوشنویسی استان 
در  مهرماه  اول  از  جدید  تحصیلی  سال  کالس های  کرد:  اظهار 
مهر  و ۱5  بین هفتم  آغاز می شود  برسد  نصاب  به حد  که  صورتی 
پایان  تا  و  ماه  هشت  تقریبا  کالس ها  و  می شود  شروع  را  کالس ها 
اردیبهشت سال ۹8 ادامه دارد و هفته ای یک جلسه برگزار خواهد 

شد.
وی افزود: کالس های این دوره در دو شاخه ی خط تحریری و خط 
قلم نی برگزار می شود؛ خط تحریری به سه سطح مبتدی، تکمیلی و 
پیشرفته و برای خط قلم نی هم از مقدماتی، متوسط، خوش، عالی، 
ممتاز و فوق ممتاز تقسیم می شود؛ در طول سال سه نوبت آزمون 
سراسری در کل کشور به صورت هم زمان برگزار می شود؛ پایان دی 

ماه، اردیبهشت ما و مرداد ماه این آزمون ها برگزار می شود.
کنار  در  ــرد:  ک تشریح  مشهد  خوشنویسان  انجمن  رئیس   
کالس های خوشنویسی، کالس تذهیب و نقاشی خط را قرار است 
سال  هر  مهرماه  در  آموزشی  کالس های  از  غیر  به  و  کنیم  برگزار 
هفته ی خوشنویسی نمایشگاهی در سطح کشور برگزار می کنیم تا 
روز ملی خوشنویسی که جزو تقویم رسمی کشور است را به صورت 
یک پارچه در سراسر کشور گرامی  بداریم؛ منتهی هر کس به فراخور 
موقعیت، امکانات و توان مندی های خود آن شعبه مراسم را برگزار 

می کند.
محمدعلی باقرزاده طوسی خاطرنشان کرد: فعالیت عمده ی ما 
و فعالیت های  و  برگزاری کارگاه های خوشنویسی  به   این هفته  در 
نمایشگاهی در سطح شهر برمی گردد. این نمایشگاه خوشنویسی 
هم به شکل شهرستان مشهد و هنرجوها ی آن و هم به شکل استانی 
برگزار خواهد شد؛ چون انجمن خوشنویسان مرکز استان، ۱۴ زیر 
مجموعه درسطح خراسان رضوی را هم پوشش می دهد و مدیریت 

می کند.
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 ۱۳ )زادٔه  ــش  دروی محمود 
 )۲008 اوت   ۹  –  ۱۹۴۱ مارس 
بود.  فلسطینی  نویسنده  و  شاعر 
او  شعرهای  و  کرد  منتشر  شعر  دفتر  سی  از  بیش  او 
بین  در  می شد  مربوط  فلسطین  مسئله  به  بیشتر  که 
محبوبیت  و  شهرت  عرب  غیر  و  عرب  خوانندگان 
و  ترجمه  فارسی  به  او  شعرهای  از  برخی  داشــت. 

منتشر شده است.
صلح آه دو عاشق است که تن می شویند

با نور ماه
صلح پوزش طرف نیرومند است از آن که

ضعیف تر است در سالح و نیرومندتر است در افق.
صلح اعتراف آشکار به حقیقت است:

با خیل کشتگان چه کردید؟
و  می گوید  دوستی  از  دیگر،  شعرهای  در  شاعر 

عشق:
»یا او، یا من!«

جنگ چنین می شود آغاز.
اما با دیداری نامنتظر، به سر می رسد:

»من و او!«
و نیز از قدرت و معجزه عشق می گوید:

بیست سطر درباره عشق سرودم
و به خیالم رسید که این دیوار محاصره

بیست متر عقب نشسته است.

سال  متولد  طریقی  غالمرضا 
وی  اســـت.  زنــجــان  در   ۱۳56
نویسنده و یکی از بهترین غزلسرایان 
معاصر است که تاکنون  ۹ مجموعه شعر به نام های 
آنقدر پرم از تو که کم مانده ببارم، هر لبت یک کبوتر 
یاد شانه  با  سرخ است، جهان غزلی عاشقانه است، 
غزل،  ی  گزینه  بیاورید..،  ایمان  جهنم،  به  تو،  های 
است.  شده  منتشر  وی  از  شلتاق  و  ببارد  اگر  باران 
نیز  پژوهش  و  ترجمه  زمینه  در  همچنین  طریقی 

آثاری را تالیف نموده است.
حالم بد است مثل زمانی که نیستی !
دردا که تو همیشه همانی که نیستی !

وقتی که مانده ای نگرانی که مانده ای
وقتی که نیستی نگرانی که نیستی !

عاشق که می شوی نگران خودت نباش
عشق آنچه هستی است نه آنی که نیستی !

با عشق هر کجا بروی حی و حاضری
دربند این خیال نمانی که نیستی !

تا چند من غزل بنویسم که هستی و
تو با دلی گرفته بخوانی که نیستی !
من بی تو در غریب ترین شهر عالمم

بی من تو در کجای جهانی که نیستی ؟

هر پوکه یک سرباز مرده است
با نعره ای به زمین می افتد

به خودش می پیچد چند بار
آرام تنش سرد می شود

       )سید قاسم رفعت حسینی(
در نگاه اول با یک نمونه تشبیه  بلیغ وارتقاء یافته 
ای روبروهستیم که شاعر با مهارتی که بر اثر تمرین 
در زبان داشته، وجه شبه ها را به صورت معکوس در 
البته این شعر  قالب یک روایت بیان کرده است. که 
باشد."رفعت  داشته  هم  ازاین  بیشتر  ادعای  میتواند 

شعرش  در  را  جمله  ارکان  ایجاز  بهانه  به  حسینی" 
مشهود  شعر  در  که  گونه  همان  و  کند  نمی  ناقص 
این  شاید  که  رفته  کار  به  فعل  یک  سطر  درهر  است 
سابقه  شاعر  این  زبانی  مختصات  جزو  نوشتن  گونه 
مند خراسانی باشد.شعر حاصل کشف و شهود های 
اشتراک  به  با  کند  می  سعی  که  است  شاعر  فردِی 
به  مخاطب  ها،با  گاه  ناخودآ و  ها  گاه  آ خود  گذاردِن 

نقطه تالقی برسد.  

شعر امروز...نقد امروزبا شاعران معاصرشعر جهان

محمدرضا سرساالری
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و آهنگسازان  تولد هنرمندان جوان  هر روز شاهد 
با  که  هستیم  کشورمان  فاخر  موسیقی  عرصه  در 
زمانه پیش می روند و ذائقه نسل جوان را به خوبی 
کشف کرده اند و روحیه امید و شادی را به جامعه 
انوریان  متولد ۱۳5۹ در  تزریق می کنند .احسان 
تربت حیدریه وکارشناس ادبیات فارسی .نوازندگی 
ضیایی  مهدی  آقای  نزد  تربت  در   ۱۳۷6 سال  از 
شروع و سپس یک  دوره نزد  آقای علی شربتیان تا 
اینکه با یکی از شاگردان استاد پایور درمشهد به نام 
آقای توفان تیموری  آشنا گشته و تا اکنون شاگردی 
سال  دارد.از  ادامه  ایشان  نظرات  از  من  ی  بهره  و 
۱۳8۳ عالقمند به آهنگسازی و نزد حمید اکبرزاده 
فرا  ارکستراسیون  و  هارمونی  آهنگسازی  مقدمات 
تشکیل  را  خسروان  گروه   ۱۳86 سال  از  و  گرفته 
اجراهایی  خسروان  گــروه  با  و  است  داده  دادیــم 
و  فجر  جشنواره  مانند  داخلی  های  جشنواره  در 
کنسرتهایی در مشهد و تربت داشته تا اینکه در سال 
۹6 ساالر عقیلی آلبوم پیدای پنهان را تولید و روانه 
ی بازار کرده و در حال حاضر هم در تدارک آلبوم دوم 

خسروان به خوانندگی جاهد ملک زاده است.
آهنگسازی در شرایط حال به کجا می رود؟

به  ای  مرحله  از  گذار  حال  در  امروز  آهنگسازی 
مرحله ایست و باید صبر کرد تا این گذار انجام شود 
و  درون  در  اتفاق  چند  هجوم  در  امروز  .آهنگساز 
برون خودست که طبیعتا اینها در آثارش هویداست 
اتفاقات درونی او آموخته ها و دانسته هایش است و 
اتفاقات بیرونی او آرزوها و ایده هایش است ولی در 
اتفاقات بیرونی باید پدیده ای بنام مخاطب را اضافه 
کرد که آهنگسازان امروز را بیشتر سردر گم می کند 
از موسیقی چیزی می خواهد  امروز  چون مخاطب 
که شاید با ایده های  آهنگسازی  مثل من در تضاد 
باشد  نداشته  مخاطب  اگر  اثری  طرفی  از  و  باشد 
بوجود  تولید  برای  ای  انگیزه  باشد  مخاطب  کم  یا 
نمی آورد. پس به نظر من وضعیت امروز آهنگسازی 
یک کالف سردرگمیست که هنرمندان و هنردوستان 
ایجاد  نو  آثار  که  انسانهایی   . است  کرده  کالفه  را 
می کنند خودشان به این نو بودن معتقد نیستند و 
تالشی نمی کنند برای این نوگرایی یا  اصطالحا زور 
و  نو  بدیعی خلق کنند خودشان  نمی زنند که چیز 

با نبوغ هستند پس اثرشان هم نو می شود .مشکل 
ما در بخش موسیقی دستگاهی  آهنگسازی  امروز 
و  دستگاه  ما  بیکالم  موسیقی  .در  است  چیز  چند 
مد و دانگ را فهمیدیم ولی درک نکردیم ما ردیف را 
حفظ کردیم ولی نفهمیدیم ما اطالعات زیادی امروز 
از ردیف و تئوری موسیقی ایرانی داریم ولی لزوما این 
اطالعات ما را آهنگساز نکرده و نخواهد کرد . به نظر 

نورعلی  یک  ما  امروز  موسیقی  من 
سطح  از  را  ما  تا  دارد  کم  برومند 
موسیقی به عمق موسیقی بکشاند 
اند  نتوانسته  ما  آهنگسازان  .امروز 
کنند  پیدا  دست  موسیقی  جان  به 
از گوشه ها رد نشدیم تا به کوچه ها 
بزرگراه های موسیقی  و  و خیابان ها 
در  سال ها  این  تمام  .من  برسیم 
این  کشف  حال  در  خــودم  خلوت 
هم  شاید  و  نشده  میسر  و  اتفاقم 

نشود.
آهنگسازی  در  شعر  جایگاه 

چیست؟
 به نظر من در موسیقی با کالم همه 
در  آهنگساز  باید  و  است  شعر  چیز 
اندیشه  .چــون  باشد  شعر  خدمت 
و  است  شاعر  به  مربوط  اثر  اصلی 

من آهنگساز باید پیام شاعر را به مخاطب برسانم نه 
پیام خودم را. من همیشه بیشترین وقتم را روی شعر 
می گذارم االن شاید بیش از بیست اثر باکالم دارم 
که هیچکس نشنیده و هنوز در حال اتود زدن روی 
آن اشعار هستم بارها آنها زمزمه می کنم در خیابان 
در تاکسی پشت فرمان ماشین تقریبا من یک ماه با 
یک شعر سرو کله می زنم تا انتخابش کنم و بعد هم 
نزدیک دو سه ماه ساختنش از من 
از  درجه  این  شاید  می گیرد.  زمان 
حساسیت درست نباشد ولی وقتی 
عاشق ادبیات باشی به وسواس می 

افتی .
مخاطب  با  توانسته  شما  نو  نگاه  آیا 

جوان ارتباط برقرار کند
نویی  نگاه  معتقدم  خــودم  البته 
ندارم این لطف شماست .من بیشتر 
به  قطعاتم  در  را  خودم  کردم  سعی 
جذابی  خود  اگر  و  کنم  تبدیل  نت 
و  امروز  باشم مطمئنم نسل  داشته 
انسانها  ی  همه  ندارد  فرقی  دیروز 
خواهند  تسلیم  زیبایی  مقابل  در 
جذب  دنبال  به  هیچگاه  من  بود 
این  بابت  البته  که  نبودم  مخاطب 
اخالقم از طرف دوستان و نزدیکانم 

همیشه مواخذه شدم .نسل جوان جویای سادگی و 
پویایی وزیبایی در آثار موسیقایی ست و این چیز دور 
از دسترسی نیست .گاهی در عین پیچیدگی ساده 
از  گاهی  و  پویا  سرعتم  کم  قطعات  در  گاهی  بودم 
غمی زیبا حرف زدم .شاید نسل امروز خوشش آمده 

باشد کسی چه میداند
جوای  ایرانی  سازهای  فرمت  با  آیا  آهنگسازی 

مخاطب کنونی را می دهد؟
به نظر من سازهای کنونی نیازی به تغییر و تحول 
موسیقی  کند  همراه  خود  با  را  مخاطب  تا  ندارند 
ایرانی سازهای غنی دارد که قابلیت اجرای تکنوازی 
دارد این یعنی یک پتانسیل که ما همیشه از آن غافل 
بودیم. شما نمی توانید یک ساعت ابوا بشنوید ولی 
از  اینکه  با  بشنوید  نوازی  نی  ساعت  دو  می توانید 
نظر ساختار ابوا ساز کاملتری نسبت به نی است. به 
نظر من اشکال در نوازندگی ماست نه در سازهای 
ما اشکال در نبود صمیمیت در گروه های ماست تا 
اشکال در سازبندی ما و این حس روی مخاطب تاثیر 
زیادی گذاشته. بله قبول دارم کاری که گیتار بیس 
انجام می دهد از ده تا عود و بمتار ساخته نیست ولی 
عود می تواند دل مخاطب را جوری بلرزاند که از ده 
تا گیتار بیس هم بر نیاید. به نظر من در زمینه گروه 
نوازی کم کاری شده و اعضای یک گروه نمی توانند 
همه با هم در یک اجرا به سمت یک هدف مشترک 
مخاطب را به پرواز در بیاورند و این بدلیل این است 
که گروه هایی با اعضای ثابت و تمرینات مستمر کم 

داریم .
جایگاه موسیقی آوازی در شرایط حال چیست؟

موسیقی آوازی هویت ماست و مانند تمام چیزهایی 
ارزش  بی  ها  ایرانی  برای  و  دارند  ایرانی  هویت  که 
است موسیقی آوازی هم این حال اسف بار را دارد 
که من مقصر اصلی را موزیسن ها می دانم. فراگیری 
آواز فن جواب آواز سخت ترین بخش موسیقی ماست  
که بسیار پیچیده و پر از ریزه کاری است و بدون این 
پیچیدگی ها هیچ جذابیتی ندارد. متاسفانه بداهه 
به  متخصصین  غیر  خوانی های  بداهه  و  ها  نوازی 
این فرم بیشتر آسیب زده و باعث شده مخاطب به 
آواز به عنوان یک میان برنامه که بین قطعات ضربی 
و تصنیف اجرا می شود در صورتی که جریان کامال 
برعکس هست و پیش درآمد و ضربی ها نقش میان 
برنامه را دارند برای آواز ما من سعی کردم همیشه در 
آثارم آواز را جای بدهم حتی وقتی تکنوازی می کنم 

فرم سازی آوازها را اجرا کنم.

یک نقاش و مجسمه ساز:

گرانی حاکم بر بازار، بر تامین مواد 
اولیه تاثیرگذار است

یک هنرمند نقاش و مجسمه ساز گفت: در حال 
حاضر گرانی موجود بر تامین مواد اولیه بی تاثیر 

نبوده و ابزارهای کار ما کم پیدا می شود.
هنری  فعالیت  افزود:  خیرآبادی  محمدحسین 
خود را از سنین کودکی آغاز کردم و بعد از آنکه 
موفق به اخذ دیپلم شدم، بعد از مقطع دانشگاه 
به عنوان دبیر هنر جذب آموزش و پرورش شدم.

وی ادامه داد: در حال حاضر دوران بازنشستگی 
هنری  فعالیت های  به  و  می کنم  طی  را  خود 

مرتبط مشغول هستم.
خاطرنشان  مجسمه ساز  و  نقاش  هنرمند  این 
کرد: در مشهد آموزشگاهی را راه اندازی کردم و 
هنر خود را به هنرجویان زیادی آموزش می دهم.
آثار من  بهترین  از  خیرآبادی تصریح کرد: یکی 
کسی  عطار  است،  عطار  تحول  مجسمه  ساخت 
داروی گیاهی مداوا  با  را  نفر  روزی 500  بود که 
از  و  او می رود  به سراغ  درویشی  روزی  و  می کرد 
او  خواسته ای دارد اما عطار انجام نمی دهد و فرد 
خواهی  چطور  غرور  این  با  شما  می کند  عنوان 
شما  که  همانطور  می گوید  پاسخ  در  عطار  مرد؟ 
می میرید در همان هنگام درویش کاسه ای را به 
تسلیم  آفرین  جان  به  جان  و  می گذارد  سر  زیر 

می کند.
وی افزود: از همان زمان عطار کار مداوا را ترک 
بتواند  تا  می آورد  روی  بودن  عارف  به  و  می کند 
خلق و خوی و منش عارفی را همواره دنبال کند.
خصوص  در  مجسمه ساز  و  نقاش  هنرمند  این 
متریال های ساخت مجسمه های خود بیان کرد: 
عمده ترین  اما  دارد  متفاوتی  متریال های  ما  آثار 
آن شامل گل، خمیر مجسمه سازی، سنگ و گچ 

می شود.
هستیم  آن  دنبال  به  ما  کرد:  تاکید  خیرآبادی 
در  که  کنیم  طراحی  را  باال  مقاومت  با  کاری  که 

اینگونه آثار از گل چرب استفاده می کنیم.
پیدا  نادر  صورت  به  ما  خارجی  ابراز  گفت:  وی 
ندارد  خوبی  کیفیت  نیز  ایرانی  اقالم  و  می شود 
کار  ابزارهای  که  داریم  آن  بر  سعی  همین  برای 

خود را به صورت شخصی تولید کنیم.
کرد:  اضافه  مجسمه ساز  و  نقاش  هنرمند  این 
هنرمندانی که در مشهد هستند بسیار اهل ذوق 
مختلف  سازمان های  و  ادارات  توسط  ولی  بوده 
گیرد  صورت  امر  این  اگر  که  نمی شوند  حمایت 

به جایگاه هنر در مشهد کمک شایانی می شود.

یک عکاس مشهدی:

فتوواک موجب ارتقای سطح عکاسی 
شهر می شود

یک عکاس مشهدی گفت: موضوع اصلی فتوواک ایجاد 
حس همدلی بین عکاسان سراسر جهان است.

یک  فتوواک  گفت:  ابراهیمی  امین  ایسنا،  گزارش  به 
رویداد جهانی است که هر ساله در ۱۱ اکتبر به همت 

اسکات کلبی و همکاران وی برگزار می شود.
وی در پاسخ به این که این رویداد جهانی چه تاثیری بر 
سطح عکاسی مشهد دارد و آیا موجب ارتقای آن می شود 
این  در  و  است  فتوواک یک گردهمایی عکاسی  گفت: 
به طور خاص مسیرهایی در شهر مشخص  گردهمایی 
می شود و گروهی در این مسیرها از هر رویدادی و چیز 

دیگری که به دست آن ها می رسد عکاسی می کنند.
این عکاس ادامه داد: موضوع اصلی این رویداد حس 
همدلی و همذات پنداری بین تمام عکاسان در سراسر 
جهان است؛ این  که یک روز صبح به محل مشخصی برای 
عکاسی بروی و بدانی هم زمان با توده ها هزار نفر دیگر در 
سراسر جهان در حال عکاسی هستند؛ بسیار عالی است.

امین ابراهیمی افزود: در شهر مشهد عکاسان بسیاری 
هستند که تشنه یافتن مسیری برای عکاسی هستند و 
قطعا فتوواک تاثیر زیادی بر ارتقای سطح عکاسی شهرمان 

دارد و موجب رشد و شکوفایی فراوانی می شود.
برای  آیا مشهد میزبان خوبی  این که  وی در خصوص 
این رویداد است، اظهار عقیده کرد: با توجه به دوره های 
گذشته ای که در مشهد برگزار می شده باید گفت، متاسفانه 
به حاشیه بردن این رویداد در انرژی و سالمت در دستور کار 

برخی گروه ها قرار دارد.
شده  انتخاب  مسیرهای  خصوص  در  ابراهیمی  امین 
گفت: در همه جای این شهر بزرگ کوچه به کوچه و محله 
به محله موضوعات خاصی برای عکاسی وجود دارد ولی از 
نظر بنده حومه شهر و محله های قدیمی از پتانسیل باالیی 

برخوردار هستند.
وی افزود: خوشبختانه کانون عکس و انجمن سینمای 
با  گذشته  ــای  دوره ه همچون  نیز  امسال  مشهد  جوان 
پیشینه و اعتماد به لیدرها و بسیار حرفه ای به این مقوله 
پرداخته و 6 مسیر اصلی برای این دوره انتخاب شده است.
گفت:  مشکالت  با  مواجهه  خصوص  در  عکاس  این 
مشکل خاصی وجود ندارد ما تنها با چند مسئله روبرو 
مردم،  توسط  عکاسی  با  برخورد  فرهنگ  اول  هستیم؛ 
دوم این که مراجع ذی ربط با هنرمندان همکاری کنند و 
سوم آن که عکاسان نیز باید ضوابط مربوط به این هنر را 
رعایت کنند، مانند احترام به سوژه های انسانی در عکاسی 
پایین  و  دوربین  ابزار  از  نکردن  استفاده  سوء  و  گروهی 
نیاوردن اعتبار عکاسی به هر دلیلی و اگر آن سه مورد که 
عرض کردم به خوبی رعایت شود، ما امسال با اتفاق بسیار 

خوبی روبه رو خواهیم شد.

خبرخبر گفت و گو با نوازنده و آهنگساز جوان خراسانی:

آهنگسازی امروز سردرگم است

 به نظر من در موسیقی 
با کالم همه چیز شعر 
است و باید آهنگساز 
در خدمت شعر باشد 

.چون اندیشه اصلی اثر 
مربوط به شاعر است 

و من آهنگساز باید پیام 
شاعر را به مخاطب 

برسانم نه پیام خودم را

,,

به نظر من وضعیت امروز آهنگسازی یک کالف سردرگمیست که هنرمندان و هنردوستان را 
کالفه کرده است . انسانهایی که آثار نو ایجاد می کنند خودشان به این نو بودن معتقد نیستند و 

تالشی نمی کنند برای این نوگرایی یا  اصطالحا زور نمی زنند که چیز بدیعی خلق کنند 
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رئیس اداره امور عمومی و خدمات رسانی 
بیمارستان قائم مطرح کرد؛

بازسازی 100 درصدی بیمارستان 
قائم در انتظار بودجه 20 میلیاردی

گفت وگوی »صبح امروز« با عضو هئیت مدیره انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان؛

درمان گران سرپایی موفق تر هستند
سرویس اجتماعی 

نوک  و  باشند  کرده  طرد  را  تو  همه  که  هرچند 
معتاد  اما  باشد،  تو  سمت  بی مهری  پیکان های 
داری.  حمایت  برای  چتری  به  نیاز  باشی  که  هم 
ترک  برای  بهزیستی  سازمان  که  است  چندسالی 
ترک  برای  کانون هایی  یا  کمپ  معتادان،  اعتیاد 
تا  را  اعتیاد  بتواند  تا  است  داده  تخصص  اعتیاد 
صورت  به  کمپ ها  این  کنند.  ریشه کن  ممکن  حد 
اما  هستند.  فعالیت  به  مشغول  خصوصی  و  دولتی 
اینکه کدامیک از این کمپ ها در این زمینه موفق تر 
عمل کرده اند، سوالی است که باید برای جواب آن 
باید به کارشناسان فعال در این حوزه رجوع کرد. در 
کمپ های  عملکرد  پیرامون،  گفت وگویی  زمینه  این 
اعتیاد،  ترک  درمــان  بیمه  خصوصی،  و  اجباری 
اعضای  از  یکی  با  کودکان  اعتیاد  ترک  کمپ های 

هیئت مدیره  سازمان نظام پزشکی داشتیم.
اعتیاد  درمان  انجمن صنفی  مدیره  هیئت  عضو 
مشهد گفت: در این شهر ۱5 مرکز بین راهی وجود 
غذای  از  مراکز  این  به  مراجعه  با  معتادین  که  دارد 
برخی  و  متادون  دریافت  و  بهداشتی  بسته ی  و  گرم 
می توانند  و  شده  بهره مند  رفاهی  امکانات  از  دیگر 
سطح  گرم خانه های  به  مراکز  این  تعطیلی  از  پس 

شهر رفته و در آن جا شب را صبح کنند.
نژاد  امروز" مسعود شاد  روزنامه  "صبح  به گزارش 
یک سری  ــزود:  اف متجاهر  معتادین  خصوص  در 
سازمان  خوابگاه های  مراکز  به  معتادان  این  از 
نیروی  توسط  می خوابند  بیرون  و  نرفته  بهزیستی 
مراکز  به  حکم قضایی  با  و  شده  دستگیر  انتظامی 
شده  داده  تحویل  ترک اعتیاد  اجباری  اقامتی 
مراکز  این  در  حضور  به  محکوم  ماه  سه  مدت  به  و 

به منظور ترک اعتیاد هستند. 
این دوره ی  از گذراندن  بعد  اگر  وی تصریح کرد: 
پذیرش  را  افراد  این  اجتماع  و  خانواده   ماهه  سه 
اجتماعی  آسیب های  افراد دچار  این  نکنند مجددا 
میان  این  در  اما  برمی گردند  اعتیاد  دوره  به  و  شده 
اگر این از طرف جامعه قبول شوند و کار پیدا کنند 
امکان بازگشت آن ها به اعتیاد بسیار پایین می شود.

چتر حمایت و نظارتی بر کمپ های ترک اعتیاد
و  بوده  بیماری  یک  اعتیاد  کرد:  اظهار  شادنژاد 
اعتیاد  کمپ های  عمل کرد  در  و  مجرمانه  اقدام  نه 
چترحمایت  و  بیش تر  نظارت های  به خاطر  اجباری 
دانشگاه  نظارتی  چتر  و  دولــتــی  سیستم های 
قضاییه  قوه   و  بهزیستی  سازمان  و  علوم پزشکی 

اختیاری  مراکز  به  نسبت  کشوری  سیستم های  و 
عمل کرد بهتری دارند.

از  مجاز  غیر  اعتیاد  ترک  مراکز  کرد:  عنوان  وی 
که  است  ممکن  و  بوده  دور  به  مراکز  نظارتی  چتر 
رفتار درست و انسانی با این افراد نداشته و یا حتی 
از تغذیه ی خوبی نیز برای این افراد استفاده نکنند 
اما در مراکز  اجباری و اختیاری مجاز ترک اعتیاد با 
این افراد با توجه به کرامت انسانی برخورد می کنند 
و بهترین خدمات آموزشی و مشاوره ای و تغذیه ای را 

به معتادین ارائه می کنند.
مرکز  یک  مشهد  شهر  در  داد:  ادامــه  شادنژاد 
خلق آباد  در  آقایان  برای  اعتیاد  ترک  ــاده ی۱6  م

برای  اجباری  اعتیاد  مرکز  یک  و 
و  دارد  وجود  آباد  اکبر  در  خانم ها 
جزو  که  هستند  مرکز  نیزتعدادی 
هستند   ۱6 مــاده ی   ۲ تبصره ی 
بدین معنی که زیر نظر همان مراکز 
ترک اعتیاد هستند و به عنوان مرکز 
از  ۲ ماده ی ۱6  تبصره  اعتیاد  ترک 
آن ها یاد می شود که تنها راه ورود به 

این مراکز حکم قاضی است.
معتادین زیر۱۸ سال در ابن سینا

در  معتادین  ــرد:  ک مطرح  وی 
رده ی  در  تنها  اجباری  کمپ های 
سنی ۱8سال به باال پذیرش شده و 
زیر سن ۱8 سال افراد به بیمارستان 
نظر  تحت  و  شده  منتقل  سینا  ابن 

برای  وپیشنهادهایی  می گیرند  قرار  روان پزشکان 
 ۱8 زیر  وافراد  کودکان  برای  تخصصی  مراکز  وجود 
سال در خراسان رضوی داده شده و ضرورت وجود 

آن به وضوح دراستان احساس میگردد.
به  نسبت  خانم ها  در  اعتیاد  آمار  افزود:  شادنژاد 
آقایان کم تر است اما  اعتیاد در خانم ها آسیب های 
کل  در  اما  دارد  دنبال  به  نیز  را  دیگری  اجتماعی 
واحد  قانون  یک  از  اعتیاد  ترک  برای  سازمان ها 
استفاده کرده و قانون خاصی برای خانم ها در این 

زمینه ندارند.
درمان گران سرپایی موفق ترند

در  سرپایی  درمان گر  پزشکان  داد:  توضیح  وی 
موفق ترند  کل  در  ان جی یوها  بین 
ترک  دوره  ابتدای  همان  از  که  زیرا 
اعتیاد ارتباط بیمار با خانواده قطع 
نشده و با حضور در این کلینیک ها 
آموزش  و  گرفته  قرار  درمان  تحت 
مددکاران  نیاز  در صورت  و  می بیند 
و روان شناسان به وی و خانواده اش 
بین  نیز  هم زمان  و  می کنند  کمک 
به وجود  فاصله ای  اجتماع  و  او 

نمی آید.

بیماری  ــر  اگ گــفــت:  ــژاد  ــادن ش
مجدد  مدتی  از  پس  اما  کرد  ترک 
در  شکست  اورد  روی  اعتیاد  به 
نمی شود  محسوب  درمان  پروسه ی 

این  که  بوده  شکل  این  به  بیماری  ساختار  که  زیرا 
در وجودش هست و ممکن است این بیماری بنا به 

دالیل متعدد لغزش داشته و این بیماری عود کند.
بیمه اعتیاد طرح 

بسیار  اعتیاد  ترک  بیمه ی  طرح  کرد:  عنوان  وی 
از حدود دو سال پیش مطرح  بوده که  طرح خوبی 
شده و بازخوردهای بسیار خوبی را نیز به همراه دارد 
پوشش  تحت  معتادین  تمامی  حتی االمکان  باید  و 
بیمه قرار گرفته و از بیمه و مزایای آن بهره مند شوند 
چرا که کمک بسیار بزرگی به معتادین است و امید 
حاشیه  در  طرح  این  شدن  اجرایی  بر  عالوه  است 
بهره مند  بیمه  امکانات  از  نیز  شهری  افراد  شهرها 

شدند.
مراکز  در  تخلف  اعالم  ودرصورت  افزود:  شادنژاد 
تذکر  مراکز  این  ؛به  اقامتی  مراکز  و  اعتیاد  درمان 
تکرار  صــورت  ودر  میشود  داده  کتبی  و  شفاهی 
شوند.  دائم  تعطیل  یا  و  تعلیق  است  ممکن  تخلف 
شهروندی  ازحقوق  حمایت  قانون  واحده  درماده 
اساسی  قانون   ۳8 و   ۳۷ اصل  آن  اصلی  منشا  که 
اقدامی  هرگونه  که  شده  گفته  صراحت  به  است، 
که مصداق شکنجه و یا ضرب و جرح و آزار و اذیت 
و  داشته  کیفری  مجازات  و  بوده  جرم  باشد،  داشته 

قابلیت تعقیب کیفری و تخلف انتظامی دارد. 
قانونی  وجهه  کدام  هیچ  اقدامات  این  بنابراین، 
نداشته واگر اثبات شود که چنین اقداماتی درکمپی 
انجام شده است، تمامی مسووالن آن تحت تعقیب 

کیفری قرار می گیرند.

مدیرکل کمیته امداد:

28 هزار مددجو در خراسان رضوی 
از حمایت تحصیلی بهره می برند

خراسان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
رضوی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۲8 
نهاد در سطح  این  زیر پوشش  و ۲00 مددجوی  هزار 
تحصیلی  و  آموزشی  حمایتهای  و  خدمات  از  استان 

بهره مند شدند.
»صبح  خبرنگار  به  گذشته  روز  آسوده  الله  حبیب 
امداد  کمیته  مدجویان  از  تعداد  این  افــزود:  امــروز« 
و  دانشجویان  آموزان،  دانش  شامل  رضوی  خراسان 
طالب زیر پوشش خدمات حمایتی این نهاد در سطح 

استان هستند. 
دانش  را  تعداد  این  از  نفر  هزار   ۲5 داد:  ادامه  وی 
و  دانشجویان  را  آنان  نفر   ۲00 و  هزار  سه  و  آمــوزان 
طالبی تشکیل می دهند که در مدارس، دانشگاهها 
تحصیلی  سال  رضوی  خراسان  علمیه  های  حوزه  و 

جدید را آغاز کرده اند.
خراسان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
اهدای  با  دانش  آمــوزان  از  نهاد  این  گفت:  رضوی 
و  تحصیلی  هزینه  کمک  و  افزاری  نوشت  بسته  های 
از دانشجویان با پرداخت بخشی از شهریه دانشگاه و 

کمکهای مبتنی بر نیاز آنها حمایت می کند.
بسته  هزار   ۳5 چارچوب  این  در  امسال  افزود:  وی 
نوشت افزار به دانش آموزان تحت حمایت مستقیم و 
دریافت کننده کمکهای موردی کمیته امداد در سطح 

خراسان رضوی اهدا شده است.
آسوده دیگر اقدامات حمایتی کمیته امداد از دانش 
آموزشی،  کالسهای  برگزاری  را  دانشجویان  و  آموزان 
اردوهــای  تحصیلی،  گروهی  و  فــردی  مشاوره های 
توسط  تحصیل  دوره  بر  نظارت  و  تشویقی  آموزشی 

رابطان فرهنگی برشمرد. 
زیر  نفر  میلیون  نیم  جمعیت  با  خانوار  هزار   ۲00
در  خمینی)ره(  امام  امــداد  کمیته  خدمات  پوشش 
استان شش میلیون و ۴00 هزار نفری خراسان رضوی 

قرار دارند.

رئیس اداره امور عمومی و خدمات رسانی بیمارستان 
بازسازی  فرایند  رساندن  پایان  به  برای  گفت:  قائم 
بیمارستان، نیازمند ۲0 میلیارد تومان دیگر هستیم تا 

بازسازی ۱00 درصدی بیمارستان انجام شود. 
محمد شیری، در زمینه خدماتی که در بیمارستان 
بهداشت،  وزارت   ۱۳۹5 سال  از  افزود:  شده،  ایجاد 
درمان و آموزش  اعتباراتی را به دانشگاه علوم پزشکی 
نوسازی  و  بازسازی  تا  است  داده  اختصاص  مشهد 
درصد   55 حــدود  امــروز  تا  شــود.  انجام  بیمارستان 
اسکلت  به  بازسازی  این  و  شده  بازسازی  بیمارستان 
ساختمان  بنای  کل  درواقع  است.  رسیده  ساختمان 
تا مرحله اسکلت تراشیده شده و بخش  های گوناگون 
بازسازی  آن،  اساسی  و ساختار  بتن  لوله کشی،  چون 
بازسازی  حال  در  نیز  هم اکنون  است.  شده  اساسی 
بیمارستان هستیم تا به مرحله نوسازی ۱00 درصدی 
شده  انجام  پیش بینی های  براساس  یابیم.  دست 
به  تا سال ۱۳۹8  بیمارستان  فعالیت های ساختمانی 

پایان می رسد.
وضعیت  بیمارستان،  مشکالت  از  یکی  افزود:  وی 
بنابراین در فرایند  سیستم سرمایشی و گرمایش بود. 
شد.  تعویض  موتورخانه ها  بیمارستان،  بازسازی 
فرایند، دیزل هایی در  این  این است که در  نکته مهم 
از کار  بیمارستان قرار گرفته که اگر دیزل شماره یک 
کنند  برق  احساس قطعی  واحدها  اینکه  بدون  بیفتد 
در کمتر سه ثانیه دیزل شماره دو و در شرایط بحرانی 
دیزل شماره سه فعال خواهد شد. اگر برق بخش های 
بیمارستان قطع شود، بیماران بدحال بخش آی.سی.

یو که ۴6 نفر هستند همگی خواهند مرد.
اتماما  برای  نیاز  مورد  بودجه  میزان  با  رابطه  در  وی 
به  برای  کرد:  خاطرنشان  قائم  بیمارستان  بازسازی 
پایان رساندن فرایند بازسازی بیمارستان، نیازمند ۲0 
میلیارد تومان دیگر هستیم تا بازسازی ۱00 درصدی 

بیمارستان انجام شود. 

پزشکان درمان گر 
سرپایی در بین 

ان جی یوها در کل 
موفق ترند زیرا که از 

همان ابتدای دوره ترک 
اعتیاد ارتباط بیمار با 

خانواده قطع نشده و با 
حضور در این کلینیک ها 

تحت درمان قرار گرفته 
و آموزش می بیند

,,

خبر خبر
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یک قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر:

قضاتی که رأی اشتباه صادر 
کنند، به دادگاه انتظامی 

فراخوانده می شوند
یک قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر گفت: چنانچه 
به   شود  اشتباه  مرتکب  پرونده ای  حکم  ارائه  در  قاضی 

دادسرای انتظامی قضات فراخوانده می شوند.
به گزارش ایسنا؛ ابوالفضل قابل، در رابطه با اشتباهاتی 
که قضات در ارائه حکم مرتکب می شوند، اظهار کرد: در 
به  با رسیدگی  رابطه  در  ماده ای  قانون دادرسی مدنی، 
اشتباهات قضات وجود دارد بر این اساس که اگر قاضی 
دیگری پی به اشتباه همکار خود ببرد می تواند موضوع 
را به مراتب باالتر منعکس کند و پیگیری های الزم نسبت 
قانون  این درحالیست که در  انجام شود،  به آن پرونده 
گذشته بحثی در رابطه با اشتباهات قاضیان پیش بینی 

نشده بود.
وی افزود: چنانچه در دستگاه های قضایی در پرونده ای 
قاضی مرتکب اشتباه شود بایستی به دادسرای انتظامی 
قضات  دادگــاه  در  وی  تخلف  و  شود  فراخوانده  قضات 
ثابت شود پس از آن، بررسی های الزم مبنی بر اینکه آیا 
این خطا به صورت سهوی صورت گرفته یا عمدی بوده 
است. اگر اشتباه قاضی به صورت عمدی باشد پرداخت 
خسارت بر عهده خود قاضی است، اما اگر خطا سهوی 
این  می شود.  تأمین  بیت المال  سوی  از  خسارت  باشد 
قاضی در رابطه با مؤسسات داوری حقوقی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه در سال های اخیر ورودی پرونده ها 
به دادگستری به مراتب از گذشته بیشتر شده و قضات 
در برخی از مسائل تخصصی، اشراف کامل ندارند وجود 
مؤسسات داوری به شرط اینکه به صورت یک فرهنگ 

عمومی برای مردم درآید از جهاتی قابل بررسی است. 

علوم  وزیــر  آموزشی  معاون 
همزمان  تحصیل  کــرد:  اعــالم 
آموزش  زیرنظام های  تمام  بــرای 
غیرانتفاعی  آزاد،  دانشگاه های  شد.  مجاز  عالی 
می توانند  اولیه  شرایط  احراز  صورت  در  نور  پیام  و 

تحصیل همزمان داشته باشند.
شریعتی  مجتبی  انتخاب،  تحلیلی  خبری  پایگاه 
سال  طرح  با  را  جدید  تحصیلی  سال  افزود:  نیاسر 
تعریف  اشتغال پذیری  ارتــقــای  و  مهارت افزایی 
ابالغ  بند  چهار  در  دانشگاه ها  به  طرحی  و  کرده ایم 
و  عملی  دروس  ــرورت  ض به  توجه  که  اســت  شــده 
کاربردی در دوره کارشناسی، تقویت و تعریف دروس 
اختیاری  درس  دو  تا  دانش آموزان  برای  اختیاری 

به  رایگان  به صورت  رشته  نوع  و  بازار  نیاز  با  متناسب 
دانشجویان ارائه شود.

برنامه  دو  طرح  این  از  حمایت  برای  افــزود:  وی 
با  اســت  شــده  داده  ــازه  اج دانشگاه ها  به  ــم،  داری
تصویب هیأت امنا دو درصد از درآمدهای اختصاصی 
کارشناسی  دانشجویان  مهارت افزایی  به  دانشگاه ها 
با  اعتباری  تأمین  همچنین  شود.  داده  اختصاص 
شده  گرفته  درنظر  بودجه  و  برنامه  سازمان  موافقت 
به  کمک  برای  تومان  میلیارد   ۱۴0 آن  موجب  به  که 
ارائه  دانشگاه هایی که در مهارت افزایی نقش دارند، 
از  غیرانتفاعی  مؤسسات  برای  ثبت نام  مهلت  شود. 
امروز به مدت یک ماه تمدید می شود. دانشگاه آزاد 

نیز از ۲۴ شهریورماه ثبت نامش را تمدید کرده بود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان 
تعطیالت  دربـــاره  هنوز  اینکه 
مشخصی  بندی  جمع  به  زمستانی 
در  کالسی  هیچ  امسال  مهر  در  گفت:  ایم،  نرسیده 

کشوری بدون معلم نمانده است.
وزیر  بطحایی  محمد  مهر،  خبرگزاری  گــزارش  به 
آموزش و پرورش در گفت و گوی ویژه خبری که شامگاه 
گذشته برگزار شد به برخی سواالت پاسخ داد. وی در 
ابتدای این برنامه با اشاره به اینکه در مهر امسال هیچ 
گفت:   است،  نمانده  معلم  بدون  کشوری  در  کالسی 
سال تحصیلی جدید با بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز 
گذشته  سال  به  نسبت  آموزان  دانش  تعداد  شد.  آغاز 
طرفی   از  و  است  کرده  پیدا  افزایش  درصد   6 حدود 

حدود ۱۳ هزار دانش آموز در خارج از ایران در 60 کشور 
 ۹۷ مهر  در  شد.  خواهند  تحصیل   به  مشغول  جهان 
برای اولین بار دانشگاه فرهنگیان حدود ۳۳ هزار نیروی 
جدید را جذب کرده که مشغول به تحصیل میشوند و در 
سال های آینده وارد آموزش و پرورش خواهند شد. وی 
بیان کرد: در حال حاضر۹۲0 هزار نفر نیروی اداری و 
آموزشی داریم که 8۳0 هزار نفر آموزشی و بقیه نیروی 
اداری هستند. پیش بینی می شود دانشگاه فرهنگیان 
تا 85 هزار دانشجو را هم در خود جای دهد. حدود ۱8 
با یکسال  از ورودی های دانشگاه فرهنگیان  نفر  هزار 
خواهند  آماده  پرورش  و  آموزش  به  ورود  برای  آموزش 
شد وان شاءالله بخشی از مشکالت نیروی انسانی حل 

خواهدشد.

دارو  و  غــذا  سازمان  رئیس 
با  دارو  صنعت  اینکه  بیان  با 
اســت،  ــرو  روبـ نقدینگی  مشکل 
تامین  و  تخصیص  بین  درصدی   ۴0 فاصله  گفت: 
ارز وجود دارد؛ از این رو، صنعت دارو نقدینگی الزم 
برای گرفتن ارز ۴۲00 تومانی بانک مرکزی را ندارد 

که بر اساس آن اقدام کند.
در  دوشنبه  روز  اصغری  غالمرضا  ایرنا  گزارش  به 
ایران  المللی  بین  نمایشگاه  افتتاح چهارمین  مراسم 
خمینی  امام  مصلی  در  وابسته  صنایع  و  دارو  فارما 
امید  که  است  دارو  صنعت  چالش  این  افزود:  )ره( 
است مورد توجه قرار گیرد و حدود سه هزار میلیارد 
و  دوم  ماه   6 در  تا  تزریق شود  دارو  به صنعت  تومان 

سال آینده بتواند مواد اولیه دارویی را تامین کند.
دارویی  اولیه  مواد  ذخیره  تامین  کرد:  اضافه  وی 
ارز  و  اولیه  مواد  چرخه  که  زمانی  شود  می  موجب 
دچار مشکالت بیشتری می شود؛ مواد اولیه دارویی 

کافی داخل کشور داشته باشیم.
اصغری از هلدینگ های بزرگ مانند برکت و بانک 
ملی خواست معادل بخش خصوصی سرمایه گذاری 
صنایع  تا  کنند  کمک  دارو  صنعت  نقدینگی  در  و 
اولیه  مــواد  سال  سه  تا  دو  ذخیره  بتواند  ــی  داروی

دارویی را داشته باشد.
وظیفه  که  کرد  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
اصلی در این زمینه برعهده دولت است که مصوبات 

خوبی هم در این زمینه دارد.

صنعت دارو برای دریافت ارز دولتی نقدینگی نداردبرای تعطیالت زمستانی به جمع بندی نرسیده ایمتحصیل همزمان در 2 رشته مجاز شد

حوادث
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد

کشف  احتکارهای  صدر  در  خانگی  لوازم  انبار 
شده

گفت:  رضوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
از لوازم خانگی کشف شده که  میزان  انبار بسیار بزرگی 
از یخچال  476 قلم کاال اعم  و  ۱۱ هزار  انبار  این  موجودی 

فریزر، یخچال، کولر و ماشین لباسشویی بوده است.
حمیدرضا کریم در خصوص آمار مربوط به احتکار اظهار 
احتکار  انبار  کشفیات  مورد   65 به  نزدیک  تاکنون  کرد: 
طرح  مرداد   ۱5 از  تقریبا  و  داشته ایم  را  استان  سطح  در 
گشت مشترک به کمک بازرسین سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف  و نیروی انتظامی صورت می گیرد.  
وی افزود: این گشت ها روزانه به طور کامل انجام می گیرد 
و قاضی سیار شعبه در این گشت ها حضور دارد.انبار های 
بوده،  بازرسی  اولویت  در  انبارها  سامانه  در  نشده  ثبت 
همچنین انبارهای ثبت شده که کاالها را احتکار کرده اند 

نیز بررسی و بازرسی می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد: 
تاکنون 65 انبار کشف شده که مبالغ سنگینی ارزشیابی 
نظام  قانون  و  تعزیرات  قانون  طبق  شده،  گذاری  وارزش 
صنفی پس از تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات  بین ۱0تا 
الزام به شبکه توزیع  و  70 درصد جریمه ارزش کاال شده 

می شوند.
کریم درباره اقالم کاالهای کشف شده احتکاری خاطر 
انواع و اقسام برنج  ایم  این بخش توانسته  نشان کرد: در 
هندی،  برنج  تن   ۱900 حدود  و  پاکستانی   برنج  مانند 
 40 و  رب  شل   2000  ، عدس،  تن   3000 حبوبات،  مقادیری 
هزار تن روغن خوراکی را در انبارها و 6000 بسته ماکارونی 

را در یک منزل کشف کنیم.
خود  گشت های   درادامه  هچنین   کرد:  اضافه  وی 

حدود  و  گشت  یک  در  شکر  تن   3000 حدود  توانستیم  
9000 تن شکر را در گشت دیگر خود کشف  و ضبط  کنیم. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطر نشان 
کرد: همچنین در این راستا انبار بسیار بزرگ لوازم خانگی 
را کشف کردیم که میزان موجودی این انبار ۱۱ هزار و 476 
لباس  ماشین  و  کولر  یخچال،  فریز،  یخچال  از  اعم  عدد 
موارد  این  بر  عالوه  کرد:  تاکید  کریم  است.   بوده  شویی 
یدکی  لوازم  قطعه   70 و  42هزار  حدود   دیگر  انباری  در 
۱500 حلقه الستیک  خودرو احتکار شده بود، همچنین 
در یک منزل نیز کشف شد، ما در ادامه گشت های خود 
انبارهای احتکار اقالمی مانند دستمال  موفق به کشف 
 MDF کاغذی، پوشک بچه،  دارو،  لوازم لوله و بهداشتی و
شده ایم. وی افزودد: میزان جو کشف شده در انبار یکی 
از شهرستان ها ۱000 تن بوده و در ادامه کشفیات خود در 
مشهد موفق به ضبط 9 هزار و 569 بسته  کاغذ در انباری 

دیگر موفق به کشف 5000 بسته کاغذ A4  شده ایم.

دام شوم مرد غریبه برای زوج مشهدی
داشتن فرزند برایم یک رویای بی تعبیر بود اما با گذشت 
چند سال از ازدواجم باردار نشده بودم و همه درمان هایم 

بی نتیجه ماند تا این که...
 داشتن فرزند برایم یک رویای بی تعبیر بود حاضر بودم 
همه زندگی ام را فدا کنم تا کودکی در فضای خانه ام لبخند 
بزند اما با گذشت چند سال از ازدواجم باردار نشده بودم 
بزرگترین  که  این  تا  ماند  نتیجه  بی  هایم  درمان  همه  و 

تصمیم زندگی ام را گرفتم.
 این ها بخشی از درد دل های زن 39 ساله ای است که 

برای طرح شکایت از یک کالهبردار به کالنتری آمده بود.
کالهبرداری  برای  ای  طعمه  چگونه  که  این  بیان  با  وی 
شده است، به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنج تن 

مشهد گفت: در دوران کودکی ام خیلی به عروسک بازی 
با عروسک هایم رفتار می کردم که  عالقه داشتم طوری 
انگار آن ها زنده اند و همانند یک نوزاد به آن ها رسیدگی 
می کردم روی پایم می گذاشتم و با الالیی گفتن و حرف 
زدن با عروسک هایم ساعت های زیادی خودم را سرگرم 
می کردم این گونه بود که با مامان بازی و نوازش عروسک 
هایم در واقع مادر شدن را تجربه می کردم. روزها وماه ها 
به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ۱7 سالگی پا 
به خانه بخت گذاشتم و زندگی مشترکم را با تورج شروع 
طوری  به  بود  عاشق فرزند  نیز مانند من  کردم. همسرم 
که از همان ابتدای ازدواجمان نام فرزندان مان را انتخاب 
کردیم و در انتظار پدر و مادرشدن ماه ها را پشت سر می 
مشترک  زندگی  سال  چندین  از  پس  گویی  اما  گذاشتیم 
مراجعه  با  که  چرا  شویم  فرزند  صاحب  ما  نبود  قسمت 
حس  و  نگرفتیم  ای  نتیجه  هیچ  متخصص  پزشکان  به 
اختصاص  ام  کودکی  دوران  به  فقط  بودن  مادر  قشنگ 
داشت. این بود که پس از سال ها نازایی و ناامید از درمان 
را  فرزندی  بهزیستی  از  گرفتیم  تصمیم  مختلف،  های 
با  را  تاریکمان  منزل  و  بپذیریم  خوانده  فرزند  عنوان  به 
اما  کنیم  نشاط  و  پرشور  و  روشن  کودک  یک  لبخندهای 

شرایط پذیرفتن فرزند را نداشتیم.
ابتدایی  مقطع  تا  فقط  تورج  و  من  تحصیالت  که  چرا 
داشته  دیپلم  تحصیالت  حداقل  باید  که  درحالی  بود 
به  ناامید  که  بود  گونه  این  بدهند.  فرزند  ما  به  تا  باشیم 
غریبه  مرد  دوستانم  از  یکی  که  این  تا  بازگشتیم  منزل 
فقر  خاطر  به  باردار  زنی  بود  مدعی  که  کرد  معرفی  را  ای 
راه  تمام  که  هم  من  بفروشد  را  فرزندش  دارد  قصد  مالی 
این خبر  با شنیدن  را گذرانده بودم  های فرزنددار شدن 
خوشحال شدم و قرار شد مبلغ هنگفتی را طی چند ماه 
باقی مانده تا به دنیا آمدن نوزاد، به آن مرد غریبه بدهم تا به 

آن مادر بی بضاعت و باردار برساند.
تا  ماندیم  انتظار  چشم  همسرم  و  من  که  بود  گونه  این 
کلبه بی فروغ مان شور و نشاط پیدا کند به همین خاطر 
لوازم کودک خودم را سرگرم می  با خرید وسایل و  هر روز 
عکس  دادن  نشان  با  غریبه  مرد  بعد  ماه  چندین  کردم. 
یک زن باردار و گرفتن مبلغ زیادی پول، خبر داد که جنین، 

دختر است.
و  گنجیدم  نمی  خودم  پوست  در  خبر  این  شنیدن  با 
خیلی زود سیسمونی »سارا« را به همراه همسرم تهیه 
و  بزرگ  های  عروسک  و  بازی  اسباب  از  پر  اتاق  یک  کردم. 
کوچک، تخت و کمد و کلی وسایل و لباس های رنگارنگ 

خریداری کردم.
برق   ، شدیم  می  فرزندی  صاحب  زودی  به  که  این  از 
از  که  روز  هر  و  زد  می  موج  همسرم  چشمان  در  شادی 
سرکار به منزل می آمد ساعت ها در اتاق »سارا« مشغول 

مرتب کردن وسایل می شدیم.
 من تا پاسی از شب گهواره را تکان می دادم تا چگونگی 
خواباندن دخترم را تمرین کنم! اما ماه ها گذشت ولی هیچ 
خبری از نوزاد نشد این درحالی بود که مبلغ هنگفتی را به 
مرد غریبه داده بودیم تا نوزاد را به ما تحویل بدهد ولی او نه 
تنها پاسخ تلفن هایم را نداد بلکه با خاموش کردن گوشی 
همراهش، من و تورج را ناامید کرد.  وقتی فهمیدیم در دام 
مردی شیاد و کالهبردار افتاده ایم برای شکایت از آن مرد 
به  را  جوان  زوج  یک  عواطف  و  احساسات  که  گری  حیله 

بازی گرفته بود، به قانون پناه آوردیم .

در  قوچانی  شهروند  طالی  ساعت  سارقان 
مشهد دستگیر شدند

فرمانده انتظامی قوچان گفت: سه سارق ساعت مچی 
طال به ارزش یک و نیم میلیارد ریال و متعلق به شهروند 

قوچانی در مشهد دستگیر شدند.
شکایت  پی  در  افزود:  مصرخانی  قدیر  سرهنگ 
مچی  ساعت  سرقت  بر  مبنی  قوچانی  شهروند 
به  صورت  سرقت  این  عامالن  دستگیری  گرانقیمتش، 
قرار  قوچان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  کار  دستور  در  ویژه 
یک  فروش  قصد  شاکی  فرد  داشت:  اظهار  وی  گرفت. 
 500 و  میلیارد  یک  ارزش  به  طال  مچی  ساعت  عدد 
گرفتن  از  پس  خریدار  افراد  که  داشت  را  ریال  میلیون 
محل  از  فروشنده  به  وجه  پرداخت  بدون  ساعت 
رد  با  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  گفت:  وی  متواری  شدند. 
را  سارق  سه  اطالعات  جمع  آوری  و  پلیسی  های  زنی  
مخفیگاهشان  در  و  شناسایی  مشهد  شهرستان  در 
آنان  مخفیگاه  از  نیز  مچی  ساعت  و  کردند  دستگیر 

کشف شد. 
سرهنگ مصرخانی افزود: متهمین در بازجویی  ها به 
بزه ارتکابی اعتراف کرده و راهی مراجع قضایی شدند. 
از دستگیری سارق  انتظامی قوچان همچنین  فرمانده 
شهرستان  این  در  سرقت  فقره  هفت  با  کابل  و  سیم 
خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و 
دستگیری  و  موضوع  پیگیری  شهرستان  این  در  کابل 
وی  گرفت.  قرار  پلیس  کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق 
توسط  سرقت  وقوع  شیوه  های  بررسی  از  پس  افزود: 
و  شد  مظنون  سابقه  دار  سارق  یک  به  پلیس  کارآگاهان، 
با هماهنگی مراجع قضایی وی را طی عملیات ضربتی 
دستگیر کرد. وی اظهار داشت: متهم مزبور در بازجویی 
در  و  کرد  اعتراف  کابل  و  سیم  سرقت  فقره  هفت  به   ها 
بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر قابل  توجهی سیم و کابل 

سرقتی کشف شد.
به  منظور  شده  یاد  متهم  گفت:  مصرخانی  سرهنگ 

سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.

اگر بیماری ترک کرد اما پس از مدتی مجدد به اعتیاد روی اورد شکست در پروسه ی درمان محسوب نمی شود زیرا که ساختار بیماری به این شکل 
بوده که این در وجودش هست و ممکن است این بیماری بنا به دالیل متعدد لغزش داشته و این بیماری عود کند

,,

خبر

خبر

اکران فیلم های »جاده قدیم« و 
»مغزهای کوچک زنگ زده« در مشهد

معاون تولید به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( از انتشار 
سه جلد اول مجموعه »قصه های جنگ« در قالب »کتاب های 

پروانه« برای گروه سنی کودکان خبر داد.
سیداحمد میرزاده با اعالم این خبر اظهار کرد: »پروانه های 
این مجموعه است که توسط  از کتاب های  آبی« عنوان یکی 
»نورا حق پرست« به رشته تحریر در آمده است. نویسنده در این 
کتاب داستان دختر کوچولویی به نام سارا را روایت می کند که 
پدر روزشماری  بازگشت  برای  او  و  پدرش عازم جبهه می شود 

می کند و ...
مجموعه  این  جلدهای  از  دیگر  یکی  که  این  بیان  با  وی 
کتاب  این  کرد:  خاطرنشان  دارد،  نام  شیشه«  روی  »خانه ای 
نوشته »شهرام شفیعی« است که او به عنوان نویسنده در این 

به روایت قصه یک »عالمت سفید رنگ« برای کودکان  کتاب 
می پردازد. 

معاون تولید به نشر ادامه داد: »پرواز موج« نیز عنوان جلد 
این  نویسنده در  پوریا« است.  اثر »سرور  و  این مجموعه  سوم 
یک  که  می کند  روایت  را  صیادی  پسر  و  پدر  داستان  کتاب 
و  مواجه می شوند  دریایی زخمی  مرغ  با  در جریان صید  روز 
می خواهند آن را نجات دهند اما در برگشت با حمله دشمن به 

شهر مواجه می شوند و ....
میرزاده بیان کرد: به نشر کتاب های این مجموعه را در قطع 
خشتی با شمارگان دو هزار نسخه منتشر کرده و هر جلد را با 

قیمت 60 هزار ریال در اختیار کودکان قرار داده است.
نیز در  این مجموعه  این که سه جلد بعدی  به  با اشاره  وی 
مرحله تصویرگری است، تصریح کرد: »دست های سبز الله«، 
»بچه های شهر ما« و »قشنگ ترین هدیه دنیا« عناوین این سه 

جلد است که به زودی روانه بازار خواهد شد.

مجموعه »قصه های جنگ« 
داستان هایی کودکانه از دفاع مقدس

مدیر پردیس سینمایی گلشن مشهد از آغاز اکران های جدید 
پاییزه در این پردیس سینمایی از چهارم مهر ماه سال جاری خبر 

داد.
فهرست  در  جدید  فیلم  پنج  اکــران  آغــاز  از  جیرانی  فرزین 
اکران های پردیس سینمایی گلشن مشهد همزمان با سینماهای 
فیلم  پنج  از ۴ مهرماه  اظهار داشت:  و  داد  سراسر کشور خبر 
»ماهورا« به کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد و تهیه کنندگی 
به کارگردانی  علیرضا جاللی و حمید آخوندی، »جاده قدیم« 
به  زنگ زده«  منیژه حکمت، »مغزهای کوچک  تهیه کنندگی  و 
سعید  تهیه کنندگی  و  سیدی  هومن  نویسندگی  و  کارگردانی 

مقام  در  بهبودی فر  رحیم  فیلم  دومین  »هشتگ«  سعدی، 
کارگردان و »عرق سرد« به کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی 
و تهیه کنندگی مهدی داوری در پردیس سینمایی گلشن مشهد 

اکران می شود.
کوچک  »مغزهای  فیلم  اکــران  با  همزمان  ــزود:  اف جیرانی 
زنگ زده« ساخته هومن سیدی که پیش بینی می شود از سوی 
مخاطبان سینما با استقبال خوبی روبه رو شود، جلسه ای برای 
نقد و بررسی این فیلم و تحلیل روان شناختی و جامعه شناختی 
آن با حضور مجید فوالدیان، جامعه شناس و مهدی رضایی، منتقد 
سینما جمعه ششم مهر ماه امسال در پردیس گلشن مشهد برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: عالقه مندان می توانند از طریق مراجعه به گیشه 

سینما نسبت به ثبت نام برای شرکت در این جلسه اقدام کنند.
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رئیس اداره نظام مهندسی اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
هیئت  نامزد  صالحیت ۹۳  تائید  از 
مدیره نظام مهندسی ساختمان استان  برای هشتمین دوره 

انتخابات خبرداد.
به گزارش اداره ارتباطات این اداره کل، مهندس احسان 
فرشته پور با اشاره به نشست  هیئت اجرایی با نامزدها درمحل 
اداره کل راه و شهرسازی گفت : جلسه ای توجیحی با حضور 
نامزدهای انتخابات هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اعضای دستگاه 

نظارت و هیئت اجرایی برگزار شد.
وی درباره صحبت های صورت گرفته در این نشست اظهار 
کرد: در مورد فرآیند انتخابات، نظامنامه انتخابات و به خصوص 

شیوه نامه تبلیغات صحبت شد.

فرشته پور تصریح کرد: تبلیغات انتخابات هیئت مدیره 
نظام مهندسی ساختمان استان تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری 

انتخابات مجاز است.
فرشته پور ادامه داد: انتخابات 8 مهرماه در مشهد )در محل 
نمایشگاه بین المللی(و ۱۱ شهر ایتان شامل نیشابور ،سبزوار، 
تربت حیدریه ،تربت جام ،کاشمر،گناباد،قوچان،تایباد،خو

اف،سرخس و درگز برگزار می شود. وی یادآور شد: در پایان 
جلسه ،پرسش و پاسخ نامزدها با اعضای هیئت اجرایی و 
دستگاه نظارت انجام شد.اولین هسته سازمان نظام مهندسي 
ساختمان خراسان بر اساس سیاست گذاري وزارت مسکن و 
شهرسازي در رابطه با ایجاد تشکلي منسجم و داراي مسئولیت 
بیني  و پیش  با رشته ساختمان  براي متخصصان مرتبط 
استفاده بهینه از توان کارگران ساختماني داراي مهارت فني، 

در استان خراسان از تاریخ 0۲/۱۱/6۹ ایجاد گردیده است .

اداره  نظارت  و  پایش  معاون 
زیست  محیط  حفاظت  کــل 
الشه،   ۳0 گفت:  رضوی  خراسان 

پوست و سر حیوانات باغ وحش مشهد معدوم شد.
این  افــزود:  عرفانی  محمد  امروز  صبح  گزارش  به 
الشه ها و اجزای باقی مانده از گونه های باغ وحش 
مشهد که طی سالهای گذشته به دالیل مختلف تلف 
برای  نبودن  مناسب  و  نامرغوبی  دلیل  به  اند،  شده 
و  رضوی  خراسان  دادگستری  مجوز  با  تاکسیدرمی، 
نظارت اداره کل دامپزشکی استان معدوم شده است.

وحش  باغ  در  موجود  حیوانات  کــرد:  اظهار  وی 
مشهد تحت نظارت این اداره کل قرار دارند و الشه یا 
پوست هر حیوان تلف شده با هدف استفاده آن برای 

تاکسیدرمی و موارد دیگر نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه نظارت های این اداره کل بر روند 
تداوم  همچنان  مشهد  وحش  باغ  نوسازی  و  فعالیت 
گونه  وضعیت  کامل  پایش  و  رصد  برای  گفت:  دارد 
در  زیست  محیط  کارشناس  یک  امور،  پیشرفت  و  ها 
مجموعه باغ وحش مشهد مستقر شده و نظارت و ارائه 

گزارش در این زمینه را بر عهده دارد.
عرفانی افزود: از اردیبهشت امسال به مدت ۱۲ ماه 
به مدیران باغ وحش مشهد مهلت داده شده که فضای 

این مجموعه را به استانداردهای مورد نظر برسانند.
باغ  وحش مشهد در سال ۱۳۳۹ در محدوده خواجه 
 ربیع مشهد تاسیس شد که با ایجاد شرکت باغ  وحش 
وکیل  آباد در سال ۱۳56 باغ وحش جدید در ورودی 

پارک جنگلی وکیل  آباد مستقر گردید.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر 
و نقل  اداره کل راهداری و حمل 
گفت:  ــوی  رض خراسان  ای  ــاده  ج
شرکتهای استفاده کننده از دالل و جارچی برای جذب 
مسافر در پایانه های مسافربری مشهد با مجازات سنگینی 

مواجه خواهند شد.
به گزارش صبح امروز گنجی با اعالم این خبر گفت: در 
پی تشدید اعمال مقررات به منظور حذف داللی، مسافران 
در صورت مشاهده چنین تخلفی در پایانه ها موضوع را 
به مسئوالن راهداری گزارش دهند. وی افزود: به همین 
منظور تذکرات جدی به شرکتهای مسافربری و انجمنهای 
صنفی ذیربط در خصوص پرهیز از داللی و جارچیگری 
در سطح پایانه های مسافربری و رعایت حقوق رانندگان 
در حال  میدانی  مستمر  نظارتهای  و همواره  داده شده 

انجام است.
وی ادامه داد: جذب مسافر با استفاده از شیوه های 
داللی و جارچیگری و همچنین کسر و دریافت هرگونه 
اتوبوسها'  وضعیت  'صــورت  محل  از  رانندگان  از  وجه 
غیرقانونی و ممنوع  بوده و مصداق تضییع حقوق مالکان، 

رانندگان و مسافران است. 
گنجی دریافت وجوهات قانونی از محل صورت وضعیت 
را شامل 'حق کمیسیون، حق بیمه سرنشین و عوارض 
تحت  دریافتی  مبالغ  سایر  کرد:  بیان  و  ذکر  شهرداری' 
آب  یا  و  سوارکنی  تمبر،  هزینه  داللی،  پامیزی،  عناوین 
معدنی غیرقانونی بوده و مجازات آن بسته به نوع تخلف 
از 'تذکر تا جریمه نقدی و لغو پروانه فعالیت شرکت' خواهد 

شد.

تائید صالحیت 93 نامزد هیئت مدیره نظام مهندسی 
مجازات برای داللی در پایانه مسافربریساختمان استان معدوم سازی 30 الشه و پوست حیوانات باغ وحش مشهد  

خبر

خبر

ترافیک شهرداری مشهد  و  نقل  و  سخنگوی معاونت حمل 
مقدس از کاهش ۴ ساعته ممنوعیت تردد خودروها در محدوده 
مهرماه  سوم  ازامروز  مشهد  شهر  مرکزی  هسته  ترافیک  طرح 
هر  گفت:  آزما  بخت  مجید  امروز،  صبح  گزارش  به  داد.  خبر 
ساله و از ابتدای نیمه دوم سال در مهر ماه ساعت ممنوعیت 
ترافیک در هسته مرکزی شهر  تردد خودرو در محدوده طرح 
مشهد تغییر می کند، لذا با توجه به این موضوع ساعت اجرای 

از فردا سه  طرح ترافیک 
 ۴ با  ماه  مهر  سوم  شنبه 
ساعت  از  کاهش  ساعت 
جز  بــه   ۲0 ــا  ت صبح   8
تعطیل  و  جمعه  روزهای 

خواهد بود.
محدوده  در  ترافیک  طرح  اجرای  ساعت  است  ذکر  به  الزم 
هسته مرکزی قبل از این از ساعت ۷ صبح الی ۲۳ بود که با 
الی ۲0 در هسته  از ساعت 8 صبح  از فردا  کاهش ۴ ساعته 

مرکزی شهر اجرا خواهد شد.

کاهش 4 ساعته ممنوعیت تردد خودروها 
در محدوده طرح ترافیک  

از  رئیس شورای شهر مشهد گفت: در شورای پنجم بیش 
۱۲0 میلیارد ریال برای این بولوار هزینه شده است.

جمع  در  حــیــدری  امروزمحمدرضا  صبح  گـــزارش  بــه 
خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بولوار نماز نیز با تاکید 
گرفت  می  قرار  مردم  مورداستفاده  باید  نماز  بولوار  اینکه  بر 
وبرای حل مشکل به نهادهای حل اختالف رجوع می شد، 
قضیه  این  در  معماری  و  عالی شهرسازی  اظهارکرد: شورای 
ورود پیدا کرده و فرمانداری و شورای تامین نیز در این زمینه 

بحث و بررسی های الزم را داشته اند.
وی با بیان این که این مبحث در جلسه ای با حضور وزیر 
راه و شهرسازی در آینده ای نزدیک به سرانجام خواهد رسید، 
گذاری  سرمایه  طرح  این  برای  مشهد  شهرداری  متذکرشد: 
زیادی کرده است؛ به طوری که فقط در شورای پنجم بیش 
پذیرفته  صورت  هزینه  بولوار  این  برای  ریال  میلیارد   ۱۲0 از 

است..
وی همچنین در سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای 
کمربندجنوبی شهر مشهد گفت: در حال حاضر استانداری 
خراسان رضوی با تعامل با دولت و دستگاه قضایی، درصدد 
حل این مشکل برآمده و شهرداری نیز دیدگاه های خود را با 
درنظر گرفتن دغدغه های مسئوالن قضایی بیان کرده است.
حیدری با بیان این که این موضوع در یک فضای تعاملی 
قابل حل است، متذکرشد: مدیریت شهری فعلی تالش دارد 
از فضای تعاملی موجود در راستای حل مشکالت شهری گام 
بردارد و در خصوص پروژه کمربند جنوبی نیز بر همین اصل 

پایبند است.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در واکنش به سوالی در 
کارگیری  به  منع  قانون  در  مشهد  شهردار  وضعیت  خصوص 
بازنشستگان گفت: شورا وارد این بحث نشده است و همانطور 
از  این زمینه در حال استعالم  که می دانید وزارت کشور در 
بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری و دیوان محاسبات است 

و تا ابالغ وزیر باید منتظر بمانیم. 

فناوری های آب برای 33 خشکسالی گزارش
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

120 میلیارد هزینه برای بولوار نماز در 
دوره پنجم دومین جشنواره ملی فناوری های آب را این بار با موضوع آب های نامتعارف  

برگزار می شود.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" دبیر دومین جشنواره ملی فناوری های 
آب های متعارف )آب شور و پساب ( در نشست خبری دومین جشنواره 
فناوری های آب که در روز دوشنبه در ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی 
برگزار شد گفت: این جشنواره هفتم و هشتم توسط دانشگاه فردوسی مشهد 

و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.
فناوری های  جشنواره  اولین  برگزاری  راستای  در  افزود:  داوری  کامران 
آب با تمرکز بر موضوع بهره وری و بازچرخانی در سال ۹6 که مورد استقبال 
حداکثری و بی سابقه مخترعین و نهادهای ذیربط قرار گرفت، لذا بر آن شدیم 
تا دومین جشنواره ملی فناوری های آب را این بار با موضوع آب های نامتعارف 

برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره به همت دانشگاه فردوسی مشهد 
و با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با تکیه  بر متخصصان، 
محققان، مخترعان، نخبگان علمی و متصدیان برجسته سراسر کشور در۹ آذر 
ماه سال ۱۳۹۷  و به مدت ۲ روز متوالی در دو بخش عمده علمی و فناوری 

برنامه ریزی شده است و در هفته پژوهش برگزار می شود.
داوری توضیح داد: دومین جشنواره ملی فناوریهای آب در سه بخش 
فناوری، علمی و فرهنگی-هنری اجرا خواهد شد که تنها بخش فناوری این 

جشنواره از چهار قسمت تشکیل شده است.
نمایشگاه  ــازار،  ب فن  برشمرد:  این گونه  را  فناوری  قسمت های  وی   
تخصصی،استارت آپ،جشنواره رویش والزم به ذکر است این جشنواره از 
سری جشنواره های رویش است. بر این اساس طرح هایی که منطبق بر 
شاخص های تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان باشد که در صورت حصول 
توافق و انجام معامله از طریق فن بازار، مشمول حمایت های مادی و معنوی 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در قالب ارائه تسهیالت تجاری سازی 

می شود.
داوری این گونه به توضیح بخش علمی پرداخت: بخش علمی جشنواره 
نیزسمینارهای علمی به همراه دریافت مقاالت کاربردی و فناورانه،نشست های 

تخصصی با توجه به نیاز ارگان های ذیربط،کارگاه های تخصصی در راستای 
موضوعات جشنواره وبازدیدهای علمی را شامل می شود.

رویداد بزرگ فرهنگی آب و زندگی
وی درباره بخش فرهنگی این جشنواره  گفت: این بخش با عنوان "رویداد 
بزرگ فرهنگی آب و زندگی" با مشارکت شهرداری مشهد و سایر نهادهای 
ذیربط به مدت 6 ماه تا به موازات بخش های علمی و فناوری دومین جشنواره 

ملی فناوری های آب در دو بخش اصلی مسابقه و جشنواره برگزار می شود.
آب های  محورهای  بر  تمرکز  با  جشنواره  دومین  داشت:  اظهار  داوری 
نامتعارف)آب های شور و پساب( در راستای گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، 
تتبع و فعالیت های علمی و فناوری در حوزه آب های نامتعارف)آب های شور و 
پساب(اثربخش نمودن فعالیت های نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین 
مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی،شناسایی، معرفی و 
بسترسازی برای حمایت از نوآوران وایجاد بستر تجاری سازی طرح های نوآورانه 

و فناوری های نوین هدف گزاری و برگزار می شود.
شرکت56 مخترع در اولین جشنواره

داوری با اشاره به تایج مثبت برگزاری جشنواره اول بیان کرد: در سال 
گذشته و طی اولین جشنواره  56مخترع و ۴۷ شرکت دانش بنیان و شش 
شرکت نیرو و حضور ۱۳ استان در ۱۲5غرفه ی نمایشگاه حصور داشته که از 
این تعداد افراد زیادی توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شدند و از 56 نفر 

مخترع 6 مخترع وارد سطح ۳شدند.
معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی گفت: این جشنواره با استفاده از 
تجارب و ظرفیت دستگاه ها و درجهت ارائه ی دستاوردهای علمی و فناورانه 
برگزار می شود که تاکید ما در این جشنواره بر روی بخش علمی است تا این 

بخش از سایر بخش ها پررنگ تر باشد.
برگزاری سمینارهای  کنار  در  این جشنواره  در  افزود:  انصاری  حسین 
تخصصی علمی که محوریت های مشخصی را دارد که در این راستا مقاالت 
علمی و کاربردی را دریافت کرده؛ کارگاه های تخصصی نیز  در جهت خروجی 

مثبت این جشنواره برپامی شود.
تعامل نخبگان و مجریان

وی بهترین راه کار برای رسیدن به تعامل و راه برد مشخص را برگزاری این 

نشست های تخصصی دانست و تصریح کرد: یکی از چالش های که با آن در 
جامعه روبه رو هستیم ارتباط ضعیف جامعه نخبگان با دستگاه های حوزه ی 
اجرایی است که با برگزاری این نشست ها در جهت رفع این چالش قدم 

برمی داریم.
انصاری برگزاری این جشنواره را مهم ترین رویداد شرق کشور برشمرد 
و افزود: با توجه به خشک سالی و کویری بودن این قسمت از ایران ما با 
بحران های جدی روبرو بوده و باید در جهت رفع این بحدان ها اقدام کرد و 
نیز بازدید و نظارت از تاسیسات و مکان هایی که در آن اقدامات مهمی در این 

زمینه انجام شده را مهم دانست.
خشک سالی 33 ساله 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: در سال زراعی 
گذشته ۱۳6 میلی متر بارش را داشته که در گذشته ی بلند مدت با ۳5 درصد 

کاهش و نسبت به سال گذشته کاهش ۲8درصدی میزان بارش را داشتیم.
حجت علی شایان فرافزود: پاییز و زمستان سال گذشته کم بارش ترین سال 
در ۳۳ سال اخیر بوده و نیز خراسان رضوی در 6۲درصد خشک سالی خیلی 
شدید که ۲۹ درصد خشک سالی شدید و ۹ درصد شرایط متوسط روبه رو 

است.
وی تصریح کرد: تشکیل گروه کارسازی برای مقابله با بحران کم آبی و 
مجموعه اقداماتی برای تامین منابع و مصارف شهری و روستایی و نیز با 
کاهش ظرفیت پروانه ها در صددهستیم تا در افق ۱۴05بتوانیم 8۴0 میلیون 

مترمکعب صرفه جویی در آب های زیرزمینی داشته باشیم.
از  برای حمایت  نخبگان خراسان رضوی گفت:  بنیاد  رییس  پایان  در 
بزگزیدگان این جشنواره یک دوره ی یک و نیم ساله برگزارشده  تا در این دوره 
افراد بتوانند با وارد کردن اختراع خود به جامعه؛ تولید ثروت کنند و و محصول 

را به بازار عرضه کنند.
حمیدرضا احمدی زاده افزود: ستاد راه بردی این جشنواره و با واگداری این 
جشنواره به دانشگاه فردوسی برآنیم که هر ایده و موضوعی که موجب کاهش 
و مدیریت فرآورده های ابآب شود را حمایت کرده و حتی نیز با شرکت های 
شهرک های صنعتی قرار داد بسته و البته اولویت ما در فناوری هایی است که 
در برابر تحریم ها مقابله و درجهت توان مندی تولیدی کشور مفید واقع شود.  

در شورای شهر مشهد تصویب شد

افزایش 10 درصدی کرایه تاکسی در مشهد
و ششمین  سی  در  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای 
جلسه علنی پنجمین دوره، افزایش ۱0 درصدی نرخ 

خدمات تاکسیرانی، را تصویب کرد.
رئیس  حیدری  رضا  محمد  امروز  صبح  گزارش  به 
جلسه  این  ابتدای  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
ضرورت  بر  اهواز  رترویستی  حادثه  به  اشاره  با  شورا 

اتحاد و وحدت تاکید کرد.
در ادامه این جلسه  سرتیپ دوم پاسدار علی اکبر 
ارزش هــای  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  نجاتی 
دفاع مقدس خراسان رضوی با تسلیت ایام عزاداری 
با اشاره به حادثه ترویستی اهواز گفت:  ماه محرم و 
دفاع  فرهنگ  و  ایثارها  حماسه ها،  که  دارد  ضرورت 

مقدس به نسل های آینده منتقل شود.
برگرفته  این که  فرهنگ دفاع مقدس  بیان  با   وی 
است  محرم  و  عاشورا  قرآنی،  دینی،  آموزه های  از 
که  تجاوزی  مقابل  ایران در  که   بود  به همین دلیل  و 
مقاومت  بود،  کرده  آغاز  استکبار  از  نیابت  به   صدام 
در یک هفته خالصه شود،  نباید  دفاع مقدس  کرد: 

بلکه باید در طول سال تداوم داشته باشد.
آثار و ارزش های دفاع مقدس  بنیاد حفظ  مدیرکل 
شاید  دانش آموزان  به اینکه  اشاره  با  رضوی  خراسان 
 8 ما  کرد:  اظهار  نشناسند؛  را  خود  ملی  شهدای 
شده  شناخته  که  داریم  استان  این  در  ملی  شهید 
دانشگاه  تا  مدارس  از  سال  طول  در  چون  نیستند، 
معرفی نشوند، بنابراین این الگوها باید معرفی شوند. 
وی یادآور شد: خراسان رضوی در دفاع مقدس ۲50 
هزار رزمنده، ۱۷ هزار شهید، 50 هزار جانبار و 5 هزار 
آزاده از دفاع مقدس دارد که یک گنیجینه قوی است 

و باید آنان را به جامعه معرفی کنیم.
ملی،  شهر  یک  مشهد،  اینکه  بیان  با  نجاتی 
این  کرد:  اضافه  است  و یک شهر خاص  بین المللی 
ویژگی فرصتی برای معرفی شهیدان است تا بتوانیم 
به تکلیف خود عمل کنیم، نمادهای موجود در شهر 

خیلی کمرنگ است، بنابراین باید نمادسازی شود.
نخستین  میرشکار،  خدیجه  جلسه،  این  ادامه  در 
بانوی اسیر دفاع مقدس و همسر اولین فرمانده شهید 
به  به همراه همرش در سال 65  سپاه خوزستان که 
آزادی  سال  دو  از  بعد  و  می آیند  در  دشمن  اسارت 
خودشان محقق شده اما همسرشان هنوز به عنوان 
سخن  ایراد  به  است  مانده  باقی  مفقوداالثر  اسرای 
سدار  و  گرانقدر  بانوی  این  از  نهایت  در  و  پرداختند 

نجاتی، تقدیر به عمل آمد.

آماده سازی 300 مدرسه با 2 میلیارد اعتبار
در ادامه حیدری رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
تحصیلی جدید گفت: شورای  آغاز سال  به  اشاره  با 
پنجم از ابتدا پشتیبانی و حمایت از آموزش و پرورش 
همچنین  کردیم.  دنبال  داشتیم  که  مصوباتی  در  را 
در  آغاز سال تحصیلی  مناسبت  به  شهرداری مشهد 
حوزه خدمات رسانی حدود ۳00 مدرسه را با اعتبار  
حدود ۲ میلیارد تومان آماده سازی کردند تا در ابتدای 
داشته  مدارس  در  را  مناسبی  فضای  تحصیلی  سال 

باشیم.
جدید  تقسیم بندی  دســتــورکــار،  نخستین  در 
حوزه های کارآمدی به تصویب رسید. طبق این مصوبه 
بلوک ۱6 منطقه ۲ شهرداری، بلوک ۱۹ و باقیمانده 
بلوک  از  بخشی  شهرداری،   ۳ منطقه  در   ۲0 بلوک 
در  و ۳۲  بلوک های ۳۱  منطقه ۴ شهرداری،  در   ۲8
منطقه 5 شهرداری، بلوک ۳5 و بخشی از بلوک های 
۳۴ و ۳6 منطقه 6 شهرداری، بلوک ۴۷ در منطقه ۷ 
شهرداری، بلوک ۷۱ و ۷۲ در منطقه یک، بلوک۲های 
80 و 8۲ در منطقه ۱۲ از حوزه درآمدی ۳ به حوزه 
۲ تغییر می کند، همچنین بلوک 8۱ واقع در منطقه 
۱۲ شهرداری از حوزه درآمدی ۳ به حوزه درآمدی یک 

تغییر پیدا می کند.
با مشارکت   ، دستورکار دوم پروژه مشارکتی شاملو 
به  گــذار  سرمایه  عنوان  به  تربت  ساز  بتن  شرکت 

تصویب رسید.
افزایش حداکثر ۱0 درصدی نرخ کرایه تاکسی های مشهد

افزایش  شهربه  اسالمی  شورای  اعضای  ادامه  در 

شهری  های  تاکسی  کرایه  درصدی   ۱0 تا  حداکثر 
کمیسیون  رییس  گندمی،  بتول  دادند.  مثبت  رای 
برنامه بودجه در این خصوص گفت: این الیحه قبال 
نظر  اختالف  بخاطر  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  هم 
های  کمیسیون  به  بیشتر  بررسی  برای  کمیسیون ها 

تخصصی بازگشت. 
در  تاکسی ها  کرایه  افزایش  ساله  هر  افــزود:  وی 
دستور کار شورای شهر قرار گرفته و اعمال می شود. 
که  است  گونه ای  به  تاکسیرانان  اقتصادی  شرایط 
 ۱0 حداکثر  سقف  داشتند.  را  افزایش  این  تقاضای 
درصد نیز برای این تغییر در نظر گرفته ایم که در تبریز 
این رقم ۲0 درصد و میانگین افزایش کرایه در سایر 

کالن شهرها، ۱۳ درصد بوده است.
و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رییس  بهاروند،  مجتبی 
ترافیک نیز عنوان کرد: ما ابتدا مخالف افزایش کرایه 
شرکت های  با  که  جلساتی  طی  که  بودیم  تاکسی ها 
افزایش  موافق  آنها  سوم  دو  داشتیم  نقلی  و  حمل 
اقتصادی کشور  تغیرات  به  توجه  با  لذا  بودند  قیمت 
تامین  برای  افزایش  این  نیازمند  گذشته،  ماه  دو  در 
گذاشتن  با  ما  البته  هستیم.  تاکسیرانان  هزینه های 
نیز  اینترنتی  تاکسی های  برای  قیمت  افزایش  سقف 
موافقیم اما به هر میزان بخواهند می توانند در کرایه 

خود تخفیف دهند.
اختصاص یارانه 300 میلیون تومانی برای حمل و نقل ویژه 

معلوالن و جانبازان
به  نیز  علنی  جلسه  ایــن  کــار  دستور  چهارمین 
بررسی نظریه کمیسیون های برنامه و بودجه و حمل 

و نقل و ترافیک در خصوص الیحه شهرداری در زمینه 
به  ویژه معلوالن  نقل  و  یارانه خدمات حمل  پرداخت 

بخش خصوصی اختصاص یافت.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس  گندمی،  بتول 
گفت: ۳00 میلیون تومان تا پایان سال برای این مهم 

در نظر گرفته شده است. 
ابراز  نیز  شورا  رییسه  هیئت  عضو  رمــارم،  شهناز 
شده  سازی  مناسب  خودروهای  اینکه  برای  داشت: 
برای معلوالن و جانبازان دارای توجیه اقتصادی شوند 
الزم است که شهرداری به آنها یارانه پرداخت نماید که 

این کار با تصویب این الیحه صورت می گیرد.
شورای  تصویب  به  که  الیحه  این  واحده  ماده  در 
به شهرداری مشهد مقدس  آمده است:  پنجم رسید 
اجازه  تاکسیرانی(  بر  نظارت  و  مدیریت  )سازمان 
از  حمایت  قانون  اجرای  راستای  در  می شود،  داده 
حقوق معلوالن و به منظور ارایه خدمات حمل و نقل 
نسبت  معلوالن،  و  جانبازان  به  مناسب  درون شهری 
میلیارد  مبلغ سه  تا سقف  یارانه حداکثر  پرداخت  به 
ریال، به شرکت های خصوصی که با تاکسی های ون و 
سواری )سدان(، خدمات حمل و نقل ویژه به معلوالن 
حرکتی  جسمی  مشکالت  دارای  جانبازان  و  شدید 
ارایه می نمایند، با رعایت تبصره های زیر اقدام نماید.

واگذاری ۱00مینی بوس به بخش خصوصی
برندگان  به  مینی  بوس  دستگاه   ۱00 ــذاری  واگ
امروز شورای شهر مشهد  از دیگر مصوبات  مناقصه، 
اقتصادی،  کمیسیون  رئیس  ــورورزی  ن احمد  بود. 
شهر  اسالمی  شورای  مشارکتهای  و  گذاری  سرمایه 
مشهد  شهرداری  به  مصوبه  این  طبق  گفت:  مشهد 
به  نسبت  ضوابط  رعایت  با  شود  می  داده  ــازه  اج
دیزل  پیشرو  بوس  مینی  دستگاه   ۱00 تا  واگــذاری 
خریداری شده به بهای روز به صورت ۲0 درصد نقد 
برندگان  به  کارمزد،  بدون  ماهه   60 اقساط  مابقی 

مناقصه اقدام کند.
باید  ناوگان  این  بکارگیری  افــزود:  نــوروزی  احمد 
حتی المقدور در خطوطی با میانگین ۳50 تراکنش 
صورت  در  گیرد.  صورت  دستگاه  هر  ازای  به  روز  در 
بکارگیری در خطوط با تراکنش متفاوت نیز بهای تمام 
شده ارائه خدمات نسبت به ۳50 تراکنش، به تراکنش 

خط تعدیل شود.
هم چنی واگذاری زمینی به مساحت تقریبی هزار 
و ۷00 مترمربع با کاربری آموزشی از اراضی محدوده 
آموزشی  مجتمع  گسترش  برای  مشهد  بهار  بوستان 
اسالمی  شورای  امروز  مصوبات  دیگر  از  علوی  مهر 

شهر مشهد بود.

6در شهر

شهردار مشهد مقدس در پیامی که در صفحه 
اینستاگرامش به اشتراک گذاشته است گزارشی 
دیپلماسی  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  از 
شهری ارائه و بر این موضوع تاکید کرده که بدون 
را  شدن  بین المللی  ظرفیت  مشهد  شهر  شعار، 

دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد 
کوتاه  گزارش  این  در  خامسی  تقی زاده  مقدس، 
روایتی  به  که  مشهد  چون  می نویسد:"شهری 
مسافرت  برای  را  آن  گردشگر  و  زائر  میلیون   ۳0
شهر  یک  می تواند  بالقوه  می کنند،  انتخاب 

بین المللی باشد."
بدون  شهری  "دیپلماسی  می کند:  اضافه  وی 
برقرار  ملت ها  بین  رابطه دولت ها  نظر گرفتن  در 
قابلیت  از  استفاده  با  امروزه  که  آنجا  تا  می شود 
و  توانایی ها  از  استفاده  هدف  با  کالنشهرها 
چالش  های  و  مشکالت  حل  برای  عالقمندی ها 

شهری با یکدیگر همکاری می کنند."
شهردار مشهد مقدس در ادامه تصریح می کند: 
که  می کند  ایجاب  جهان  فعلی  شرایط  "درک 
تعریف  از منظر سیاسی  فقط  ملی کشور  امنیت 
امنیت  نظیر  نــرم  ــدرت  ق مولفه های  و  نشود 
ابعاد  سایر  به  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
برای افزایش سطح اقتدار ملی و بین المللی مورد 
توجه قرار گیرد و شهرداری ها و شوراهای محلی 
رسمی  مقامات  جایگزین  فضا  این  در  می توانند 

کشور شوند."
مشهد  شهر  می گوید:"  خامسی  تــقــی زاده 
شعار  بدون  شدن  بین المللی  ظرفیت  مقدس 
با  مــالقــات  و  ــدارهــا  دی از  استفاده  و  دارد  را 
در  را  خود  جای  بایستی  جهانی  شخصیت های 

شهرمان باز کند."
طی  راستا  همین  "در  می دهد:  ــه  ادام وی 
مابین  فی  موثری  مالقات های  گذشته  یکسال 
تا  گرفت  صورت  بین المللی  مسووالن  و  شهردار 
گام موثری باشد در جهت طرح بین المللی شدن 

شهرمان مشهد."

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت: 
متاسفانه امروز نظام شورایی تحت فشار و حمله اقلیتی 
تمامیت خواه قرار گرفته است وهدف این حمالت ناکارآمد 
نشان دادن نظام شورایی است.به گزارش صبح امروز بتول 
گندمی در نطق پیش از دستور سی ششمین جلسه علنی 
شورای اسالمی  شهر مشهد در دوره پنجم با تسلیت شهادت 
هم وطنان در حادثه تروریستی اهواز به تقارن محرم، پائیز و 
هفته دفاع مقدس اشاره ودرباره آغاز سال تحصیلی اظهار 
کرد: متاسفانه امروز نظام شورایی تحت فشار و حمله اقلیتی 
تمامیت خواه قرار گرفته است آنان که در ۲۹  اردیبهشت ۹6 
پاسخ محکمی از مردم دریافت کردند، هدف این حمالت 
ناکارآمد نشان دادن نظام شورایی است، عده ای با محدود 
سازی اختیارات و وظایف قانونی تالش دارند شورا ها را 
ناکارآمد و بی اثر نشان دهند و عده ای دیگر با بزرگ نمایی 
خطاهای اقلیتی اندک، در جمع بزرگ بیش از ۲00 هزار نفره 
نظام شورایی تالش دارند امید و ایمان مردم به منتخبانشان 
را نابود کنند.گندمی گفت: یک جریان سیاسی خاص در 
کشور در زمان دولت اصالحات و در نیمه دوم دهه ۷0، به 
صراحت و با هجمه های فیزیکی و رسانه ای، در برابر تشکیل 
نهاد شورا ایستادند. با هر بهانه ای در دور اول شوراها به این 
نهاد تاختند و انتقاد کردند. اما همان ها از دوره دوم شورا، به 
طور ویژه در شهر مشهد به صورت یکدست وارد شورای شهر 
شده و ۱۴سال، به صورت مستمر و بی وقفه، مدیریت شهر 
مشهد را بر عهده داشتند. وی ادامه داد: ما در شرایط پایدار 
و مناسبی، شور را تحویل نگرفتیم، حال با چنین وضعیتی، 
برخی منتسبین به مدیریت سابق شورا و شهرداری، در 
فضای رسانه ای ، اعتراضاتی به سبک بهانه جویانه به شورا 
و شهرداری فعلی مطرح می کنند، این داغ را به کجا بریم 
که فردی که باید خود، پاسخگوی کارنامه و عملکرد خود 
باشد، امروز مدعی شده، هیچ فردی متعرض چنین افرادی 
نمی شود، در دوران آنها که ما هیچ رسانه ای نداشتیم. فضای 

رسانه ای هم کامال در اختیار آنها قرار داشت .
اما ما چه کرده ایم ؟

وی گفت: در سال اول شورای پنجم ۴۴8 میلیارد تومان و 
در6 ماهه اول امسال ۲۳۹ میلیارد تومان از مطالبات معوق 
پیمانکاران  و ۴۹ درصد بدهی های کوتاهذ مدت بانکی 
افزود:  طی 6 ماه اول ۹۷ پرداخت شده است. گندمی 
طی یکسال گذشته 580 میلیارد تومان از مطالبات دولتی 
از دولت اخذ شده است ه نسبت به سال قبل ۳۴0 درصد 
رشد داشته است.   باید تمام جریان های سیاسی شهر 
بپذیرند که مدیریت شهر بزرگ مشهد نیاز به نقد بی مهابا و 
بهانه گیری های حاشیه ساز ندارد. بلکه نقد همراه با راه حل 

است که ما را به سرمنزل مقصود می رساند.

در قانون منع بکارگیری بازنشستگان به شهردارن اشاره نشده است، وزیر کشور از 
دستگاههای ذیربط استعالم گرفته است، قانون و مسیر طی شده روشن است، در صورت 

برطرف شدن ابهامات همه تابع قانون خواهند بود

,,
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شهردار مشهد در گزارشی اینستاگرامی به مردم: 
مشهد، بدون شعار ظرفیت بین المللی 

شدن را دارد

در پایان گزارش  یکساله  رئیس کمیسیون بودجه 
شورای پنجم مطرح شد:

نظام شورایی تحت فشار و حمله 
اقلیتی تمامیت خواه

عاطفه خوافیان
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سرویس در شهر

پدیده – تراکتور زیبا اما بدون گل 
پدیده مشهد پس از شکست در اولین دیدار خود 
به  پیاپی  دیدار  پنج  در  توانست  هجدهم،  لیگ  در 
شاگردان  کند.  پیدا  دست  ارزشمند  پیروزی  پنج 
باعث  خود  درخشان  عملکرد  با  که  محمدی  گل 
ایران  فوتبال  صدرنشین  عنوان  به  را  خود  تا  شدند 
معرفی کنند اما در آخرین بازی خانگی خود مقابل 
از  بهتر  نتیجه ای  به  نتوانستند  تبریز  تراکتورسازی 

تساوی دست پیدا کنند.
از  یکی  بــرابــر  ــازی  ب ــن  ای در  پدیده ایها  البته 
به  ایران  فوتبال  در  حاضر  تیم های  قدرتمندترین 
و  رفتند  میدان  به  تراکتورسازی  یعنی  مهره  لحاظ 
خود  حریف  دروازه  روی  نیز  خوب  موقعیت  چند 
روند  ــه  ادام به  موفق  نهایت  در  اما  کردند  ایجاد 
پانزده  کسب  از  پس  و  نشدند  خود  آمیز  موفقیت 
امتیاز پیاپی به اولین تساوی خود در لیگ هجدهم 

دست پیدا کردند.
بازیکنانم سعی کرده اند بهترین باشند

یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از دیدار 
اهواز  مردم  به  تسلیت  عرض  ضمن  تراکتورسازی  با 
خوبی  نمایش  گفت:  تروریستی  حادثه  وقوع  پی  در 
نفرات  آنها  داشتیم،  تراکتور  احترام  قابل  تیم  برابر 
خوبی به خدمت گرفتند و به دنبال سه امتیاز برابر ما 
بودند ولی بازیکنان ما هم امروز یک بازی هدفمند و 
خوب انجام دادند که می توانست با سه امتیاز همراه 
شود. سرمربی پدیده به مشکالت مالی باشگاه پدیده 
اشاره کرد و افزود: مسئوالن وعده دادند تا مشکالت 
ما طی یکی دو روز آینده برطرف خواهد شد. از تمام 
تماشاگران مشهدی نیز تشکر می کنم که مداوم ما را 
تشویق کردند و سنگ تمام گذاشتند؛ امیدوار هستیم 
در ادامه فصل مشکالت برطرف شود تا بتوانیم این 
روند خوب را حفظ کنیم و شخصیتی که کسب کردیم 

و توانستیم به باالی جدول برسیم را نگه داریم.
جام  دیــدار  خستگی  تاثیر  مورد  در  گل محمدی 
حذفی برابر ذوب آهن در مسابقه امروز با تراکتورسازی 
برابر  داشتیم؛  سنگینی  بــازی  واقعا  کــرد:  اظهار 
از  دارد،  تیم ملی  کاپیتان  بازی کردیم که سه  تیمی 
هم  قبل  فصل  از  و  می برد  بهره  خوبی  ستاره های 
نفرات خوبی در اختیار داشته است، به همین دلیل 
نمی توانستیم ریسکی و خیلی بی محابا حمله کنیم؛ 
از طرف دیگر اگر نفرات جلوی زمین تراکتور فضا پیدا 

می کردند، خطرناک ظاهر می شدند.
او تصریح کرد: طبیعی است در چنین مسابقاتی 
ولی  باشیم،  سنگینی فرصت گلزنی کمتری داشته 
استفاده  موقعیت ها  از  و  باشیم  طلب  فرصت  باید 
خوب  موقعیت  پنج  البته  برسیم.  گل  به  تا  کنیم 
خوشبختانه  ولی  نبردیم  بهره  که  داشتیم  گلزنی 
که  طوری  داشتیم،  دفاعی  کار  روی  خوبی  تمرکز 

تراکتور فقط دو، سه شوت به سمت دروازه ما زد.
مشکالت  کردن  پیدا  ادامه  درباره  پدیده  سرمربی 
باید  که  است  سوالی  این  گفت:  باشگاه  این  مالی 
و  بی ادعا  بازیکنان  دهند،  پاسخ  باشگاه  مدیران 
هم  دور  را  خوبی  مجموعه  و  ــم  داری زحمت کشی 
بودجه 6-۷  واسطه  به  توقع داشتیم  جمع کرده ایم. 
میلیاردی که با آن کل تیم بسته شده، پول به موقع 
برسد و سروقت پرداخت شود؛ بسیاری از تیم ها گرانتر 

از ما بسته شدند ولی در جدول پایین تر 
از ما هستند.

البته  کــرد:  عــنــوان  گل محمدی 
همیشه  باشگاه  به  نسبت  ما  اعتماد 
فردا  برای  که  قولی  به  داشته،  وجود 
می کنیم.  صبر  و  داریم  ایمان  دادند 
گرفتم  یاد  بازیکنانم  از  من  که  چیزی 
این بود که مشکل مالی نتواند خللی 
ایجاد کند. همیشه  بازیکن  انگیزه  در 
بهترین  ــد  کــرده ان سعی  بازیکنانم 
در  بازیکنان،  این  از  غیر  اگر  باشند، 
اخالقیات  با  دیگری  بازیکنان  تیمم 
مشکل  بــه  قطعا  ــم،  ــت داش دیــگــری 

می خوردیم و شاید کار گره می خورد؛ تمرکز زیادی 
این  امیدوارم  گرفته است ؛  مشکالت  این  ما  از  را 
اینکه  بیان  با  او  شــود.  حل  زود  خیلی  مشکالت 
اول  نیمه  در  ــژه  وی به  خوبی  گلزنی  فرصت های 
داشتیم، ابراز کرد: بازیکنان ما زحمت زیادی در این 
می کنم.  افتخار  آنها  تک  تک  به  و  کشیدند  مسابقه 
سجده  و  تعظیم  آنها  سمت  نبود،  گناه  اگر  واقعا 
می کردم چون با جان و دل برای مردم مشهد بازی 
این  در  که  می کنم  تشکر  آنها  تمام  از  می کنند؛ 
وضعیت سخت اوضاع را تحمل کردند و ادامه دادند.

تعظیم به بازیکنان
در  که  تراکتورسازی  و  پدیده  بازی   ۲5 دقیقه  در 
جریان  در  )ع(  رضا  امام  جمعیت  از  مملو  ورزشگاه 
بود، بر روی کرنر ارسالی سفیدپوشان تراکتور، توپ 
حاج  احسان  به  جریمه  محوطه  پشت  در  ریباند  در 
صفی شوتزن رسید که بلند شدن 
شد  باعث  هم  چمن  روی  از  توپ 
تا این بازیکن صاحب نام تراکتور 
چاشنی  را  قدرتمندانه  ضربه ای 
کرده که معدود آذری های حاضر 
نیم  گل  گمان  به  را  ورزشگاه  در 

خیز کرد.
محمد  ســریــع  ــدن  ش جابجا 
سر  گذاشتن  و  مرادمند  حسین 
در مسیر این شوت سنگین، نقطه 
بازیکنان  غیرت  نمایش  حماسی 
تنها  که  مدافعی  تا  بــود  پدیده 
مصدومیتش  اتمام  از  هفته   دو 

می گذرد تمام تماشاگران حاضر در ورزشگاه را تحت 
تاثیر خود قرار دهد.

بازی غیرتی پدیده ای ها به همین جا ختم نمی شد 
مشکالت  درگیر  شدیدا  که  تیم  این  از  چهره ای  تا 

مالی شده برابر تراکتورسازی به نمایش دربیاید.
از  بیش  قطعا  رضــوی  خراسان  استان  مدیران 
امید  و  دیده اند  را  بازیکنان  غیرت  نمایش  این  همه 
می رود که در شرایطی که شرکت مادر پدیده مدیران 
باشگاه را دست تنها گذاشته، تکانی به خود بدهند و 
پاسخ عرقی که بازیکنان این تیم برای آبروی فوتبال 

خراسان ریخته اند را بدهند.
شهردار  است  کوتاهی  مدت  که  تقی زاده  قاسم 
و  مستمر  فعالیت های  واسطه  به  اما  شده  مشهد 
کرده  پیدا  مردم  بین  خاصی  محبوبیت  فرهنگی 
را  تراکتورسازی  مقابل  پدیده  دیــدار  امــروز  است، 
او  با  وقتی  کرد.  تماشا  هواداران  بین  در  نزدیک  از 
درباره وضعیت پدیده و شرایط مالی این تیم صحبت 
شورا  با  اســت  قــرار  می گوید:  تــقــی زاده  می کنیم 
پدیده  به  که چطور می شود  ببینیم  و  کنیم  صحبت 
انجام  فراقانونی  کار  ما نمی توانیم  البته  کمک کرد. 
تزریق  پدیده  به  را  زیادی  پول  یک  ناگهان  و  بدهیم 
کنیم اما به هر شکل نباید طوری هم باشد که پدیده 
این  و  باشد  در مضیقه  اینطور  مالی  بابت مسائل  از 

شرایط شایسته این تیم خوب فوتبال ایران نیست.
تقی زاده در پایان حرف هایش گفت: امیدوارم که 
از  تیم  این  تا  کنیم  مهیا  پدیده  برای  بتوانیم کمکی 
دغدغه مالی امروزش خالصی پیدا کند و همچنان 

به روزهای خوبش در فوتبال ایران ادامه دهد.

پدیده در انتظار یاری
نماینده مشهد در لیگ برتر با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند فواید پیاده روی

ادامه از شماره 308 
46: پیاده  روی می تواند به کاهش رفالکس اسید کمک 

می کند.
اگر از رفالکس اسید رنج می برید، اهمیت رهایی 
با مشاهده ی  از این اختالل را درک می کنید. شما 
نخستین نشانه ی یک حمله برای خرید داروی آنتی 
می تواند  پیاده روی  خوب،  می کنید.  اقــدام  اسید 
حمالت  کاهش  و  اسید  رفالکس  عالئم  کاهش  به 
از فرم های ورزش می توانند  نیز کمک کند. بعضی 
احتمال رفالکس اسید را افزایش دهند، به خصوص 
آن هایی که نیاز به دراز کشیدن به پشت دارند یا فشار 

زیادی روی قفسه ی سینه وارد می کنند.
فرد  روی ۱8۷5  پزشک  یک  توسط  که  مطالعه ای 
مبتال به ریفالکس اسید انجام شد، نشان داد افرادی 
که پس از شام پیاده روی می کنند و ۳ ساعت قبل از 
 GERD خواب چیزی نمی خورند، می توانند حمالت

)بازگشت اسید به مری( را کاهش دهند.
47: عالئم یائسگی را از بین می برد.

منظم  ورزش  با  می توانند  یائسگی  به  مبتال  زنان 
عالئم یائسگی را در خود کاهش بدهند.

مطالعات انجام شده روی زنان 55 تا ۷۲ ساله نشان 
داد عالئم یائسگی در زنانی که به طور منظم ورزش 
ورزش  که  بود  افــرادی  از  کم تر  مراتب  به  می کردند 

نمی کردند.
کاهش  را  بی قرار  پای  سندرم  می تواند  پیاده  روی   :4۸

دهد.
که  است  عصبی  اختالل  یک  بی قرار  پای  سندرم 
موجب احساس مور مور، گز گز و یا سوزش در پاها 
می شود. این اختالل معموال در شب اتفاق می افتد، 
فرد  است.  خوابیدن  برای  تالش  در  فرد  که  زمانی 
بی حرکت  یا  دهد  حرکت  را  خود  پاهای  باید  مبتال 

بماند تا کم کم تسکین بیابد.
هم مردان و هم زنان ممکن است دچار این اختالل 
شوند، با این حال،  احتمال بروز اختالل در زنان دو 
برای  پیاده روی یک ورزش عالی  برابر مردان است. 
تسکین سندرم پای بیقرار است. راه رفتن سریع یا 
برای  تمرین  بهترین  باال  سرعت  یک  در  پیاده  روی 

کاهش این اختالل است.
به یاد داشته باشید قبل از این که پیاده  روی را شروع 
کنید، حرکات کششی را انجام بدهید، تا به این ترتیب 
انعطاف و نرمی الزم را برای پیاده روی پیدا کنید. بعد 

از اتمام پیاده روی نیز حرکات کششی انجام بدهید.
ادامه دارد ...

بانوان فوتسالیست خراسانی پس از 
6 هفته ناکامی پیروز شدند

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان با برگزاری 5 بازی 
به پایان رسید، دو تیم انتهای جدولی به مصاف یکدیگر 
برد  نخستین  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  تا  رفتند 

خود در  این فصل از لیگ برتر فوتسال به دست آورد.
به گزارش فارس، تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی 
در  امتیاز  بدون  هفتم  هفته  دیدار  آغاز  از  پیش  تا  که 
انتهای جدول رده بندی قرار گرفته بود، پس از شش 
هفته ناکامی به شکست های خود در خانه پایان داد و 
با پیروزی مقابل مهمان خود سه پله صعو کرد و در رده 

نهم جدول قرار گرفت.
با  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  میزبانی  دومین 
سه امتیاز شیرین، تلخی هفته ها ناکامی را از بین برد 
هرچند این دیدار پر برخورد با اشک های کاپیتان دریژنو 
پایان یافت، اما شادی و امید را به خراسان برد تا با انگیزه 

بیشتری لیگ را دنبال کنند.
مریم رضاپور، کاپیتان هیئت فوتبال خراسان رضوی 
که در دو بازی گذشته عملکرد قابل توجهی داشت در 
این دیدار هرچه به سمت دروازه شلیک کرد با در بسته 
از  دوم  نیمه  ابتدای  در  را  پنالتی  حتی  او  شد  مواجه 

دست داد تا روز بدش را تکمیل کند.
از دیگر  نکاتی که می توان در این بازی به آن اشاره 
کرد گلزنی رویا کالتی بعد از دو هفته در لیگ برتر بود، 
او در این بازی نقش کلیدی داشت عالوه بر دو گلی که 
به ثمر رساند در گل اول تاثیر گذار بود و با پاس زیبایی 
که داد شرایط گلزنی را برای هم تیمی خود فراهم کرد، 
مبینا بزمی و بهناز افشار نیز دیگر گلزنان هیأت فوتبال 
خراسان رضوی بودند؛ کالتی درخصوص عملکردش 
است  تیمی  بازی  فوتسال  گفت:  اخیر  هفته های  در 
یا  بازی  با  بازیکن می تواند  بزنند هر  نباید گل  و همه 
حرکتی مثبت جز گلزنی سبب موفقیت تیمش در بازی 
شود.بازیکن هیئت فوتبال خراسان رضوی ادامه داد: 
همه چیز گل زدن نیست اما چون در سال گذشته هم 
در تیم مشکی پوشان بیشترین گل زده را من داشتم 
توقع و انتظارات بیشتر است ولی به نظرم بازی خوب و 
تیمی خیلی بهتر است. البته باید این را هم بگویم من 
با این بازیکنان به تازگی هم بازی شدم و عدم آشنایی 
نسبت به بازی یکدیگر می تواند از علت های گل نزدن 

من باشد.
تا  می کنیم  را  تالشمان  تمام  کرد:  عنوان  کالتی 
کم  و  جوان  بازیکنان  کنیم،  کسب  را  نتیجه  بهترین 
عمل  گذشته  از  بهتر  بــازی  هر  که  ــم  داری تجربه ای 
می کنند در آینده هم مطمئنم بیش از پیش مثمر ثمر 
واقع می شوند و به امید خدا نتایج بهتری را هم کسب 

کنیم.

hamed.daemi87@gmail.com

دبیر سرویس ورزش حامد دائمی

تقی زاده: امیدوارم که 
بتوانیم کمکی برای پدیده 

مهیا کنیم تا این تیم از 
دغدغه مالی امروزش 

خالصی پیدا کند و 
همچنان به روزهای 

خوبش در فوتبال ایران 
ادامه دهد

,,

خبرسالمت

خبر

خبر

کی روش در تیم ملی ماندنی شد

عملیات احداث زمین چمن پارک وحدت تربت جام پس 
از چند سال تعطیلی آغاز شد.

که  پــروژه  این  گفت:  خصوص  این  در  سپهری  محسن 
زمین آن از سال 86 به اداره ورزش و جوانان شهرستان از 
 ۲00 مبلغ  صرف  از  پس  بود  شده  واگذار  شهرداری  سوی 
از  و پس  انجام شد  آن  دیوار چینی  تومان عملیات  میلیون 

دیوارچینی این پروژه تعطیل شد.
همچنین  جام  تربت  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
از۳00  تومان  میلیون   ۲00 تخصیص  به  باتوجه  افــزود: 

و  میلیون تومان درنظرگرفته شده ازمحل اعتبارات استانی 
ملی درسال ۹6  از امروز مجددا روند احداث آن در دستور 
سفر  به  توجه  با  اظهارکرد:  همچنین  وی  گرفت.  قرار  کار 
اخیر وزیر ورزش به شهرستان و بازدید از این پروژه ورزشی 
مبلغ ۴00 میلیون تومان برای اتمام این  پروژه مصوب شد 
که امید می رود هرچه زودتر باتخصیص این مبلغ ما بتوانیم 
به  شهرستان  ورزش  جامعه  استفاده  جهت  را  پروژه  این 

برسانیم. اتمام 
سرپرست اداره ورزش وجوانان تربت جام درادامه تصریح 
و  رختکن  سکو،  اداری،  ساختمان  شامل  پروژه  این  کرد: 
از  اندازی آن بخشی  با تکمیل و راه  زمین چمن می باشد؛ 

مشکالت کمبود زمین  چمن تا حدودی مرتفع گردد.

آغاز عملیات احداث زمین چمن 
پارک وحدت تربت جام

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قرارداد خود را تمدید کرد.
قــرارداد خود  فــراوان  و قوس  از کش  بعد  کارلوس کی روش 
پایان  تا  قــرارداد  این  کرد.  تمدید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  با  را 
جام ملت های آسیا به امضا رسیده است و مهدی تاج، رئیس 

فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران این خبر را اعالم کرد.
تاج عنوان کرد این قرارداد تا پایان جام ملت های آسیا است و 
بعد از جام ملت ها برای تمدید قرارداد مذاکرات جدیدی انجام 
می شود. پیش از این عنوان شده بود در صورت حضور ایران در 
نیمه نهایی جام ملت ها، قرارداد کی روش به صورت خودکار تا 

پایان جام جهانی ۲0۲۲ تمدید خواهد شد.
در همین زمینه گفته می شود کی روش شروط خود را هم برای 
ماندن در تیم ملی به فدراسیون فوتبال اعالم کرده که به شرح 

زیر است:
۱- استراتژی فدراسیون فوتبال حمایت از تیم ملی باشد.

تأمین امکانات و پیش بینی  ۲- فدراسیون تالش کند برای 
بازی های دوستانه متناسب با رقبا.

اعضای  پاداش  و  مربیان  حقوق  کند  تعهد  فدراسیون   -۳
کادرفنی تیم ملی را پرداخت کند. )حداکثر هفت تا هشت روز 

پس از وقوع اتفاق(.
۴- فدراسیون فوتبال تعهد کند مسئله بازیکنان سرباز بدون 

مشکل حل شود.
به نظر می رسد تامین این شروط باعث شد تا تمدید قرارداد 
مربی پرتغالی طوالنی شود. امروز همچنین اعالم شد وزارت 
ورزش و جوانان برای آماده شدن تیم ملی برای جام ملت ها مبلغ 
دو و نیم میلیون دالر به فدراسیون کمک خواهد کرد. کارلوس 
کی روش از فروردین ۱۳۹0 سرمربی ایران است و باثبات ترین 

سرمربی تاریخ تیم ملی محسوب می شود.

وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

قهرمانی  مسابقات  پرونده 
هندبال جوانان منطقه یک کشور 
این  میزبان  قهرمانی  با  تربت جام  در 

مسابقات بسته شد.
این  خبرگفت:  ایــن  ــالم  اع بــا  سپهری  محسن 
شـــادروان  گرامیداشت  بمناسبت  کــه  مسابقات 
نامگذاری  تربت جام  هندبال  گذار  پایه  سرابندی 
خراسان  استان های  از  تیم  شش  شرکت  با  بود  شده 
رضوی، شمالی و سمنان از جمعه هفته قبل درسالن 
سرپرست  شد.  برگزار  شهرستان  این  وحدت  ورزشی 
اداره ورزش وجوانان این تربت جام همچنین افزود: 
تیم های  حضور  با  نهایی  نیمه  درمرحله  مسابقات 
تربت جام، مشهد، شاهرود و شیروان برگزار که در این 

تیم های  بر  غلبه  با  تربت جام  و  مشهد  تیم  دو  مرحله 
شاهرود و شیروان به ایستگاه پایانی راه یافتند.

با  شاهرود  رده بندی  دیدار  در  گفت:  ادامه  در  وی 
عبور از سد شیروان به مقام سوم دست یافت و در دیدار 
نهایی دو تیم مشهد و تربت جام در مقابل یکدیگر قرار 
ارائه  با  نویدقندی  این دیدار شاگردان  گرفتند که در 
یک بازی شانه به شانه باحریف مشهدی خود در پایان 
بر ۳0 مشهد  نتیجه ۳۱  با  وقت اضافی موفق شدند 
مسابقات  قهرمانی  عنوان  و  سازند  خود  مغلوب  را 
هندبال جوانان منطقه یک کشور را از آن خود نمایند 
و تیم مشهد در سکوی دوم قرار گرفت. در پایان این 
مسابقات دو تیم تربت جام و مشهد به مرحله نهایی 

مسابقات هندبال جوانان کشور راه یافتند.

نخستین دوره مربیگری درجه 
خراسان  یخ  روی  اسکیت  سه 

رضوی در مشهد برگزار شد.
آموزشی  دوره  این  برگزاری  حاشیه  در  عجم  محمد 
گفت: خراسان رضوی از زیر ساخت و پتانسیل خوبی 
پیست  تنها  و  است  برخوردار  آیس  اسکیت  رشته  در 
شده  واقع  مشهد  در  ایران  استاندار  یخ  روی  اسکیت 
افزود:  رضوی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس  است. 
برای استفاده بهتر و تامین مربیان مورد نیاز این رشته 
پرطرفدار و جذاب، دوره آموزشی مربیگری درجه سه 
فدراسیون  مساعدت  و  همکاری  با  را  آیس  اسکیت 
اسکیت با حضور مدرس برجسته کشوری برگزار کردیم 
بتوانیم فرصت های  مربیان حرفه ای  آموزش  تا ضمن 

شغلی مناسبی را نیز ایجاد کنیم.
نیز  ایــران  استاندارد  پیست  تنها  خصوص  در  وی 
ایجاد محافظ در دیواره های پیست اسکیت  با  گفت: 
قطب  به  را  محل  این  می توان  شاندیز  پدیده  آیس 
به  را  پیست  این  و  کرد  مبدل  کشور  یخ  روی  اسکیت 
محلی برای برگزاری مسابقات ملی و بین المللی تبدیل 
کرد. عجم با اشاره به ساخت چند پیست اسکیت آیس 
از  نفر  این دوره آموزشی ۲0  در کشور اظهار کرد: در 
توجه  با  و  دارند  حضور  استان  حرفه ای  اسکیت بازان 
به اینکه این رشته به سرعت در حال گسترش است و 
کشور در این رشته نیازمند مربیان حرفه ای است، این 
انسانی  نیروی  کننده  تامین  می تواند  آموزشی  دوره 

مورد نیاز در بخش مربیگری باشد.

فتانه پورآت ملی پوش خراسانی 
تیم بسکتبال با ویلچر کشورمان که 
می شود  محسوب  تیم  این  غیرت  نماد 
و چندی پیش در مسابقات آسیایی با دست شکسته به 
میدان رفت به عنوان دومین بازیکن امتیازآور شناخته شد، 
حاال خود را برای نمایشی قدرت مند در آسیا آماده می کند 
و تمام تالشش را به کار می گیرد تا با دست پر به آغوش 

فرزند خردسال اش بازگردد.
پورآت درخصوص شرایط تیم ملی گفت: در وضعیت 
آماده ای به سر می بریم، همه تیم با همدلی که داریم به 
دنبال سکو هستیم تا بتوانیم به کسب سهمیه پاراالمپیک 
۲0۲0 امیدوار باشیم و در آن مسابقات نیز حضور پررنگی 
داشته باشیم. وی افزود: حداقل قولی که می توانم به مردم 

کشورم بدهم کسب عنوان بهترین بازیکن است چرا که 
نتیجه کلی به تیم باز می گردد و قابل پیش بینی نیست اما 
من از جانب خودم می توانم بگوی برای کشورم مانند دیگر 
اعضای تیم از جان مایه می گذارم. ملی پوش بسکتبال با 
ویلچر کشورمان ادامه داد: اصلی ترین حریفان ما چین 
وژاپن هستند همچنین افغانستان و تایلند نیز در یک 
سطح با این قرار دارند با این تفاوت که آنها از تجهیزات 
بهتری بهره مند می شوند. پورآت خاطرنشان کرد: از رقبا 
شناخت کافی داریم در مسابقات اخیر توانستیم چین را 
شکست دهیم امیدوارم این اتفاق در اندونزی تکرار شود 
جدیدی  ویلچرهای  فدراسیون  سوی  از  پیش  روز  چند 
برابری  رقیب  کشورهای  با  آنها  کیفیت  کردیم  دریافت 

نمی کند اما از ویلچر های خودمان خیلی بهتر است.

حداقل قولی که به هموطنانم می دهم بهترین بازیکن میدان 
شدن است

برگزاری نخستین دوره مربیگری اسکیت روی یختربت جام قهرمان مسابقات هندبال جوانان منطقه یک کشورشد
 در خراسان رضوی

فغانی دربی را شش تایی کرد!#پیگیری_خبر
نگاهی به تمام قضاوت های داور خراسانی مهمترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران

پر افتخارترین داور فوتبال ایران دیدار هشتاد و هشتم استقالل و 
پرسپولیس را قضاوت خواهد کرد تا در آستانه کسب رکورد حضور در 

دربی ها قرار بگیرد.
طی  فغانی  علیرضا  متوالی  موفقیت های  و  فوق العاده  جهش 
سالیان اخیر که به قضاوت کم نقص او در روسیه و حضور در دیدار 
رده بندی جام جهانی ختم شد، او را به مطرح ترین داور تاریخ فوتبال 
ایران تبدیل کرد ولی با این وجود این داور ۴0 ساله هنوز رکورددار 

قضاوت در دربی ایران نیست.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال امروز نام علیرضا فغانی را به عنوان 
داور دربی هشتاد و هشتم که روز پنج شنبه هفته جاری برگزار خواهد 
شد، انتخاب کرد و در حالی این اتفاق برای این داور افتاد که او پیش 
از این پنج بار در جدال های استقالل و پرسپولیس برابر هم حاضر 

بود.
تاریخی  پرسپولیس  برای  فغانی در شهرآوردها  نخستین قضاوت 
شد؛ دربی ۷۴ که این داور در دقیقه 68 مهرداد اوالدی را به دلیل 
این حال  با  ولی  خطای شدید روی اسماعیل شریفات اخراج کرد 
سرخ پوشان توانستند ۱0 نفره و با هت تریک ایمون زاید استقالل را 

در روز سیزدهم بهمن ۹0 شکست دهند.
دربی ۷۷ دومین قضاوت فغانی در جدال سرخ و آبی ها بود و او 
در دیداری که هیچ گل و جذابیتی به همراه نداشت، مسابقه ای ُپر 

برخورد و تنش را قضاوت کرد و مجبور شد ۱0 بار از کارت زرد خود 
استفاده کند و شهرآورد هشتاد و سوم نیز که فغانی داور آن بود، بدون 

گل و حاشیه چندان خاصی به پایان رسید.
اما بعد از دو قضاوت نسبتا کم دردسر، دربی 8۴ دوباره برای فغانی 
که  تمام شد؛ دیداری  یادماندنی  به  استقالل  تماشاگران  ویژه  به  و 
تا لحظات پایانی بدون حاشیه خاصی با برتری ۳ بر یک شاگردان 
علیرضا منصوریان در جریان بود ولی در وقت های تلف شده ُپر از 

حاشیه شد و اخراج سید مهدی رحمتی را به همراه داشت.
در این دیدار به یادماندنی مثل دربی اول فغانی در بهمن ماه برگزار 
شد، او در جریان مسابقه سه کارت زرد به بازیکنان استقالل و یک 
اخطار به پرسپولیسی ها نشان داده بود ولی در زمان های تلف شده 

سه کارت زرد و یک کارت قرمز داد.
با  که  شده  تلف  وقت های  دقیقه  دومین  در  رحمتی  مصدومیت 
اعتراض سید جالل حسینی به دلیل اعتقاد به اتالف وقت دروازه بان 
یکدیگر  با  تیم  دو  کاپیتان های  تا  بود، موجب شد  استقالل همراه 
درگیری پیدا کنند و هر دو با کارت زرد فغانی جریمه شوند ولی یک 
دقیقه پس از این اتفاق، بعد از پرتاب اوت وحید امیری و ضربه سر 
سید جالل که وارد دروازه استقالل شد، رحمتی ضربه ای به حسینی 
زد که تنش های دوباره در محوطه 6 قدم به وجود آورد و کاری کرد 
که آبی ها در حالی که هیچ تعویضی نداشتند، دروازه بان خود را از 
دست دهند و سید مجید حسینی را به عنوان گلر در لحظات پایانی 
داخل چارچوب داشته باشند؛ مسابقه ای که در نهایت با پیروزی ۳ 

بر ۲ آنها خاتمه یافت.
البته در دربی 86 تعدادی از کارشناسان داوری اعتقاد داشتند که 
فغانی باید در دقیقه ۲۷ به رابسون جانواریو کارت زرد دوم را نشان 
پرسپولیس  دوم  گل  همچنین  و  می کرد  اخراج  زمین  از  و  می داد 
توسط سید جالل حسینی را خطا می گرفت و گل تشخیص نمی داد.

چهار قضاوت فغانی در دربی ها دو تساوی و یک برد برای استقالل 
و پرسپولیس به همراه داشت، اما آخرین شهرآورد برگزار شده بین 

 ۹6 اسفندماه  دهم  که  هفدهم  لیگ  برگشت  دور  در  تیم  دو  این 
صورت گرفت و فغانی پنجمین داوری خود را پشت سر می گذاشت، 
به  را  استقالل  پیروزی  رساند،  ثمر  به  غفوری  وریا  که  گلی  تک  با 
فرشاد  شده،  برگزار  دربی  آخرین   ۲8 دقیقه  در  داشــت.  همراه 
احمدزاده برخوردی با مجید حسینی در محوطه جریمه استقالل 
داشت و معتقد به پنالتی بود که فغانی دستور به ادامه بازی داد و 
اعتراض هایی هم که وینفرد شفر به برخوردهای میانه زمین به ویژه 
برخورد شجاع خلیل زاده و مامه تیام داشت، موجب شد تا این داور 
با تجربه تذکر جدی به سرمربی آبی ها دهد و او را به نیمکت تیمش 
فیفا  رئیس  اینفانتینو،  جانی  حضور  با  که  مسابقه ای  بخواند؛  فرا 
و پرسپولیسی ها  برای استقالل داشت  برگزار شد، چهار کارت زرد 
هیچ اخطاری دریافت نکردند. حاال فغانی با تجربه پنج دربی نسبتا 
موفق، دوباره به عنوان بازی استقالل و پرسپولیس انتخاب شده و 
در شرایطی این اتفاق برای او رخ داده که تنها یک قضاوت دیگر در 
دربی برای رسیدن به رکورد هفت حضور محسن ترکی در این دیدار 
حساس فاصله دارد و با توجه به شرایط سنی، به نظر می رسد بتواند 

به این مهم هم دست پیدا کند.
ابتدایی  فغانی بخاطر حضور در جام جهانی روسیه در دو هفته 
لیگ برتر امسال قضاوتی نداشت و در هفته سوم نیز به علت شرکت 
کردن در کالس های داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا داوری نکرد 
ولی در چهارمین مسابقه فصل قضاوت دیدار تیم های سپیدرود و 
پدیده را بر عهده گرفت و یک هفته بعد هم در قائم شهر برای بازی 

تیم های نساجی مازندران و نفت مسجدسلیمان سوت زد.
او که به دلیل حضور در دیدارهای تدارکاتی ملی دو هفته در ایران 
قضاوتی نداشت، برای ششمین بار به عنوان داور دربی معرفی شده 
است که محمدرضا منصوری و رحیم شاهین به عنوان کمک داوران 
او را در دیدار ساعت ۱8:۴5 روز پنج شنبه همراهی خواهند کرد؛ 
ضمن اینکه سید رضا مهدوی داور چهارم و مهدی عالیقدر کمک 

داور ذخیره این دیدار است.

گل محمدی: بازیکنان ما زحمت زیادی در این مسابقه کشیدند و به تک تک آنها افتخار می کنم. واقعا اگر گناه نبود، سمت آنها تعظیم و سجده می کردم 
چون با جان و دل برای مردم مشهد بازی می کنند
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آگهی مزایده
محکوم له : سید محمد حسن زاده دیزقندی فرزند سید محمود به آدرس تربت حیدریه – گلچین ۲8 پالک 5

محکوم علیه : سید عباس قرقچیان فرزند سید میرزا ۲- سید محمود ۳- بی بی مرضیه ۴- بی بی طاهره 5- سید احمد 
6- سید مجید ۷- بی بی زهرا شهرت همگی قرقچیان فرزند سید عباس به آدرس  تربت حیدریه پشت باغ ملی خ معلم ۲ 

کوچه بنفشه سمت راست پالک ۳۹
محکوم به : مبلغ ۲/۹۳۷/۴50/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۲00/000/000 ریال به عنوان بخشی از ثمن 

معامله و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ ۱۱0/۴۳0/۷00 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲0/6۹۷/000 ریال بابت هزینه 
های صورت گرفته در حق محکوم له و نیز مبلغ ۱۴6/8۷۲/500 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه ۴0/۱5/۹۷
مورد مزایده: سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل پالک ۲۷۲ فرعی از ۲۳6 اصلی به مساحت کل ۱8۳/68 متر 

مربع و اعیان همکف مسکونی 8۷/6 متر مربع انباری ۳/08 متر مربع پارکین ۱۴/۲5 متر مربع و طبقه اول مسکونی 
۱05/۲۲ متر مربع سرویس پله ۲/۴5 متر مربع واقع در پشت باغ ملی کوچه بنفشه که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس 
جمعًا به مبلغ ۱/۴00/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱۴ 
قانون اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۷/0۷/۲5 از ساعت ۱۲ الی ۱۳ بعدازظهر در محل دادگستری 

تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از 

برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱0% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده 
به استناد ماده ۱۱8 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷60۳06۲۷۱00۱۷۳۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم جالل استوار 
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱6۱ صادره ازمشهد در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۱۲0/۴0 متر مربع قسمتی 

ازپالک فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ واقع در مطهری شمالی ۱۷ پالک ۱۴ اعیان متعلق به خود متقاضی وعرصه موقوفه سادات رضوی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 60۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/06/۱9 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/07/03

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 

رای شماره ۱۳۹۷60۳06۲۷۱00۱۷۲۴ مورخه ۱۳۹۷/05/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ 

خانم حسن نواب  فرزند طالب بشماره شناسنامه ۴۱۷ صادره از نیشابور در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۲۲/50 متر 
مربع قسمتی ازپالک ۴۹ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در گلشهر ۱۲ متری روح آباد خیابان شفیعی ۳۳ پالک ۳65 اعیان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه موقوفه صفوی پورمحرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف 6۲۷

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/06/۱9 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/07/03
حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم 
به موجب پرونده شماره کالسه ۹۷0۱0۷و ۹۷0۱08اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه شرکت تولیدی 
و صنعتی رخش قطعه مشهد محکوم است به پرداخت۲05/۲۹5/0۹۷و۱۳۹/۲۷۱/۱۹۷ ریال بابت اصل خواسته و کلیه 

خسارات دادرسی در حق محکوم لهم ابراهیم صادق زاده - میرزا محمد شعبان زاده بردر و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و 
توقیف نموده است و توسط کارشناسان فرشاد قندهاری ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ۱۳۹۷/۷/۱6 از ساعت الی 8 صبح ۹ 

در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت  
ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حد اقل ده درصد از بهای آن نقدا و في المجلس و 

مابقی حد اکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد./

شرح اموال مورد مزایده 
 یک دستگاه فریزر سی ان سی ساخت تهران اکرام - کنترلر میتسوبیشی سال ۲008 که به ارزش۱/۲00/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است./
 محل نگهداری اموال شهرک صنعتی توس فاز ۱ بلوار تعاون جنوبی پ ۳0۴ شرکت رخش قطعه می باشد./ 

 لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوق رشتخوار به شماره بایگانی اجرای احکام 

۱۱0/6/۹۷0۳88آقایان ۱- علی سعادت ۲- مجید توسلیان محکوم است به پرداخت مبلغ۲۹5/۹۷۷/00۴ریال به در حق 
مهدی عادلی نیا و نیز مبلغ ۱۴/۷۹8/850ریال »نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی 
نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم. .عشر دولتی توقیف 

توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ۱۳۹۷/0۷/۱6 از ساعت۱۱/۴5 الی۱۲/۳0 
صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس 6، ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 

را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱0% از بهای مورد مزایده نقدا و في 

المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به 
عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.

شرح اموال مورد مزایده
 یک دستگاه خودور سواری سمند متعلق به محکوم علیه آقای مجید توسلیان مدل ۱۳۹۱ دارای پالک انتظامی ایران 

۳6-۲55ن۴۱ وضعیت تایر خودرو و روکش صندلی مستعمل دارای آثار بازسازی در بدنه باطری غیرقابل استفاده که مطابق با 
نظریه کارشناسی به مبلغ ۱۹0/000/000ریال برآورد و به فروش می رسد.

مدیرو احد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی 
اجرای احکام ۱۱0/۱۳/۹۷0۳05آقایان و خانم ها ۱- آقای رستم شریفی محکوم است به پرداخت 

مبلغ۲/۲۷۷/8۷۴/6۴۴ ریال بابت محکوم به و نیز مبلغ۱/۱۴۴/۷۲۴/556 ریال محکوم به متضامنا با خانم 
صدیقه شریفی صحی بابت کالسه پرونده در حق محکوم له آقای محمود اسماعیلی میاندوآب و ۲- آقای رستم 
شریفی محکوم است به پرداخت مبلغ ۷۳۳/0۳۱/۹05ریال بابت کالسه پرونده ۱۱0/۱5۲/۹6۱۴۹0و نیز 

مبلغ ۱۷۱/۱۲۹/۹60ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
است حسب تقاضاي محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی 

توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ۱۳۹۷/0۷/۱6 از 
ساعت ۱۱ الی۱۱/۴5 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 

بلوار شهید مدرس، مدرس 6 ،ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 

آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱0% از بهای مورد مزایده نقدا وفي المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده 

فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده 

ششدانگ اعیان یک باب منزل مسکونی و منافع استیجاری عرصه به مساحت ۲8۷/۷۳ متر مربع موقوفه 
اداره اوقاف واقع در بلوار شهید کریمی و پالک 65 دارای پالک ثبتی ۷8۹6 فرعی از 6 اصلی )متعلق به محکوم 
علیهم آقای رستم شریفی خانم صدیقه شریفی صحی هر کدام ملک سه دانگ از ششدانگ ( و اعیان به صورت 

یک ساختمان ۲ طبقه به صورت ۲ واحد مجزی ،بازسازی شده به مساحت کل ۳8۹/50 متر مربع هر طبقه 
شامل ۳ خواب ، پذیرائی با کف سرامیک ، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف ، سیستم سرمایش کولر آبی و 

اسپیلت و گرمایش بخاری ، شومینه پکیج و رادیاتور ، دارای انشعابات آب ، برق و گاز مستقل که ششدانگ ملک 
مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 8/۷00/000/000ریال برآورد و به فروش می رسدضمنا ملک دارای مبلغ 

۴/860/000/000ریال رهن بانک مهر اقتصاد می باشد.
مدیرو احد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمد رضا تشنگر

مزایده نوبت دوم
محکوم له :جعفربراتی فرزند ابوالقاسم

محکوم علیه : غالمعباس نیازمند فرزند ابراهیم
محکوم به : پرداخت مبلغ ۱۷6۷۱5000 ریال دیه در حق شاکی

مورد مزایده: ۲ ساعت آب از چاه موتور شهرک روستای سرباال به انضمام اراضی منطقه به هر ساعت آب
که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ دوازده میلیون تومان شده. لذا به درخواست محکوم له و 

به تجویز ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/0۷/۲8 از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل 
اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد. از قیمت ارزیابی شده شروع و به 

کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل 
از روز برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. حد اقل ۱0درصد بهای مزایده از برنده نقدا وصول میگردد. این 
مزایده به استناد ماده ۱۱8 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و منتشر میگردد.

مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی تربت حیدریه - فرقانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالسه ۹60۴۱۳ اجرایی محکوم علیه آقای رضاخانی فرزند زین العابدین محکوم 

گردیده به پرداخت مبلغ56/560/۳۹0 ریال بعنوان اصل خواسته در حق آقای رضا غزنوی و پرداخت مبلغ 
6/۲۴8/۴۳6 ریال بعنوان نیم عشر دولتی.با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به ،محکوم له 

تقاضای توقیف سه دستگاه یخچال فریزر از نوع آلپ با ظرفیت ۲۲ فوت ساخت ایران که نو می باشد را نموده 
است و به مبلغ جمعا 65/000/000 ریال ارزیابی و قرار است از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده بصورت 

حضوری و در مورخه ۱۳۹۷/0۷/۲8 راس ساعت ۹ صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل 
آباد برگزار می گردد. فروش از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. 

۱0درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف یکماه ازموعد مزایده به حساب سپرده دادگستری 
نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه و اال ۱0درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. انتقال 

قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود. هزینه نقل و انتقال به 
عهده خریدار خواهد بود.

دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد 

ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

سند و برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس 1800 آی رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 به شماره 
پالک 42 ایران 525 ل 28 ، شماره موتور 124842222814 و شماره شاسی 14282765 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ سفید روغنی مدل 1387 به شماره پالک 32 ایران 565 م 54 ، شماره 
موتور 2648124 و شماره شاسی 1412287861151sمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 32 1390 به شماره پالک  OHV 1600 رنگ سفید شیری مدل  سند مالکیت خودرو وانت پیکان تیپ 
 NAAA46AA7BG179598 11489098637 و شماره شاسی  ، شماره موتور   52 343 ق  ایران 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خبر
واکنش امارات به احضار کاردار این کشور توسط وزارت خارجه ایران/ توقف کامل واردات نفت ایران توسط کره جنوبی

آمریکا راه های تأمین داروی بیماران ایران را بسته است/ نفت 80 دالری شد/ شکست رکورد ۴ ساله
  واکنش امارات به احضار کاردار این کشور 

توسط وزارت خارجه ایران
انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه در 
صفحه توییتر خود به احضار کاردار این کشور توسط وزارت 
ایران واکنش نشان داد. وی گفت: تحریک  امور خارجه 
رسمی علیه امارات در داخل ایران که پس از حمله اهواز 
افزایش یافته، تأسف برانگیز است. این مقام اماراتی مدعی 
شد، موضع تاریخی امارات علیه تروریسم و خشونت طلبی 
واضح است و اتهامات ایران بی پایه و اساس است. وزارت 
امور خارجه کشورمان امروز در واکنش به سخنان سخیف 
و تحریک کننده یکی از مقامات اماراتی در حمایت از حمله 
تروریستی روز شنبه در اهواز، کاردار این شیخ نشین را در 
غیاب سفیر این کشور احضار کرد. عبدالخالق عبدالله در 
توئیت های تحریک آمیز خود نوشته است: ده کشته در حمله 
به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران. حمله به 
یک هدف نظامی، اقدامی تروریستی نیست و انتقال نبردها 
به داخل ایران، گزینه ای اعالم شده و طی مرحله آتی افزایش 
اقدامی  نظامی،  علیه یک هدف  نظامی  می یابد. حمله 

تروریستی نیست./ تابناک
  توقف کامل واردات نفت ایران توسط کره 

جنوبی
ایران، کره جنوبی در سه ماه گذشته و به دنبال اعمال 
دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران، هیچ نفتی از تهران 
وزارت  سخنگوی  نوری،  کسری  است.  نکرده  خریداری 
نفت ایران دراین باره گفت: برای مدت سه ماه متوالی است 
که کره جنوبی هیچ واردات نفتی از ایران نداشته است. کره 
جنوبی اولین کشوری است که پس از اعمال تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه ایران، کامل واردات نفت خود از ایران را 
قطع کرده است. این در حالی است که رئیس جمهوری کره 
جنوبی روز یکشنبه در سفری به آمریکا به دنبال گزارش دهی 
به رئیس جمهوری این کشور در مورد نشست مقامات ارشد 
دو کره در پیونگ یانگ است. از سوی دیگر، روز شنبه وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد، واشنگتن برای تحریم هر کشتی که 
قصد ارسال نفت به کره شمالی را داشته باشد، تردید نخواهد 
کرد. این اظهارات که هشداری جدی به مسکو به شمار 
می رود، چندین روز بعدازآن صورت گرفته که سفیر آمریکا در 

سازمان ملل مسکو را به تقلب متهم کرد./ وزارت نفت
عوامل  از  عمده ای  بخش  اطالعات:  وزیر    

حادثه تروریستی اهواز دستگیر شده اند
سید محمود علوی وزیر اطالعات گفت: تروریست هایی 

به تیراندازی به سوی مردم کرده اند، به هالکت  که اقدام 
رسیده اند. عقبه آن ها تا آخرین نفر شناسایی خواهند شد و 
بخش عمده ای از آن ها هم دستگیر شده اند. وی افزود: این 
تروریست ها تا آخرین نفر به کیفر اعمال خود خواهند رسید و 
ما به دنیا اعالم می کنیم که ایران اسالمی جای دست زدن به 
این جنایات نیست. فرزندان این کشور در برابر این جنایات 
سکوت نمی کنند. مجرمین انتقام خود را پس خواهند داد./ 

انتخاب
  جهانگیری: دولت در هر شرایطی کاالهای 

اساسی را تأمین می کند
معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت در شرایط دشوار 
پیش رو از اقشار ضعیف جامعه صیانت کرده و اعتبارات 
مناسبی را برای حمایت از آن ها در نظر گرفته است و مردم 
اطمینان داشته باشند که کاالهای اساسی و نیازهای مرتبط 
با دارو و درمان در هر شرایطی تأمین می شود. جهانگیری با 
بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها درآمدهای دولت در سال 
۹8 کاهش خواهد یافت، افزود: برای حمایت از تولید و 
صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و 
نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم. معاون 
از سازمان برنامه وبودجه خواست در  اول رئیس جمهوری 

تعیین جهت گیری های بودجه سال ۹8 سناریوهای مختلف 
درآمدهای  افزایش  برای  تالش  ضمن  و  گرفته  نظر  در  را 
غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق 
جلوگیری از فرار مالیاتی،  برنامه ریزی الزم را متناسب با هرگونه 

رویداد انجام دهد. / ایرنا
  آمریکا راه های تأمین داروی بیماران ایران را 

بسته است
نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط 
با مشکالتی  را  به اسم دموکراسی مردم  آمریکا  فعلی که 
مواجه کرده است، به ظاهر می گوید دارو تحریم نیست اما 
همه راه های تأمین دارو را بسته است. وزیر اسبق بهداشت 
گفت: دولت بیش از سه هزار میلیارد تومانی به صنعت دارو 
بدهکار است. چرا باید دولت کاری کند که این اندازه مطالبه 
جمع شود و به ازای خدمت، پرداختی نداشته باشند. وی با 
اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه دارو گفت: نامردی 
است که بیماری به علت کمبود داروی وارفارین جان خود را 
از دست بدهد؛ اگر شما )آمریکا( با سیاستمداران دعوا دارید 

چرا با آدم های بی گناه معامله می کنید./ ایرنا
  خطر تروریسم منطقه را با بحران مواجه 

کرده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خطر تروریسم و 
برخی  توسط  که  تکفیری  اندیشه  ازجمله  آن  ریشه های 
کشورها ترویج می شود تمام منطقه را با بحران مواجه کرده 
و مانعی بزرگ در مسیر رشد و پیشرفت کشورهای اسالمی 

است./ ایرنا
  کسی به بازار ارز سر نمی زند؟

امروز ارقام تازه ای از دالر و یورو در بازار آزاد ارز ثبت شد که 
ادامه جریان آمدن نرخ های عجیب به این بازار بود و توجیهی 
برای آن وجود ندارد؛ بازار پر تقاضایی که بانک مرکزی معتقد 
است فقط سه درصد معامالت در آن انجام شده و دلیلی برای 
حراج ارز در آن نمی بیند، ظاهرًا کامالً رها شده و کنترل و 

نظارتی بر آن نیست./ ایسنا
  توزیع سبدهای کاال آغاز شد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت 
سازمان  و  امــداد  کمیته  مددجویان  غذایی  سبد  نقدی 
بهزیستی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به شارژ کارت یارانه مددجویان کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی برای سبد کاال پایان شهریورماه گفت: 
توزیع سبد کاال از یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته هم بین 
مددجویان بهزیستی و هم کمیته امداد آغاز شده است. 

همچنین به غیراز این دو نهاد حمایتی، این سبد غذایی بین 
۳50 هزار مدرسه شبانه روزی نیز توزیع شده است؛ البته 
مبلغ این سبد غذایی بین ۴0 تا ۱50 هزار تومان بر اساس 

تعداد اعضای خانوار بوده است./ ایسنا
  نفت 80 دالری شد/ شکست رکورد ۴ ساله

قیمت جهانی نفت در ادامه معامالت امروز از 80 دالر 
در هر بشکه گذشت که باالترین رقم در ۴ سال گذشته 
است. قیمت جهانی نفت در معامالت امروز برای نخستین 
بار از سال ۲0۱۴ به 80 دالر در هر بشکه رسید. هر بشکه 
نفت برنت دریای شمال در لحظه مخابره خبر به 80 دالر و 
۹ سنت رسیده است. قیمت نفت در این روز نسبت به روز 
قبل ۱ دالر و 85 سنت افزایش داشته است. قیمت نفت 
سبک آمریکا نیز با افزایش ۱ دالر و ۱۹ سنتی به ۷۱ دالر و 
۹۷ سنت در هر بشکه رسیده است. قیمت جهانی نفت در 
معامالت امروز پس ازآن افزایش یافته که روسیه و عربستان 
درخواست رئیس جمهور آمریکا را برای افزایش تولید نفت رد 
کردند هرچند به عقیده تحلیلگران این کشورها هم اکنون با 
حداکثر توان خود در حال تولید نفت هستند و قادر به افزایش 
پایدار تولید نفت برای پر کردن جای خالی نفت صادراتی 

ایران نیستند.

خبر
  جمعی از ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی های آسیایی ۲0۱8 
و  دیدار  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با  )دوشنبه(  دیروز  ظهر  )اندونزی(  جاکارتا 

گفت وگو کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار قبل از بیان نکاتی خطاب به ورزشکاران، 
حضور گرم و ُپرشور ملت ایران در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( 
را ُپرمعنا و باعظمت تر از سال های قبل خواندند و با اشاره به حادثه ی تروریستی دو 
روز قبل در اهواز، گفتند: این حادثه ی تلخ بار دیگر نشان داد که ملت ایران در راه 

ُپرافتخار پیشرفت و اعتالء، دشمنان زیادی دارد.
کار  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  بزدالنه  کاری  را  بی دفاع  افراد  به  حمله  ایشان 
شجاعانه از آِن جوانان برومند کشور است که در میدان های علمی، دفاعی و ورزشی، 

افتخارآفرین هستند.
ایشان افزودند: بر اساس گزارش ها این کاِر بزدالنه کار همان افرادی است که هرجا 
در سوریه و عراق گرفتار می شوند، آمریکایی ها نجاتشان می دهند و دستشان در جیب 

سعودی و امارات عربی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مطمئنًا گوشمالی سختی به عوامل این اقدام 

خواهیم داد.
بر ارزش کار بزرگ  تأکید  به  را  آیت الله خامنه ای بخش بعدی سخنانشان  حضرت 

مدال آوران و توصیه ی چند نکته به آنان اختصاص دادند.
ایشان خطاب به ورزشکاران گفتند: مدال واقعی شمایید، زیرا باالترین ارزش برای 
یک کشور و الزمه ی پیشرفت آن، وجود نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، جدی، باهوش 

و ُپرتالش است.
رهبر انقالب، افتخارآفرینی دختران و پسران مدال آور ایران در مسابقات جهانی را 
موجب خرسندی ملت های آزاده و درعین حال عصبانیت جبهه ی استکبار دانستند 
می شوند،  خشمگین  عرصه ای  هر  در  ایران  ملت  پیروزی  از  مستکبران  افزودند:  و 
ایران  بنابراین پیروزی شما در واقع پیروزی ملت و شکست جبهه ی وسیع دشمنان 
است، به همین دلیل حقیقتًا به شما افتخار می کنم و پیام های تشکر من به شما به 

معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.
ایشان با اشاره به تالش مستمر دشمنان برای پنهان کردن موفقیت های بزرگ ملت 
در  عزیز  ورزشکاران  شما  افتخارآفرینی  البته  گفتند:  مختلف،  عرصه های  در  ایران 
مقابل چشم صدها میلیون انسان در دنیا، غیر قابل انکار است که این امتیاز، ارزش 

کارتان را مضاعف می کند.
به  سجده  و  دعا  همچون  ماندگاری  صحنه های  َخلق  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
ورزشکار کشورمان در  بانوان  و حجاب اسالمی  وقار  پیروزی،  از  پروردگار پس  درگاه 
شخصیت  و  هویت  نشان دهنده ی  را  سرافراز  شهیدان  به  مدال  اهدای  و  مسابقات 
ایرانی، اسالمی و انقالبی ورزشکاران غیور ایران برشمردند و تأکید کردند: قهرماناِن 
قهرمانان  اما  هستند  ناتوان  ملت  آن  هویت  دادن  نشان  از  کشورها  برخی  اجاره ای 
اصیل ما چنین افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی می کنند و کار شما با هیچ 

محاسبه ی مادی، قابل ارزش گذاری نیست.
رهبر انقالب اسالمی از همین زاویه به موضوع تهدید ورزشکاران کشورمان از جانب 
برخی مراکز خارجی پرداختند و گفتند: خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای 

مسابقه  فالن  اگر  اینکه  به  تهدید  مقابل  در  بنابراین  نیست؛  افتخار  مایه ی  استکبار 
نباید  می شود،  ناراضی  شما  از  فدراسیون  فالن  ندهید،  انجام  را  کاری  یا  ندهید  را 
با تأکید بر اینکه میدان  تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی شوید. ایشان 
ورزش، میدان ترس و مالحظه نیست بلکه میدان شجاعت و پیش رفتن است، گفتند: 
ارزش ها و اصالت ها را نمی توان و نباید زیر پا گذاشت، البته مخالفان ارزش های ملت 
آنکه علیرضا کریمی  از  نیز نمی توانند کاری بکنند همچنان که سال قبل پس  ایران 
عزیز، شکست را برای هدف مهم تری قبول کرد، او و فدراسیون کشتی را تهدید کردند 

اما در مسابقات امسال، این جواِن افتخارآفرین حاضر و قهرمان شد.
نمایندگان  با  دادن  مسابقه  با  مخالفت  علت  تبیین  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
رژیم  انقالب،  ابتدای  از  اسالمی  جمهوری  کردند:  خاطرنشان  صهیونیستی،  رژیم 
رژیم  البته  نشناخت،  رسمیت  به  را  جنوبی  آفریقای  نژادپرست  رژیم  و  صهیونیستی 
آپارتاید آفریقای جنوبی سقوط کرد و رژیم غاصب، کّذاب و نژادپرست صهیونیستی 

نیز ساقط خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران در مسابقات ورزشی با 
نمایندگان رژیم غاصب، شرکت نخواهد کرد و معتقدیم خوِد این کار که سال گذشته 

علیرضا کریمی نمونه ای از آن را انجام داد، یک قهرمانی واقعی است.
کردند:  توصیه  آنان  به  قهرمان،  جوانان  به  مردم  ویژه ی  توجه  به  اشاره  با  ایشان 
تا در  انقالبِی پیشرو و خانواده دوست« باشید  در عین قهرمانی، »متواضع، متدّین، 
دیدار  اسالمی  انقالب  رهبر  شوید.  طهارت«  و  نجابت  »صالح،  الگوی  مردم،  چشم 
با افتخارآفرینان کاروان ورزشی ایران را بسیار شیرین و این روز را روزی به یادماندنی 

انجام  به  را  مردم  همه ی  قله ای  همچون  باید  قهرمانی  ورزش  گفتند:  و  برشمردند 
ورزش تشویق و ورزش را در چشم همگان شیرین کند. در این دیدار که در فضایی 
صمیمی و ُپرنشاط برگزار شد، هر یک از ورزشکاراِن قهرمان، خود را معرفی و نکاتی 

درباره ی افتخارات و سوابقشان بیان کردند.
در این دیدار که وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ی ملی المپیک و رؤسای برخی 
فدراسیون ها نیز حضور داشتند، مدال آوران بازی های آسیایی نماز ظهر و عصر را به 

امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.

رهبر انقالب اسالمی:

گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم داد


