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نسخه سرپرست معاونت زیارت برای مشهد

گردشگری ترکیبی

به بهانه روز جهانی ترجمه و مترجمی

آشنایی با خانواده ای 
از اهالی ترجمه

رحیمی جهان آبادی تشریح کرد

پشت پرده کمپین فشار آمریکا 
علیه ایران 

نگاهی به »تبعات کاهش ارزش ریال«

وقتی که همسایه قاچاق می کند

نگاهی به هنر اریگامی در گفت وگوبا مدیر انجمن این رشته 
در ایران

 تا زدن های هنرمندانه

ریزش ارز و بازداشت دالالن 
در مشهد

 شهردار منطقه ثامن مشهد با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی درباره فساد در این شهرداری 
گفت: ردپای مظنونین   پرونده فساد مالی به سنوات قبل بر می گردد...

چند روز پیش دالر در بازار آزاد، همه رکوردهای قبلی را جا به جا کرد و تا مرز بیست هزار تومان هم 
پیش رفت، درست در فردای سخنرانی ترامپ و حسن روحانی 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد...

)دالر 20 هزار تومانی(

 در پی واکنش شهردار منطقه ثامن به انتشاراخباری در فضای مجازی 

ابزار اقتصادی 
یا سالح سیاسی؟ 

 فساد سال های گذشته 
بر مال شد    

چندی پیش در مصاحبه با رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد 
که یکی از صادرکنندگان نمونه ملی و کشوری است  ...

شاید نزدیک به یک قرن باشد که دامنه هنرهای گوناگون تا 
حدود زیادی با هم تداخل و تعامل پیدا کرده است و این ماجرا 

اگرچه موجب انتقاد بسیاری از ...

روز شنبه دومین روز کاهش قیمت ارز، بعد افزایش های 
هیجانی در هفته گذشته بود...

خبر ویژه 3

گزارش ویژه3

گفت و گوی ویژه ۵

در این شماره می خوانیم

انتقادات شدید داور خراسانی و بین المللی ایران 
یک مشت آدم تو سری خور
محسن ترکی که با 7 بار قضاوت در دربی تهران رکورددار حضور در 
این مسابقه حساس است ، به شدت از اوضاع این روزهای کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال گله مند است...
در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
در صفحه ۴ بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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خواندن  این مطلب 
توصیه نمی شود 

تماشای فیلم باژانر ترسناک یک اختالل روانی است؟

عدم بلوغ فکری ترسناک ترین فیلم حاضر جامعه



محمد حسین روشنک  

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
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خبرنگارعلی روغنگران

تریبون
صدیقی

امروز تروریست های اقتصادی همان 
ترورهای منافقین را انجام می دهند

به سالح  منافقین دست  روزی  تهران گفت:  امام جمعه موقت 
و شهید  ائمه جمعه، خطبا  بزرگان، محراب نشینان،  و خون  بردند 
اقتصادی  تروریست های  نیز  امروز  ریختند،  را  ما  هاشمی نژاد 

همان ترورها را انجام می دهند.
صدیقی  کاظم  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
شهید  شهادت  سالگرد  بزرگداشت  مراسم  در  مهرماه   7 امروز 
هاشمی نژاد در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: ما 5 هزار حوزوی 
اول  رتبه  طبقات  تمام  به  نسبت  علمیه  حوزه های  و  داریم  شهید 

را در آمار شهدا دارند.
دچار  را  ما  اقتصاد  نفوذی ها  از  برخی  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
مشکل کردند، عنوان کرد: اکنون که ارز در حال افزایش است یا 
اینکه حکومت  دارند.  تعمد  یا  و  است  بی عرضگی دولت  به علت 
را  و لجام گسیختگی  و احتکار  را کنترل  بازار خود  و  نتواند کشور 
مهار کند، مناسب نیست و با این وضع نمی توان به جایی رسید.

صدیقی افزود: این قضایا سبب شده که عده ای به طلبه فحش 
دهند و بد و بیراه بگویند، با این وجود چه کسی بیان می کند که 
مردم از روحانیت برگشتند؟ مردم ما فطرتا به روحانیت و انقالب 

عالقه دارند اما عده ای نفوذی اقتصاد ما را به هم ریختند، جنگ 
روانی به راه انداختند و قاتل را به جای شهید و شهید را به جای 
را  دشمن  که  دادند  نشان  دی   9 ما  مردم  می کنند.  معرفی  قاتل 
محبوبیت  کاهش  باعث  تبلیغاتی  هیاهوهای  این  می شناسند. 

روحانیت نمی شود.
پرچمداران  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
بود،  هاشمی نژاد  شهید  آیت الله  انــقــالب،  دوره  خط شکن 
مدرس،  مجاهد،  مبارز،  خطیب  هاشمی نژاد  شهید  کرد:  تصریح 
بود. در  و زنده در متن جامعه  به سواالت نسل جوان  پاسخگوی 
شهید  بودند.  اول  و  شاخص  نفرات  جزو  مبارزه  در  و  سرآمد  تقوا 
و  نفوذی شناس  منافق شناس،  هاشمی نژاد مجتهد، صاحب نظر، 

التقاطی شناس و در معرفی منافقین خط شکن بود.
خون  و  بردند  سالح  به  دست  منافقین  روز  آن  داد:  ادامه  وی 
هاشمی نژاد  شهید  و  خطبا  ائمه جمعه،  محراب نشینان،  بزرگان، 
ترورها  همان  اقتصادی  تروریست های  نیز  امروز  ریختند،  را  ما 
از  روز  آن  هاشمی نژاد  آیت الله  که  بصیرتی  می دهند.  انجام  را 
و  مدرسین  علمیه،  حوزه های  نیز  امروز  دادند،  نشان  خودشان 

طالب ما باید راه ایشان را بپیمایند.
هم  هستیم،  روبه رو  سختی  امتحان  با  امروز  گفت:  صدیقی 
دارند.  رحم  هم  به  چقدر  که  هستند  امتحان  حال  در  ما  مردم 
به  نکنند.  پنهان  را  خود  جنس  و  نکرده  گران فروشی  و  احتکار 
شهدا  خون  و  دارند  صاحب  که  بدانند  و  نکرده  تلقین  یاس  هم 
امتحان  نیز  مسئولین  برای  بود.  خواهد  انقالب  حافظ  خودش 
که  افرادی  چهره  و  می کند  افشا  را  نفوذی ها  خدا  است.  بزرگی 

قصد خیانت به این مملکت را دارند، رو می شود.
سرداران  شهادت  سالروز  همچنین  و  مراسم  این  است  گفتنی 
نامجو،  الله فالحی، جواد فکوری، سیدموسی  ولی  رشید اسالم 

از  مهر  هفتم  گذشته  روز  آرا،  جهان  محمد  و  کالهدوز  یوسف 
ساعت 9 تا ۱۱ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( در ایوان 

مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار شد.
در  نژاد  هاشمی  بزرگوار  شهید  مزار  بر  سازی  فضا  و  آرایی  گل 
مراسم  دیگر  از  آستان قدس  توسط  دارالسالم حرم رضوی  محل 

ویژه بود. 
در   ۱۳۱۱ مــرداد  پنجم  هاشمی نژاد  سیدعبدالکریم  شهید 
آیت   نزد  را  حوزه  مقدماتی  دورٔه  شد.  متولد  مازندران  بهشهر 
قم  به  تحصیل  ــٔه  ادام بــرای  سپس  و  گذراند  کوهستانی  الله 
الله  آیت   شاگرد  را  حوزه  دروس  عالیٔه  دوران  نژاد  هاشمی   رفت. 
به  سالگی   ۲7 سن  در  و  بود  خمینی)ره(  الله  آیت   و  بروجردی 
درجٔه اجتهاد رسید. او مدت نه چندان زیادی را نیز در نجف به 
مشغول  و  کرد  مهاجرت  مشهد  به  آن  از  پس  پرداخت.  تحصیل 

تدریس و تبلیغ شد.
شهید هاشمی  نژاد روز ۱۸ تیر ماه ۱۳5۴ به اتهام اقدام علیه 
امنیت کشور همراه آیت الله واعظ طبسی و تنی چند از مبارزان 
دستگیر و به دو سال زندان محکوم شد. آخرین بازداشت در ۲۲ 

خرداد ۱۳57 و اوج گیری انقالب اسالمی بود.
اول  نمایندٔه  اساسی  قانون  تدوین  جریان  در  انقالب  از  پس 
آن  مهم  اصول  تصویب  در  مؤثری  نقش  و  بود  مازندران  استان 

داشت. وی پس از انقالب هیچ سمت رسمی قبول نکرد.
مشهد  در  اسالمی  جمهوری  حزب  دبیر  نژاد  هاشمی  شهید 
نارنجک  انتحاری  انفجار  با   ۱۳۶۰ مهر   7 روز  در  سرانجام  و  بود 
یکی از اعضای نفوذی سازمان منافقین در محل دفتر این حزب 
نژاد  نام شهید هاشمی  به  بعدًا  آباد مشهد که  در خیابان عشرت 
تغییر نام داد ترور شد و در محل دارالسالم حرم علی بن موسی 

رضا)ع( به خاک سپرده شد.

رکوردهای  همه  آزاد،  بــازار  در  دالر  پیش  روز  چند 
هم  تومان  هزار  بیست  مرز  تا  و  کرد  جا  به  جا  را  قبلی 
پیش رفت، درست در فردای سخنرانی ترامپ و حسن 
روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی 
که ترامپ حرف تازه ای نزد و دوباره ایران را با سخت 
ترین ادبیات تهدید کرد و  حسن روحانی موقر و متین 
و بسیار پخته یکی از بهترین سخنرانی های همه دوران 
روسای جمهوری ایران در سازمان ملل را ایراد کرد اما 
دالر  انفعاالت  و  فعل  این  از  پس  ساعاتی  درست  چرا 
در بازار آزاد تهران به این حال و روز افتاد؟ اتفاقی که 
خواهیم  بدان  ادامه  در  که  دارد  تامل  قابل  نکته  چند 

پرداخت.
اینکه دالر تا مرز بیست هزار تومان پیش می رود، به 
رغم آنکه همه می دانیم این قیمت آزاد و سرسام آور، 
اقتصادی  و ستد در شبکه  داد  و  معامله  چندان محل 
های  مولفه  و  ها  چارچوب  بر  منطبق  و  نبوده  کشور 
و  آسان  و  سهل  امر  باز  نیست،  هم  اقتصادی  متداول 
غیر قابل توجهی نمی تواند باشد که بتوان به راحتی 

از کنار آن گذشت.
توسط  که  است  مرجعی  و  اولیه  ارز  دالر  آنکه،  اول 
ایاالت متحده به جهان عرضه می شود و طبیعی است 
مبادالت دالری می  این کشور در مسیر  که کارشکنی 
تواند کشور مبدا را با چالش های جدی روبرو سازد. اما 
قیمت افسار گسیخته دالر فراتر از آن چیزیست که این 
فشارهای بیرونی بتواند آن را دچار چنین تالطم هایی 
داخلی  و  ارزی  های  سیاست  به  مربوط  و  منوط  کند، 
سیستم بانک مرکزی و اقتصاد کشور است که تغییر و 
تحوالت اینچنینی و شوک های عمیق را تجربه می کند 
به خصوص در زمانی که هنوز به موسم تحریم های آبان 
است.  نشده  اعمال  دالری  تحریم  سیاست  و  نرسیده 
همچنین با توجه به درآمد یکصد میلیارد دالری امسال 
و  ما کمبود  میلیارد دالری، کشور  نیز مخارج هفتاد  و 
کسری، حداقل در یکی دو سال آینده با توجه به اعمال 
بدان  این  و  داشت  نخواهد  نیز  ها  تحریم  ترین  سخت 
معنی است که در شرایط فعلی نه شخص دونالد ترامپ 
که این  همتی )و البته با توجه به عدم استقالل بانک 
است  دولت  اقتصادی  تیم  و  جمهوری  رئیس  مرکزی( 
توجه  با  البته  باشند.  وضعیت  این  پاسخگوی  باید  که 
اشاره  و  مجلس  در  سئوال  روز  در  روحانی  سخنان  به 
تاکید کرده  نیویورک که  از سخنرانی ها در  او در یکی 

بود ترامپ هرآنچه را که در تحریم آبان بخواهد اعمال 
کند، انجام داده و دیگر کاری نمی تواند بکند و تاکید 
او در مجلس که دولت برای مبارزه با تهدید تحریم های 
آتی، سیاست های خاص ارزی را دنبال می کند و قصد 
مدیریت بحران را دارد بعید نیست که دولتی ها با این 
وضعیت به استقبال شرایط پیش رو رفته و این قیمت 
ها برآمده از برخی مالحظات و سیاست های پیامدی 
شدنی  کتمان  نکته  این  هست  چه  هر  ولی  باشد.  آن 
های  قیمت  این  اصلی  آفرین  نقش  اکنون  که  نیست 
نه ترامپ و تهدیداتش که سیاست های اعمالی  ارزی 

دولت است.
دوم آنکه، حداقل نوسانات شدید این چند روز بازار 
ترین  کم  ارزی  های  تالطم  که  دهد  می  نشان  ارز، 
ارتباطی به مقوالت اقتصادی دارد و همه چیز به مولفه 
های سیاسی باز می گردد، ترامپ حرف تازه ای نزده 
ترامپ  پس  از  ملل  سازمان  در  خوبی  به  روحانی  بود، 
تنش  بدون  و  پسند  جهان  و  موقر  و  معقوالنه  و  برآمد 
در  خاصی  اتفاق  نیز  روز  چند  این  گفت،  سخن  زایی 
حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی رخ نداد و باز 
اینچنین شاهد یک شوک ارزی بودیم، اینکه گفته می 
و طال موجب  ارزی  بازار  به  با هجوم  مردم عادی  شود 
این گرانی هم شده اند، شوخی بیش نمی تواند باشد! 

همه می دانیم که با این قیمت ها خرید و فروش این 
اقالم از توان 9۰ درصد مردم ایران خارج است و چنین 
خصوص  به  باشد.  تواند  نمی  پروپاگاندا  جز  هجومی 
که اتفاقی هم نیافتاده بود. از طرف دیگر قیمت های 
افسانه ای در بازار آزاد ارز تا چه حد در اقتصاد ما تاثیر 
)عملی( و واقعی دارد؟ با همه این اوصاف واضح است 

دنبال  به  پــرده  پشت  در  هایی  دست  که 
این  و  هستند  زایی  تالطم  و  آفرینی  تشنج 

قیمت های فضایی از اینجا آب می خورد.
ایشان  و دولت  رئیس جمهور  آنکه،  سوم 
دولت  چرا؟  هستند!  اصلی  مقصر  البته 
ایران است  بازیگر صحنه اقتصاد  بزرگترین 
سیاسی  اقتصادی،  مختلف  های  اهرم  و 
با  دولتمردان  آن  از  فراتر  و  دارد  نظارتی  و 
پس  که  دانستند  می  باید  ذکــاوت  کمی 
مقابل  طرف  ملل،  سازمان  ماجراهای  از 
روانی  جنگ  ایجاد  برای  و  ننشسته  بیکار 
در  ثباتی  بی  دنبال  به  آفرینی  تالطم  و 
تا  بود  خواهد  ایــران  اقتصاد  و  ارزی  بــازار 
در  استانبول  خیابان  به  نیویورک  از  را  توپ 
تهران بیاندازند. مشخص نیست چرا توجه 
این مقوالت در عرصه سیاست  به  حداقلی 

در  جمهور   رئیس  که  خوبست  شــود؟  نمی  داخلی 
سازمان ملل متین و موقر سخن بگوید و از منافع ملی 
به درستی در برابر هجمه بیرونی دفاع کند، اما اصل کار 
در داخل کشور باید صورت گیرد و چرا این عرصه مهم 
مورد عنایت قرار نگرفته و یکبار برای همیشه گلوگاه ها 
نیست  سخت  دولت  برای  آن  شناسایی  که  گرانیگاه  و 
بسته نمی شود؟ دالر بیست هزار 
تومانی در هیچ حالتی نمی تواند 
دلیل  این  به  و  باشد  پذیر  توجیه 
که مثال یک درصد اقتصاد واقعی 
ایران را هم در بر نمی گیرد، نمی 
چون  بود،  توجه  بی  بدان  بایست 
تبعات آن نه عرصه واقعی اقتصاد 
جامعه  در  که  است  روانی  بار  که 

رقم می زند.
سیاست  چند  هر  آنکه,  چهارم 
در  ببند  و  بگیر  و  پلیسی  هــای 
نبوده  پاسخگو  گاه  هیچ  اقتصاد 
مثابه  به  متعارف  حالت  یک  در  و 
اقتصادی  هر  برای  مهلک  سمی 
شرایط  در  امــا  اســت  جهان  در 
خاص و فوق العاده الزم است که 

دولت ها از این اهرم برای مهار بحران آفرینان و اقدام 
بعید است که  و  بهره بگیرد  امنیت ملی  کنندگان ضد 
نقش  با  نتوانند  ما  اطالعاتی  و  امنیتی  های  دستگاه 
و  برخیزند  مقابله  به  اخیر  های  تالطم  این  آفرینان 
سستی  و  اهمال  زمینه  این  در  چرا  نیست  مشخص 
از  اگر  آفرینان  بحران  این  جرم  شود،  می  داده  نشان 
نیست،  هم  کمتر  نباشد  بیشتر  مسلح  های  تروریست 
اقتصاد  و  مردم  کلیت  اینان  زنی  ضربه  دایره  که  چرا 

کشور را به شکل فراگیر هدف گرفته است.
تومانی  هــزار  بیست  دالر  گفت،  باید  نهایت  در  و 
شوخی بسیار تلخی با مردم و اقتصاد ایران است و باید 
مردم  ما  اما  شود.  گرفته  قیمتی  سونامی  این  جلوی 
و  مطلع  باید  کشور  این  معمولی  شهروندان  و  عادی 
واقعیات  با  ای  افسانه  این قیمت های  که  باشیم  آگاه 
اقتصادی هیچ انطباقی ندارد و در راستای ایجاد جنگ 
گیری  هدف  برای  که  است  مخربی  سیکل  و  روانــی 
به  نباید تن  و  ما طراحی شده  روانی  آرامش  و  ذهنیت 
البته بر دولتمردان و نهادهای  این فرآیند معوج داد و 
مختلف است که با آگاهی بخشی شرایط را برای مردم 
کنار  در  البته  بکاهند  آنان  از تشویش ذهنی  و  تشریح 

اقدامات عملی برای بهبود شرایط سخت این روزها.

دالر بیست هزار 
تومانی شوخی 

بسیار تلخی با مردم 
و اقتصاد ایران است 

و باید جلوی این 
سونامی قیمتی گرفته 

شود

,,

از سوی مدیر کل امور اداری و مالی استانداری 
خراسان رضوی

انتصابات استان در ماه اخیر اعالم 
شد

خراسان  استانداری  مالی  و  اداری  امور  کل  مدیر 
رضوی، انتصابات استان در ماه اخیر را اعالم کرد.

محمد صادق براتی در جلسه شورای اداری استان 
عنوان  به  قامتی  رضا  علی  خدمات  از  تقدیر  ضمن 
فرماندار سابق قوچان، گفت: هادی رجائی نیا به عنوان 
کرده  مسئولیت  قبول  شهرستان  این  جدید  فرماندار 
است.  وی افزود: فرزاد فتاحی نیز به عنوان مدیر کل 
جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب شده 
است که از خدمات کورش صبوریان در این سمت قدر 
دانی می شود.  مدیر کل امور اداری و مالی استانداری 
خراسان رضوی با قدردانی از خدمات غالمرضا حسن 
عنوان  به  کندری  مهرداد  داشت:  اظهار  قرایی،  زاده 
بانک استان منصوب  سرپرست مدیریت شعب پست 

شده است. 
براتی همچنین عنوان کرد: عامری به عنوان مدیر 
کل حراست استان منصوب شده است که از خدمات 
فتاحی مدیر کل سابق این اداره کل قدردانی می شود. 

دستگاه  یک  در  فقط  قاضی زاده: 
۲۷۰۰ بازنشسته وجود دارد

فریمان  مردم  نماینده  قاضی زاده هاشمی،  احسان 
به کارگیری  افرادی که مشمول قانون منع  آمار  درباره 
از سوی  به خبرآنالین گفت:   بازنشستگان می شوند 
که  است  شده  اعالم  ما  به  آمــاری  دستگاه ها  برخی 
برخی  اما  کنیم  قید  را  دستگاهی  اسم  نمی خواهیم 
و  کرده اند  اعالم  را  نفر   ۲۰۰ الی   ۱۰۰ از  دستگاه ها 
است  کرده  اعالم  خودش  که  داریــم  هم  دستگاهی 
۲7۰۰ بازنشسته دارد. ما درباره اعداد قضاوتی نداریم 
بلکه باید دستگاه های نظارتی به عالوه دستگاه قضایی 

به این موضوع ورود کنند و آمار دقیقی ارائه دهند. 
مضاف بر این، ما تصمیم داریم یک سامانه راه اندازی 
کنیم که توسط اعضای بدنه سازمان ها و ادارات به ما 
گزارش مردمی بدهند درواقع کسانی که اطالعات ریز 

مدیران را دارند کارکنان آن سازمان هستند.

کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به 
اینکه انگشت اشاره نقض حقوق بشر به 
سمت اسرائیل است نه ایران، گفت: هنر برچسب زدن و 

پروپاگاندای سیاسی آمریکایی ها معروف است.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه آمریکایی 
ها تالش می کنند افتضاح بین المللی و خروجشان از 
پیمان جهانی را با فضاسازی علیه ایران تحت الشعاع قرار 
دهند، گفت: متاسفانه اقدامات آمریکایی ها و رفتارهای 
دوگانه آنها همه کشورهای دنیا را آزار می دهد. حتی در 
نشست مجمع عمومی مشاهده شد که سران کشورها 

چطور به حرف های وی واکنش نشان دادند.
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 

و  زدن  برچسب  هنر  اینکه  بیان  با  اسالمی  ــورای  ش
آمریکایی ها همواره مطرح بوده  پروپاگاندای سیاسی 
است، افزود: این مهم در حالیست که نمی توان افکار 
سابقه  در  مثال  عنوان  به  داد.  فریب  را  دنیا  عمومی 
کشتار  کودتا،  اشغالگری،  اتمی،  حمله  ها  آمریکایی 
وجود  کودک کش  اشغالگر  رژیم  از  حمایت  مظلومان، 
ایران چنین مولفه های ضدحقوق  اما در کارنامه  دارد 
مقابل  در  اینکه  به  اشــاره  با  وی  ــدارد.  ن وجود  بشری 
رفتارهای آمریکایی ها باید سیاست خارجی کشورمان را 
در راستای تنش زدایی سوق دهیم، اظهار کرد: در واقع 
باید سیاست تنش زدایی با کشورهای همسایه و حاشیه 
عربی،  متحده  امــارات  عربستان،  مانند  فارس  خلیج 

کویت، اروپایی ها و غیره دردستورکار قرار دهیم.

امید  فراکسیون  عضو  یک 
ایران  به  که  آسیب هایی  گفت: 
در این سال ها از طرف سیاست های 
در  افراد  از  بسیاری  برای  شده،  تحمیل  بیگانگان 

سازمان ملل کامال واضح بود.
به  ــاره  اش با  بنیادی  بهروز  ایسنا،  ــزارش  گ به 
کرد:  اظهار  نیویورک  به  روحانی  سفر  دستاوردهای 
سازمان  عمومی  مجمع  در  جمهور  رئیس  سخنان 
ملل دارای انسجام بود، ایشان بیشتر مباحث حقوق 
سخنرانی  مجموع  در  و  کردند  مطرح  را  الملل  بین 
نشان  را  ایران  حقانیت  که  داشتند  جامعی  و  کامل 

می داد. 
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور بسیار محترمانه 

انجام  ما  کشور  قبال  در  آمریکا  که  را  بدعهدی هایی 
با  ترامپ هم طبق معمول  افزود:  بیان کردند،  داده 
آمیز،  توهین  صورت   به  که  خودش  خاص  ادبیات 
از  بسیاری  مورد  در  بود،  آمیز  تحقیر  و  آمیز  تهدید 
آلمان مطالبی  کشورها از جمله کره شمالی و حتی 

را مطرح و نکاتی را از زوایای خاص بیان کرد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
مجموعه  و  روحانی  آقای  مجموع  در  کرد:  تصریح 
بخواهد  آمریکا  اگر  که  هستند  عقیده  این  بر  نظام 
به  الملل  بین  سطح  در  را  رفته  دست  از  اعتماد 
بماند  پایبند  برجام  به  مجددا  بایستی  آورد،  دست 
و  گفت وگو  وارد  مختلف  مسائل  مورد  در  بعدا  تا 

مذاکره شود. 

امنیت  کمیسیون  عــضــو 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
ریاست  بــرای  ترامپ  :برنامه  گفت 
با  را  ــران  ای علیه  امنیت  ــورای  ش در  دوره ای اش 

شکست مواجه کرد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   ، شوشتری  هادی 
سیاست خارجی مجلس سخنرانی رئیس جمهور در 
مجمع عمومی سازمان ملل را بسیار منطقی و دقیق 
خواند  بین الملل  روابط  بنیادین  اصول  بر  منطبق  و 
عمومی  مجمع  نشست  در  ایرانی  هیات  گفت:  و 
منطقی  و  معقول  دیپلماسی  توانست  ملل  سازمان 

به نمایش گذارد.
سخنرانی  بــه  اشـــاره  بــا  وی  ایسنا  گـــزارش  بــه 

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
دقیق  و  منطقی  بسیار  صحبت های  رئیس جمهور 
داشت.  بین الملل  روابط  بنیادین  اصول  بر  منطبق 
بسیار  را  ایران  خارجی  سیاست  ایشان  صحبت های 
هوشمندانه و دقیق تبیین کرد و حتی توانست افکار 

عمومی و مخاطبان در سازمان ملل را اقناع کند.
توانست  رئیس جمهور  کــرد:  تاکید  شوشتری 
راهبردهای سیاست خارجی ایران را در مقطع فعلی 
جهانیان  گوش  به  دقیق  ادبیات  و  منطق  زبان  با 
فرصت  از  شکل  بهترین  به  ایشان  معتقدم  برساند. 
دیدارهای  و  کرد  استفاده  ملل  سازمان  در  حضور 
ملل  ســازمــان  عمومی  مجمع  حاشیه  در  خوبی 

داشت.

شوشتری تشریح کرد

سخنرانی روحانی در سازمان ملل و رویای شکست خورده ترامپ
رحیمی جهان آبادی تشریح کرد

پشت پرده کمپین فشار آمریکا علیه ایران
عضو فراکسیون امید

رئیس جمهور حقانیت ایران را به جهان نشان داد

یادمان

نژاد منیره هاشمی  سید 
که  نگذشته  اهواز  تروریستی  حمله  از  هفته  یک  هنوز 
هاشمی نژاد  عبدالکریم  شهادت  سالگرد  مهرماه،  هفتم  به 
ما  سال   ۳7 از  بعد  که  است  معنی  بدین  این  رسیدیم. 
هنوز با این پدیده شوم دست و پنجه نرم میکنیم و رهایی 
اما  کردهاند  تغییر  آن  عامالن  و  مخاطب  فرم،  نیافته ایم. 
ما  خون  »بریزید  که  است  امام)ره(  سخن  این  یادآور  همه 

را، زندگی ما دوام پیدا میکند«.
هاشمی نژاد،  منیره  از  بهانه،  این  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  تــا  کــردیــم  ــت  ــواس درخ هاشمی نژاد  شهید  دختر 

یادداشتی از خاطره تلخ خود از »ترور« بنویسد.
سال  ماه  مهر  هفتم  در  پدر،  ترور  از   ...97 مهر  »هفتم 
عمر  تمام  می تواند  نیست،  کم  می گذرد،   سال   ۳7  ،۶۰

باشد. انسان  یک 
آن  تلخی  ــاره  دوب می شنوم،  را  تــرور  کلمه  که  بار  هر 
می کنم،  بغض  می گذارد.  تاثیر  جانم،  و  روح  عمق  بر 
میآید.  سراغم  به  دلهره  و  اضطراب  و  می شود  تنگ  نفسم 
که  پیش،  سال   ۳7 مهر  هفتم  صبح   ۶ ساعت  از  تصویری 
درس  کالس  به  که  دیدم  را  پدر  و  برداشتم  بالشت  از  سر 
لباس  آهسته  نشوند،  بیدار  بقیه  اینکه  بــرای  و  میرود 
سر  با  و  زد  لبخندی  افتاد،  من  به  چشمش  می پوشید. 
را  اول  زنگ  هنوز  رفتم،  مدرسه  به  بخواب.  که  کرد  اشاره 
نزده بودند که در کالس را زدند و ناظم و معلم پچ پچ کرده 
لبخندی  و  مضطرب  چشمان  با  معلم  زدند.  صدا  را  من  و 
بردار،  را  »وسایلت  گفت:  داشت،  آن  حفظ  در  سعی  که 
من   سوال  از  پر  چشمان  مقابل  در  و  دنبالت«  آمده اند 

سربه زیر انداخت و نگاهش را پنهان کرد.
در  دهم.  ادامه  را  ماجرا  بقیه  نمی توانم  هم  االن  حتی 
نمیتوانم  واقعا  نمیدانم،  کجا؟   تا  می روم.  پیش  اما   سرم 

بگویم چه زمانی از آن روز رها می شوم.
این ها همه، عواقبی است که همراه ترور تا سالیان سال 

پیدا مي کند. ادامه 
برای  آئینی  و  فرهنگ  هیچ  در  استداللی  هیچ  هنوز 
منطقی  هیچ  با  را  ترور  فاجعه  نشدهاست.  پذیرفته  ترور 
پذیرفتنی  آن  برای  دلیلی  هیچ  کرد.  توجیه  نمی توان 
شاید  دهد.  توضیح  آن  را  نمی تواند  کالمی  هیچ  و  نیست 
به همین علت است که مادران این فرزندان در آرام کردن 

تا این حد درمانده می شوند. جگر گوشه های خود، 
متمدنی  جهان  در  است.  تاسف باری  بسیار  وضعیت 
زندگی می کنیم که از هر گوشه آن ،ندای حقوق بشری به 
چنین  بیگناهی  فرزندان  که  نیست  روزی  می رسد.  گوش 
افرادی مثل من می دانند  را تجربه نکنند.  خاطرات تلخی 

التیام نمی یابد. و درک میکنند که این زخم هرگز 
شخصیتی  ــرور  ت ــادآور  یـ مهر  هفت  ایــن هــا،  همه  بــا 
و  فــرزانــه  خطیبی  توانمند،  نویسندهای  دانشمند، 
رسا،  قلم  با  خود  آثار  در  که  است  دین مدار  نواندیشی 
در  برجسته ای  سهم  نوگرایانه،  راهبردهای  و  شیوا  بیان 
فکر  داشــت.  جوان  نسل  پرسشگر  ذهن  به  پاسخگویی 
نسل  تربیت  نویدبخش  او،  نواندیش  ضمیر  و  جستجوگر 
جدیدی از جوانان این مرز و بوم بود. امروز در این فضای 
را  آن  دینی  تحجر  سنگین  هاله  که  ترور  و  خشونت  از  پر 

فراگرفته، جای او خالی است.«
یادش گرامی و خاطرهاش جاوید باد.

به بهانه سالگرد شهادت شهید جوانمرد عبدالکریم 
هاشمی نژاد

یک ترور و بی نهایت مرگ

)دالر 20 هزار تومانی(

ابزار اقتصادی یا سالح سیاسی؟ 
قوا،  ســران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  ــورای  ش
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  پیشنهادات 
جهت مدیریت بازار ارز را بررسی و تصمیمات جدیدی 

اتخاذ کرد.
شنبه  صبح  جلسه  در  اقتصادآنالین،  گــزارش  به 
با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه  این شورا که 
والمسلمین دکتر حسن  االسالم  ریاست حجت  به  و 
بانک  تشکیل شد؛رئیس کل  رئیس جمهور  روحانی 
ارائه کرد  ارز  بازار  از آخرین وضعیت  مرکزی گزارشی 
و سیاست های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز 
کلیه  ارزی،  سیاستهای  این  موجب  به  شد.  تصویب 
بعد  ماه  سه  ظرف  موظفند  غیرنفتی  صادرکنندگان 
از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه 
معین  مرکزی  بانک  که  ترتیبی  به  یا  و  عرضه  نیما 
چرخه  به  را  خود  ــادرات  ص از  حاصل  ارز  کند  می 
اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب 
دولت  تصویب  با  کنند،  عمل  مربوطه  دستورالعمل 

مشمول تشویق و تسهیالت صادراتی خواهند شد.
در این جلسه همچنین اختیارات الزم به رئیس کل 
بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. بر این 
بانک ها و صرافی های  از طریق  بانک مرکزی  مبنا، 
مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم برای کنترل 
نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز 
را نیز به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد کرد. طبق 
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی 
و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به 
هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید. بعد از پایان 
رحمانی  حکمی  طی  جمهور  رئیس  جلسه،  این 
اطالع  ستاد  »رییس  سمت  به  را  کشور  وزیر  فضلی، 
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« منصوب کرد. در 
حکم حسن روحانی، رئیس شورای عالی هماهنگی 
اجرای  در   « است:  آمده  وی  به  خطاب  اقتصادی 
به  نظر  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  مصوبات 
مراتب تعهد و تجربیات ارزنده، جنابعالی به موجب این 
حکم به عنوان »رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور« منصوب می شوید. سیاستگذاری 
و برنامه ریزی رسانه ای و نظارت بر اجرای آنها برای 
ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و 
شورای  مصوبه  طبق  است.  انتظار  مورد  اقتصادی 
عالی تمامی مسئوالن و اعضای قوای سه گانه، ائمه 
جمعه، کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری و 
کلیه رسانه های کشور موظف به هماهنگی، همکاری 

و اجرای تصمیمات ابالغی ستاد می باشند.

#پیگیری خبر  خبر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تصویب کرد:
اجازه دخالت بانک مرکزی در 

سرویس اقتصادی بازار ارز

چندی پیش در مصاحبه با رئیس اتحادیه بارفروشان 
مشهد که یکی از صادرکنندگان نمونه ملی و کشوری 
است گفتیم که خطراتی نامرئی امروز به اقتصاد کشور 
لطمه می زند. نه این که ماورایی ها آن ها را رقم بزنند.
دیده نمی شوند چون دولت همتی در نظارت بر آن ها 
ندارد. در شرایطی که صادرکنندگان از هفت خوان رستم 
مرزها  سوی  آن  به  را  خود  کاالی  بتوانند  تا  می گذرند 
ایران به کشورهای  از داخل  ببرند. شاهد قاچاق کاال 
همسایه هستیم. در شرایطی که تجار ما باید تعهد ارزی 
بسپارند قاچاقیان می توانند به راحتی کاال را از مرزها 
خارج کنند و ارز را در بازار آزاد با اختالف قیمتی باال 
نسبت به نرخ بازار ثانویه به فروش برسانند. این معضل، 
موضوعی است که نماینده سنندج در مجلس نیز به آن 

اشاره کرده است. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه از 
کشورهای همسایه برای خرید برخی کاالها و محصوالت 
شدید  کاهش  گفت:  می کنند،  مراجعه  کشورمان  به 
ارزش ریال موجب شده که از کشورهای عراق، پاکستان 

و افغانستان برای خرید و قاچاق کاال به ایران بیایند.
افزود:  فرشادان  مهدی  آنالین،  اقتصاد  گزارش  به 

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که به 
برای کشورهای  ما  اجناس  ریال،  ارزش  دلیل کاهش 

همجوار ارزان است و افرادی از کشورهای همسایه مانند 
عراق، پاکستان، افغانستان به ایران می آیند، اجناس ما 

را می خرند و به شکل قاچاق از کشور خارج می کنند که 
این موضوع موجب بروز مشکالتی در بازار شده است.

فرشادان با تاکید بر اینکه جلوگیری از قاچاق کاالها به 
این شکل به خارج از کشور، می تواند روند مثبتی را برای 
مردم به ارمغان بیاورد، گفت: یارانه ای که دولت به تولید 
هر محصول و کاالیی می دهد، باید مورد استفاده مردم 
کشور خودمان قرار بگیرد اما اگر نتوانیم از این شکل 
جدید قاچاق جلوگیری کنیم و کنترل های الزم را انجام 
ندهیم، هر چقدر هم که هزینه کنیم ویارانه بدهیم، از 

کشور خارج می شود.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
با تاکید بر ضرورت تمرکز دولت بر جلوگیری از تداوم این 
رویه عنوان کرد: باید مشخص شود که نحوه ورود این 
افراد از کشورهای همسایه چگونه است، به چه شکل 
کاالها را خارج می کنند و باید مبادی قاچاق به شدت 

محدود شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان 
کرد: در واقع  قطعا دولت می تواند راهکار مناسبی را 
برای مقابله با این مشکل پیدا کند، اما باید به آن سرعت 
عمل بدهد که در کوتاه مدت این مشکل حل شود و در 

نهایت مردم کمتر دچار آسیب شوند.

گرانی امروز و ارزانی فردای ارز

از  قبل  و  ــران  ای اقتصاد  در  دالر  واقعی  قیمت 
 5 معادل  پولی  نظام  در   ۱۱/۶/۱۳9۶ دستکاری 
تومان   ۱5۰۰ پرداخت  با  دولت  که  بود  تومان  هزار 

سوبسید حدود ۳5۰۰ تومان نگهداشته بود.
سال  پولی  درنظام  ادامــه دار  دستکاری های  اما 
9۶ باعث شد تا در ۲۰ فروردین ۱۳97 دالر به مرز 
قیمت واقعی ۶5۰۰ تومان نزدیک شود. اما در آن 
مرز  در  را  دالر  نرخ  گرفت  تصمیم  دولت  هم  زمان 
۴۲۰۰ تومان تک نرخی و به مازاد آن ۲۳۰۰ تومان 
بود  مشخص  زمان  همان  البته  که  بدهد  سوبسید 
دولت  از  را  امکان  این   9۶ شهریور  دستکاری  تاثیر 

گرفته است.
قلم نیز همان زمان اعالم کرد دالر به افزایش نرخ 
نهایت دستکاری های  در   ، داد  ادامه خواهد  خود 
با  همراه  پولی  نظام  در   97 فرودین  و   9۶ شهریور 
تهدیدات ترامپ قلدور باعث شد نرخ دالر از کنترل 
نزدیک  تومان  هزار   ۱9 مرز  به  روز ها  این  و  خارج 
که  حالی  در  بشود  بیشتر  است  ممکن  که  شود 
سرشار  نفتی  دالر  آمد  در  که  ایران  اقتصاد  ظرفیت 
امروز  دالر  نمی دهد  اجازه  باشد  داشته  می تواند 
شرایط  اگر  و  باشد  بیشتر  تومان   75۰۰ حدود  از 
جدیدی در روابط سیاسی با دنیا فرابرسد و یا بانک 
را  ها  بانک  در  مردم  اندازهای  پس  ارزش  مرکزی 
برای  بود   ۱5/۶/۱۳9۶ تاریخ  در  قلم  پیشنهاد  که 
آینده در تراز نرخ طال بیمه کند که به نظر می رسد 
مشابه  مرکزی  بانک  اقدام  دست  در  های  طرح  در 
شد  نخواهد  دیری  یقینا  دارد،  وجود  نیز  مورد  این 
باز  تومان   75۰۰ تا   7۰۰۰ حدود  به  دالر  نرخ  که 

خواهد گشت.
در این صورت شرایطی چون پذیرش قطع نامه و 
نرخ سهام پدیده و بانک ثامن ایجاد و جمع زیادی 
صورت  آن  در  کرد.  خواهد  مواجه  بزرگ  زیان  با  را 
مدعی های زیادی که حتما چون سهامداران پدیده 
خواهند  نیز  تحصن  استانداری  و  مجلس  جلو 
کرد،  خواهند  فراهم  جدیدی  دردسرهای  داشت 
و  مجلس  جلو  محوطه های  باید  می رسد  بنظر  لذا 

استانداری ها را بزرگ کرد.

یادداشت نگاهی به »تبعات کاهش ارزش ریال«؛

وقتی که همسایه قاچاق می کند

ریزش ارز و بازداشت دالالن در مشهد
بعد  ارز،  قیمت  کاهش  روز  دومین  شنبه  روز 
افزایش های هیجانی در هفته گذشته بود. ریزش 
ارز البته مستمر نبود و در ساعاتی از روز صعودهایی 
را در قیمت شاهد بودیم، مساله ای که تصمیم گیری 

برای خریدار و فروشنده را سخت کرد.
طبق  ارز  ــازار  ــ ب رونـــد  ایــســنــا،  ــزارش  ــ گ ــه  ب
پیش بینی هایی که وجود داشت ریزشی شروع شد 
از  در کمتر  تومان  و ۴۰۰  از حدود ۱7 هزار  و دالر 
اما  شد،  ارزان  ۶۰۰تومان  و  هزار   ۱۶ تا  ساعت  دو 
تا  بار دیگر صعودی شد و  طولی نکشید که قیمت 
بازار  این  در  کرد.  رشد  هم  تومان   7۰۰ و  هزار   ۱7
بار  نمی شود  قیمت مشاهده  ثبات  که مدت هاست 
دیگر لغزش قیمت شروع و دالر تا ۱7 هزار و ۳۰۰ 
تومان ارزان شد. یورو هم در این بین کم نوسان نبود 
و از حدود ۲۱ هزار تومان تا ۱9 هزار  و ۸۰۰ تومان 
تومان  و ۲۰۰  به ۲۰ هزار  اما دوباره  یافت،  کاهش 

رسید.
که  می شود  ثبت  حالی  در  ارز  بازار  امروز  نوسان 
هفته گذشته عمدتا تحت تاثیر جریان های سیاسی 

و اجالس نیویورک قیمت ها رو به افزایش پیش رفت 
و در روز چهار شنبه به اوج رسید به طوری که دالر تا 
تا ۲۲ هزار تومان معامله شد، ولی   ۱9 هزار و یورو 
و  بازار کم شد  التهاب  از  تا حدی  پنج شنبه  روز  از 
و  هزار   ۱7 تا  اما  بود  نوسان  در  چند  هر  قیمت ها 

7۰۰ تومان هم کاهش یافت.
تومان   ۲۰۰۰ تا  ارز  بازار  در  قیمت ها  چرا  اینکه 

ارز  بازار  فعاالن  که  است  موضوعی  داشته،  ریزش 
پایان  از  با کاهش هیجان سیاسی  عنوان می کنند 
نظر  به  که  ارزی  تزریق  همچنین  و  گذشته  هفته 
شده  انجام  بازار  در  مستقیم  غیر  چند  هر  می رسد 
مسیر  در  را  قیمت  و  کرد  کم  التهابات  از  حدی  تا 
هم  عده ای  اینکه  وجود  این  با  داد،  قرار  کاهش 
ترجیح دادند در اوج قیمت در مقطع فعلی بخشی 

به  ارز خود را بفروشند و تعداد خریداران نسبت  از 
هفته قبل کمتر شد، بی تاثیر نبوده است.

روزهای  از  مشخصی  پیش بینی  ارز  بازار  فعاالن 
پایه ای  و  اساسی  کار  می گویند  اما  ندارند،  آینده 
برای ترمیم شرایط موجود انجام نشده که قرار باشد 

موجب کاهش شدید و یا ثبات قیمت شود.
در  پلیس  عملیات  با  شنبه  روز  اســت  گفتنی 
تهران و مشهد دالالن را بازداشت کردند. در مشهد 
رئیس پلیس آگاهی از بازداشت ۱۲ دالل طی یک 
بیدمشکی  سرهنگ  داد.  خبر  ضربتی  عملیات 
درباره جزئیات این عملیات افزود: این افراد مقابل 
کردند  می  فعالیت  مشهد  های  بانک  از  تعدادی 
پلیس و طی یک عکلیات  نامحسوس  با کنترل  که 

ضربتی شناسایی و دستگیر شدند.
 5۳ دالالن،  این  از  بازرسی  در  کرد:  اضافه  وی 
 7۱ یورو،   ۶۸5 و  هزار   9 آمریکا،  دالر  و۸۳۶  هزار 
دینار عراقی، ۲۰  ریال عربستان، ۱۴5  و 79  هزار 
دینار بحرینی، ۱۰۰۰ افغانی و ۲5۶ میلیون و ۲۳۰ 

هزار ریال وجه نقد کشف شد.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که به دلیل کاهش ارزش ریال، اجناس ما برای 
کشورهای همجوار ارزان است و افرادی از کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان 

به ایران می آیند، اجناس ما را می خرند و به شکل قاچاق از کشور خارج می کنند که این 
موضوع موجب بروز مشکالتی در بازار شده است
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خبر خبر

رضا رفیع تصاویری ازدوران کودکی خودرا درزمان جنگ 
ایران وعراق منتشرکردوبه نحوه حضورش در یک گروه سرود 

که در مناطق عملیاتی نیز به اجرا می پرداخت، اشاره کرد.
به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، رضا رفیع مجری 
اینستاگرام  در  را  خود  کودکی  از  تصاویری  تلویزیون  مطرح 
منتشر کرد و در کنایه به استفاده از تصویر سربازان اسراییلی 
دفاع  »هفته  نوشت:  شیراز،  شهر  در  تبلیغاتی  بیلبورد  در 
مقدس و گروه سرود ما، نترسید!... عکس باال خدای نکرده 
از سایت ضاله صهیونیستی اسرائیل غاصب برداشته نشده 

است. مال خودمان است، تولید داخل است. 
اینجا شیراز نیست که حوصله نکنم چارتا آلبوم دوران دفاع 
مقدس را بگردم و بخواهم از اینترنت روی میزم، بدون این 
که تکانی بخورم و دچار گردشگری بشوم؛ عکسی در حال و 
هوای آن روزگاران که روز وصل دوستداران بود و خاطره اش 

تا همیشه در یاد؛ بردارم. برداشت اول!
)مهدی  مدرسه  دوران  دوستان  از  یکی  پیش،  چندی 
از گروه سرودمان در آن  آواز(، عکسی  و  حسنی؛ اهل ساز 
خاطرات  بود.  جالب  برایم  که  بود  گذاشته  اینستا  در  ایام 
بسیاری از آن سن و سال نوجوانی به ذهن و ضمیرم هجوم 
آورد. دوران خوشی که جنگ بود، اما حال همه مان خوب 
ستاد  مدیریت  تحت  و  بود  کوپنی  چیز  همه  که  این  با  بود. 

بسیج اقتصادی، اما لبخند ما کوپنی نبود.
در  رفتم.  می  راهنمایی  مدرسه  شصت،  دهه  آغاز  در  من 
صداهای  خوش  مثالً  فرهنگی،  غافلگیرانه  عملیات  یک 
سپاه،  فرهنگی  بخش  در  و  کردند  پیدا  را  همدیگر  شهر، 
سرودی  رفت  می  هرجا  که  دادند  تشکیل  را  سرودی  گروه 
فرهنگی  گروه سرود بخش  یکی می گفت:  اولش  بخواند؛ 

حیدریه  تربت  شهرستان  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
تقدیم می کند. خداییش خیلی طوالنی بود! و بعدش ما به 

جماعت تقدیم می کردیم!
و در  تمرین می کردیم  را  و مناسبتی  انقالبی  سرودهایی 
تا  گرفته  جمعه  نماز  از  خواندیم.  می  شهر  مختلف  مراسم 
تشییع  در شهر  که  مزار مطهر شهدایی  و  شب های جشن 
نام رستمی  به  داشت  ما سرپرستی  گروه سرود  می شدند. 
که پاسداری بود جوان و روزی رفت به جبهه و پیکر نازنینش 
بر روی دست ها برگشت و بغض کردیم و گریستیم. پاسدار 

دیگری مسوول ما شد. آقای رستمی پور.
و  آمد  نائل  رفیع شهادت  به درجه  بعد  ایشان هم چندی 
دیگری  پاسداران  با  را  راه  ادامه  رفت.  و  گذاشت  تنها  را  ما 
طی کردیم علیزاده نام و حیدری نام که خوشبختانه ایشان 
نتوانست  کسی  بودند.  ما  با  سرود،  گروه  آخر  تا  و  ماندند 
شهیدشان کند! امکانات گروه سرود ما خیلی ساده بود. ما 
بودیم و یک عدد شلوار سبز و زیرپوشی زرد که در سرمای 
زمستان، مثل بید می لرزیدیم و سرود می خواندیم. الاقل 
نمی کردند در زمستان یک اورکت همرنگ بدهند به جای 

زیرپوش.
بچه ها همه زیر سن تکلیف بودند و صداها صاف و نازک 
در  کسی  حضور  کردیم  می  حس  که  این  محض  به  رسا.  و 
گروه سرود ما دارد به تدریج کم و کمرنگ می شود؛ شست 
مان خبردار می شد که البد به سن تکلیف رسیده و صدایش 
حدس  اگر  هم!  با  سیمایش  و  صدا  هم  شاید  شده.  کلفت 
البته من در عکس  زدید کدام یک من هستم در تصاویر؟! 
شهید محمود کاوه حضور ندارم. فکر کنم رفته بودم موبایلم 

را جواب بدهم!....«
بیلبورد تبلیغانی که به مناسبت »هفته  گفتنی است این 
از  از عکسی  بود،  دفاع مقدس« در مرکز شیراز نصب شده 

سه سرباز اسرائیلی استفاده شده بود.

کنایه سنگین مجری سرشناس خراسانی 
به بیلبورد جنجالی سربازان اسرائیلی 

به بهانه روز جهانی ترجمه و مترجمی؛

آشنایی با خانواده ای از اهالی ترجمه
روز جهانی ترجمه و مترجمی فرصت مغتنمی شد تا با خانواده ای 
فرهیخته که چند چهره سرشناس در این حوزه، در آن رشد و بلوغ 

یافتند.
استاد احمد مهدوی دامغانی

فرزند  دامــغــانــی  مــهــدوی  احــمــد 
مهدوی  محمدکاظم  آیت اله  مرحوم 
دامغانی سال ۱۳۰۶ هجری شمسی 

در مشهد به دنیا آمد.
 او تحصیالت مقدماتی را در مشهد 
برجسته  علمای  محضر  از  و  گذراند 
آیت الله  اصفهانی،  غروی  مهدی  میرزا  آیت الله  همچون  سامان  آن 
حاج شیخ محمدرضا خدائی دامغانی، شیخ محمد تقی نیشابوری، 

مجتبی قزوینی و... بهره مند شد.
به دانشگاه تهران  پایان دوره سطح علوم حوزوی  با  وی همزمان 
راه یافت و در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی با کسب رتبه اول از رشته 

کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
او در تهران از درس استادانی همچون میرزا مهدی آشتیانی، شیخ 
استفاده  همایی  الدین  جالل  قزوینی،  محمد  عالمه  آملی،  محمد 
و  از عالمه حائری سمنانی  را  روایت حدیث  اجازه  و همچنین  کرد 

آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی دریافت نمود.
دکتر احمد مهدوی دامغانی در سال ۱۳5۳-۱۳5۴ بنا به دعوت 
رفت  اسپانیا  به  اسالمی  عرفان  تدریس  جهت  مادرید  دانشگاه 
دوره های  در  تدریس  به  تا سال ۱۳۶۴  ایران  به  بازگشت  از  پس  و 

کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات فارسی اشتغال داشت.
 او در دانشگاه های پنسیلوانیا و هاروارد آمریکا به تدریس ادبیات 

عرب، فقه و کالم اسالمی اهتمام دارد.
از دکتر احمد مهدوی دامغانی مقاله های متعددی در مجله های 
یغما، کلک، گلچرخ، ایران نامه، ایران شناسی، ره آورد و گلستان به 
ابیات عربی  او مآخذ  مقاله های  از مشهورترین  چاپ رسیده است. 

کتاب های  از  است.  مرزبان نامه  عربی  ابیات  مآخذ  و  دمنه  و  کلیله 
چاپ شدٔه دکتر مهدوی دامغانی، عالوه بر »کشف الحقایق« نسفی، 
بوده  دار  عهده  را  شعر«  و  تشیع  من  بذکر  »نسمةالسحر  تصحیح 

است.
استاد محمود مهدوی دامغانی

سال  در  دامغانی  مهدوی  محمود 
او  شد.  متولد  مشهد  شهر  در   ۱۳۱5
که برادر کوچکتر استاد احمد مهدوی 
کودکی  دوران  از  ــت،  اس دامغانی 
معارف دینی و قرآن کریم را آموخت. 
را در دبستان غزالی  اولیه  تحصیالت 
و دبیرستان فردوسی مشهد به پایان رساند و با ورود به دانشکده ی 
ادبیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۳5، دوره ی کارشناسی تا دکتری 
زبان و ادبیات فارسی را با موفقیت پشت سر گذاشت. پس از پایان 
در  دانشیار  و  استادیار  عنوان  به  و  بازگشت  مشهد  به  تحصیالت 
فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  الهیات،  دانشکده های 
از بازنشستگی در سال ۱۳۶۱  مشهد به تدریس مشغول شد. پس 
تاکنون، عالوه بر تدریس، به تحقیق و نگارش در زمینه ی متون ادب 
فارسی و عربی و تاریخ اسالم می پردازد و با دانشنامه ی جهان اسالم 
به عنوان  بیست وچهارمین دوره ی کتاب سال  او در  دارد.  همکاری 

مترجم برگزیده انتخاب شد.
مغازی  جلدی  دو  ترجمه  به  توان  می  وی  آثار  مشهورترین  از 
محمدبن واقدی با نام تاریخ جنگ های پیامبر اسالم )ص(، ترجمه 
دو جلد از کتاب دالئل النبوه محدث بزرگ احمدبن حسین بیهقی، 
ترجمه ۱۰ جلد از کتاب نهایه االرب فی فنون االدب )بخش سیره 
و تاریخ اسالم تا آغاز حکومت عباسی(، ترجمه کتاب الجمل شیخ 
شرح  تاریخی  و  اجتماعی  مباحث  ترجمه  جمل،  نبرد  نام  با  مفید 
طبقات  کتاب  ترجمه  و  جلد  در ۸  البالغه  نهج  بر  الحدید  ابی  ابن 

محمدبن سعد بن منبع در ۸ جلد است. 

استاد فریده مهدوی دامغانی
دکتر فریده مهدوی دامغانی روز ۲۸ 
تیر ۱۳۴۲ در خانواده ای دانشمند در 
بی تردید  گشود.  دنیا  به  چشم  تهران 
مهدوی  احمد  پدرش،  بینش  و  دانش 
تأثیر  بر مشی وی در زندگی  دامغانی، 

عمیق و بسزایی داشته است. وی می گوید:
»کتابخوانی را از هفت سالگی به صورت جّدی و با نظارت پدرم 
آغاز کردم، به طوری که به یاد دارم که »جنگ و صلح«، »بلندی های 
بادگیر« و »جین ایر« را در نه سالگی خواندم. با آثار هوگو، فئودور 
دوازده  از  پیش  تا  هاردی،  تاماس  و  دیکنز  تولستوی،  داستایفکی، 
برای  را  دانته  الهی«  »کمدی  و  بودم  آشنا  کامالً  سالگی  سیزده 

نخستین بار، در چهارده سالگی و به زبان فرانسوی خواندم«. 
درجٔه  دارای  و  داده  ادامه  اروپا  در  را  خود  عالی  تحصیالت  او 
دکتری در زمینٔه مطالعات ادبیات اروپای قرون وسطی است. دکتر 
فریده مهدوی عالوه بر زبان فارسی، بر زبان های انگلیسی، فرانسه، 
به زبان التین هم  او همچنین  و اسپانیایی مسلط است؛  ایتالیایی 
اندی  و  ششصد  از  بیش  ترجمٔه  به  موفق  تاکنون  و  دارد  آشنایی 
کتاب، در زمینٔه ادبیات کالسیک و میراث دینی و ادبی جهان و نیز 

آثار مهم عرفانی جهان گردیده است.
وی در روز دوم مردادماه سال ۱۳۸5 مصادف با ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۶، 
در شهر راونا واقع در ایالت امیلیارمانیا، با حضور جمعی از مسئوالن 
سیاسی و فرهنگی ایتالیا، نشان »کمن داتره« را که باالترین نشان 
لیاقت در این کشور است، از ریاست جمهوری ایتالیا دریافت کرد. او 
نخستین غیر ایتالیایی است که موفق به کسب این نشان ارزشمند 
گردیده است. وی تا امروز نزدیک به 5۰۰ کتاب ترجمه کرده و موفق 

به دریافت چهل جایزٔه ملی و بین المللی شده است. 

نگاهی به هنر اریگامی در گفت وگوبا مدیر انجمن این رشته در ایران؛

 تا زدن های هنرمندانه

به  اسلحه«  با  »وداع  نمایش 
نویسندگی علی آزادنیا، براساس 
کارگردانی  و  آزادنیا  آزاده  از  طرحی 
حمیدرضا قوچانی و علی آزادنیا روی صحنه می رود.تئاتر 
»وداع با اسلحه« از هفتم مهرماه به مدت ۱۰ شب از ساعت 
۱9 در سالن اصلی تئاتر شهر، مجتمع فرهنگی امام رضا 

پارک ملت اجرا می شود.
سایر عوامل این گروه متشکل از منشی صحنه: سمانه 
ظریف و گروه بازیگران آن غالم رضا بایزانمش، زهرا باقری، 
مهری شمس، رامین سروی، زهراگل یار و علی عرفانیان 
با اسلحه« کاری از گروه فرهنگی-  هستند.تئاتر »وداع 
آموزشی مفتاح و با همکاری گروه پیگیری امور جانبازان 
نخاعی خراسان رضوی است.عالقه مندان می توانند با 
مراجعه به سایت www.mashhad-gisheh.com برای رزرو 

بلیت اقدام کنند.
علی آزادنیا متولد۱۳۳۴ نیشابور از هنرمندان و بازیگران 
پیشکسوت خراسان است. این هنرمند پیش کسوت که 
خود کارگر ساختمان بود، جمعی از کارگران را گرد هم 
آورد و گروه »کارگران« مشهد را به ثبت رساند. در این گروه 
هنرمندانی چون زنده یاد محمد رخی و حسن شیبانی که 
قالی باف بودند، تقی  هـاجری، راننده اتوبوس، علی امیری 
راننده تاکسی، محمد بربر چوب ُبر، علی ابراهیمی محصل 
و غالمرضا نیکبخت که کارگر کارخانه بود، حضور داشتند. 
آن ها در اعیاد و محافل شادی آور، نمایش هـای زیادی را 
اجرا می کردند. این هنرمند باسابقه تئاتر مشهد در حدود 
۱۱۲نمایش در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان در کارنامه 
هنری خود دارد. نام او همچنین در۳۰کار تلویزیونی و ۳کار 

سینمایی به ثبت رسیده است.

یا  اول،  کـــالس  ــمــایــش  ن
لورکا،  نمایش نامه ی  سه  تمرین 
مهسا  کارگردانی  و  نویسندگی  به 

غفوریان به اجرا در می آید.
نمایش کالس اول، یک نمایش تجربی از گروه تئاتر گیاه 
است که به نویسندگی و کارگردانی مهسا غفوریان، از پنجم 

تا پانزدهم مهرماه روی صحنه می رود.
نمایش کالس اول در محل پردیس تئاتر مستقل مشهد، 
نبش وکیل آباد ۴۸، به مدت ۱۰ شب، هر شب دو اجرا، در 
به اجرا در می آید؛ مدت  ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ 

زمان این نمایش ۱۱۰ دقیقه است.
)یرما(  اول  اپیزود  در  بازی(  ترتیب  )به  بازیگران  گروه 
مهسا  احمدیان،  آناهیتا  ایــزدی،  مصطفی  از:  متشکل 
حنانه  تیمورپور،  کیمیا  ساعدی،  سروش  محمودیان، 

ذکائی، کورش دانشور، شبنم شاهینی، فرهاد گردانی، 
خون(  )عروسی  دوم  اپیزود  است.بازیگران  فشائی  بهرام 
متشکل از: علی مرادی، مهال مطبوعی، محمد سجادی، 
علی ابوطالبی، محمدامین سعیدی، دنیا براتیان، مریم 
و  فریادرسان  سارا  ظریفی،  نیوشا  راد،  صادق  شاپوری، 
اپیزود سوم )خانه ی  پور است.بازیگران  مسعود حسین 
کریمی،  هلیا  حکیمی،  پارمیدا  از  متشکل  آلبا(  برناردا 
آیناز جاهد، ساحل تفقد، ویدا ادبی، رها کمیزی، شادی 
سعادت و کیانا معاضدی است.دیگر عوامل شامل طراح 
نور:  طــراح  غفوریان،  مهسا  وگرافیک:  لباس  صحنه، 
مصطفی محمدزاده، انتخاب و تنظیم موسیقی: مهدی 
ضیاءچمنی )دو قطعه از آثار یوهان سباستین باخ و…(، 
عکاس: مهشید غفوریان، ساخت تیزر: محمد ادیبی و 

مدیر روابط عمومی: محمدجوادعبدی است.

محترم  ــواده  ــانـ »خـ نمایش 
اردکانی« به کارگردانی امیر بشیری 
روی صحنه سالن بهار تئاتر شهر می 

رود. 
در این نمایش که از ساعت  ۱۸ دهم مهرماه اجرا می 
شود، سجاد انتظاری، محبوبه سلطانی، مهشید شریفی، 
امیر بشیری، امید هاشیمان و مجید بخششیان به ایفای 

نقش می پردازند.
سایر عوامل این نمایش عبارتنداز: تهیه کننده: محمد 
آیتی، دستیار کارگردان: ایمان رمضانی، مشاور کارگردان: 
سید علیرضا رضایی، طراح صحنه: امیر بشیری، شهاب 
افتخاری، طراح لباس: محبوبه سلطانی، آهنگساز: بهزاد 
خجسته، منشی صحنه: رومینا مظفری، مدیر صحنه: حمید 

ایزدپناه، دستیار صحنه: علی ضابطیان، طراح پوستر:صادق 
یارحمیدی، صبا دارابیان، طراح تایپوگرافی: علیرضا پاکدل، 
کارگردان تیزر: سجاد انتظاری، نریتور تیزر: علی ضمیری، 
مدیر روابط عمومی: حمیدرضا آزادفر، مدیر تبلیغات: هانی 
عبادی و مدیر امور بین الملل: مهدی نصیری.»خانواده 
محترم اردکانی« کاری از گروه تئاتر آوان است. این نمایش 
نمایش یک درام خانوادگی است که با روایتی رئالیستی 
برخی از چالش های اجتماعی را بیان می کند.همچنین این 
نمایش، سال گذشته نیز در سالن اشراق روی صحنه رفته 
بود.امیر بشیری با اشاره به اینکه بیشتر تمایل به کارگردانی 
داشت:  اظهار  دارم،  اجتماعی  موضوع  با  نمایش هایی 
موضوع نمایش »خانواده محترم اردکانی« نیز با سایر آثاری 
که تاکنون کارگردانی کرده ام، نزدیک  بوده و اجتماعی است.

»خانواده محترم اردکانی« در سالن بهارکالس اول »مهسا غفوریان« روی صحنه می رودتجربه »وداع با اسلحه« در تئاتر مشهد

یک جامعه شناس گفت: در  فیلم سینمایی »مغزهای 
کوچک زنگ زده« ترسیم عینی و دقیقی از حاشیه نشینی 

وجود ندارد. 
 به گزارش ایسنا، مجید فوالدیان در نشست نمایش 
و تحلیل فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« که در محل 
فضای  ــزود:  اف شد،  برگزار  گلشن  سینمایی  پردیس 
اجتماعی در ایران به قدری تیر و تار است که وقتی یک 
فیلم ساز به عنوان کنش گر اجتماعی به دنبال سوژه ها به 

همان سمت تیره و تار کشیده می شود. 
سینمایی  فیلم  اول  سکانس  در  کــرد:  عنوان  وی 
»مغزهای کوچک زنگ زده« تصویری که از حاشیه شهر 
واقعیت  به  نزدیک  بسیار  تصویری  شده،  داده  نمایش 
است. اگر بخواهیم مناطق حاشیه شهرها را تشریح کنیم، 
با وضعیت بسیار آشفته ای دست و پنجه نرم می کنند و در 
این فیلم این آشفتگی ها به خوبی به نمایش درآمده است. 
چرایی  به  فیلم  این  در  کرد:  بیان  جامعه شناس  این 
حاشیه نشینی، چگونگی آن، ترسیم عینی و دقیق از آن 
اشاره نشده است، بلکه به چند مفهوم بدیهی از جمله 
غیرت و ناموس که در دیگر خانواده ها هم دیده می شود 

اشاره شده است. 
فوالدیان اظهار کرد: مردم اهل سنت نسبت به شیعیان 
در جامعه  و  رفته اند  پیش  به سمت مدرن شدن  کمتر 
آن ها  هویتی  ویژگی های  می کنند،  زندگی  سنتی تری 
در مسائلی مانند ناموس و دین داری متفاوت است. این 
عقب ماندگی  حساب  به  نباید  و  شود  درک  باید  تفاوت 

گذاشته شود. 
وی ادامه داد: بعد از مدرن شدن جوامع، مفاهیمی 
مانند غیرت و ناموس دست خوش تغییر می شود و هرچه 

جامعه سنتی تر باشد این مفاهیم قوی تر هستند. 
در ادامه این نشست، حسن رضایی یک جامعه شناس 
خاطرنشان کرد: قصد تعدادی از فیلم سازان نشان دادن 
دغدغه هایی فراتر از فیلم سازی است و در فیلم سینمایی 
»مغزهای کوچک زنگ زده« فیلم ساز قصد نشان دادن 
چنین موضوعی را داشته اما در این زمینه چندان موفق 

نبوده است. 
وی بیان کرد: اکنون در سینمای ایران مسابقه نشان 
دادن بدبختی برگزار شده است و در فیلم هایی که امروز 
ساخته می شود، هرچه شخصیت ها بدبخت تر باشند، 

مخاطب بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.
رضایی گفت: نشان دادن این مشکالت اجتماعی در 
بعضی فیلم هایی مانند »ابد و یک روز« موفق بوده اما در 

بعضی موارد به صورت فکاهی و اغراق آمیز در می آید.

خبر
یک جامعه شناس:

»مغزهای کوچک زنگ زده« 
ترسیم دقیقی از حاشیه نشینی 

ندارد

هنرهای  دامنه  که  باشد  قرن  یک  به  نزدیک  شاید 
پیدا  تعامل  و  تداخل  با هم  زیادی  تا حدود  گوناگون 
کرده است و این ماجرا اگرچه موجب انتقاد بسیاری 
از هنرمندان قرار گرفته ولی انگار تلفیق هنرها باهم 
باعث پیشرفت و تعالی هنر می شود و این را به عینه 
می توان در هنر سینما، در طراحی و نقاشی و دیگر 
هنرها مشاهده کرد. اریگامی یکی از هنرهایی است  
همراهی  را  هنرها  از  بسیاری  اخیر  سال های  در  که 
کرده و در کنار بالیدن خود به هنرهای دیگر هم بسیار 
با کاغذ و مقایسه  کمک کرده است. شاید هنر بازی 
آن با هنری که امروز به نام اریگامی در محیط هنری 
کودکانه  نقاشی های  مقایسه   مثل  است  درجریان 
دوره دبستان با مثال هنر نقاشی رنگ و روغن باشد. 
را  آن  باید  واقعا  که  شده  وسیع  آنقدر  اریگامی  دامنه 
جدی گرفت و این حرفه را به عنوان یک هنر پذیرفت. 
»فاطمه رحمانی نسب« مدیر انجمن اریگامی ایران در 
مشهد، بیش از یک دهه از فعالیت های هنری خود را 
در حوزه هنرهای تجسمی گذرانده و بخش اعظم این 
فعالیت ها در جهت یادگیری و آموزش هنر اوریگامی 
هنر  این  از  استفاده  با  کاربردی  محصوالت  تولید  و 
بوده، که حاصل آن برگزاری دوره های آموزشی، ورک 
اریگامی است.  با محوریت  و نمایشگاه هایی  شاپ ها 
به  متعددی  های  درنمایشگاه  که  »رحمانی نسب« 
عنوان شرکت کننده و داور حضوری موفق داشته است 
به سواالتی در این زمینه پاسخ گفت که در ادامه آورده 

ایم
بین  در  دیگر  هنرهای  به  نسبت  اریگامی  هنر  شاید 
عالقمندان هنر ناشناخته باشد.معرفی کوتاهی از این 

هنر برای عالقمندان داشته باشید؟
اریگامی هنرقدیمی ژاپنی است که در آن کاغذ تنها 
به  تا زدن، به اشکال مختلف در می آید. تحقیقات  با 
عمل آمده نشان می دهد افرادی که از تکنیک اریگامی 
استفاده می کنند دارای خالقیت وابتکار، تجسم سه 
بعدی، حوصله و نظم بیشتری هستند. امروزه اریگامی 
به عنوان یک تکنیک شناخته شده است که از آن در 
معماری،  ولباس،  پارچه  طراحی  داخلی،  طراحی 
مهندسی عمران، طراحی صنعتی، مهندسی نساجی، 
مهندسی هواوفضا، گرافیک، تبلیغات، مجسمه سازی، 
طراحی جواهرات، صنایع بسته بندی و ...استفاده می 

شود. اریگامي بیش از آنکه یک علم  یا یک هنر باشد 
، وسیله ای  برای ایجاد خالقیت، ذوق مثبت و سازنده 
هم  بزرگساالن  تا  کودکان  از  افراد   درتمامي  و  است 
می تواند عالقمند و کاربر داشته باشد که من این را به 

وفور در این مدت که کار می کنم دیده ام.  
هنر  اهالی  بین  در  هنر  یک  عنوان  واقعابه  حرفه   این  آیا 

یک  عنوان  به  شما  یا  و  شده  پذیرفته 
به  را  نگاه  ،این  رشته  این  به  عالقمند 

اریگامی دارید؟
این هنر در ایران به عنوان یک هنر 
کاردستی شناخته شده که شاید این 
نوع نگاه به این هنر خیلی منصفانه 
نباشد درصورتی که در دنیا به عنوان 
یک هنر خالقانه شناخته شده و در 
می  استفاده  آن  از  مختلف  صنایع 
این  نوپایی  به  توجه  با  البته  کنند. 
و  نداریم  زیادی  انتظار  ایران  در  هنر 
امیدواریم که در آینده نزدیک با کمک 
رسانه ها و حضور هنرمندان خوب در 
این رشته ،افق های تازه ای در این هنر 

به وجود آید.
با  را  هنر  این  منتقدین،  از  بعضی 
مقایسه  کودکی  کاردستی های 
اریگامی  شما  اعتقاد  به  می کنند 
کودکی  دوران  آموزه های  با  چقدر 

تناسب دارد؟
البته که مقایسه این هنر با تجربه های خام کودکی 
قابل  اصال  من  نظر  از  و  است  قبول  غیرقابل  واقعا 
طرح هم نیست اما باید بگویم که استفاده های خوبی 
می توانیم از اریگامی اتفاقا در زمینه آموزش کودکان 
داشته باشیم. مهمترین آنها آموزش ریاضی به کودکان 
است که هم زمان که کودک در حال 
جمع   ، ضــرب  اســت  کاغذ  زدن  تا 
وتقسیم را یاد می گیرد.  که این خود 
باعث خالقیت و نو آوری در کودکان 
میشود. همچنین میتوان زبان فارسی 
و انگلیسی رو به کودکان یاد داد که در 
آن کودکان با تا زدن میتوانند اعداد و  

حروف را  بیاموزند
با توجه به شناخت کمتر مردم نسبت 
در  شما  که  مسئولیتی  و  هنر  این  به 
اید،در  داشته  ایران  اریگامی  انجمن 
به  اریگامی  انتقال  و  آموزش  حوزه 

عالقمندان جوان چه کار کرده اید؟
در طی ۸ سال فعالیتم در این زمینه 
تمام تالشم بر این بوده که دید و نظر 
مردم را نسبت به اریگامی عوض کنم 
. چون مردم با شنیدن اسم اریگامی 
افتند.  می  کودکان  کاردستی  یاد 
کالسها  و  برنامه  مدت  این  طی  در 

در  بخصوص  زیادی  های  شاپ  ورک  و  .نمایشگاهها 
دانشگاه ها برگزار کردم . که خوشبختانه عالقه مندان 
زیادی به این رشته جذب  شدند و خدارا سپاس میگویم 
که به تعداد عالقمندان این رشته افزوده شده است. 
برای  که  سرعتی  همین  با  اریگامی  که  امیدوارم  من 
و عالقمند گرفته،  شناساندن خود و جذب مخاطب 
به راه خود ادامه دهد و به جایگاه واقعی خود دربین 

اهالی هنر برسد.
با  بیشتر  اریگامی  با  مرتبط  های  نمایشگاه  زیاد  تعداد 

هدف شناساندن این هنر برگزار می شود؟
کودکان  بخش  در  البته  زیادی  نمایشگاه های  بله 
زمینه  در  ولی  و می شود  برگزار شده  در سطح کشور 
با  و  نشده  برگزار  نمایشگاهی  کاربردی  و  تخصصی 
پیگیری هایی که داشتیم تنها نمایشگاهای کاربردی و 
تخصصی اریگامی، نمایشگاه آتلیه هنری پارتا است که 

بازهم امیدوارم به تعداد این مکان ها افزوده شود
هنرهای  اقبال  هنردر  و  فرهنگ  متولیان  از  شما  انتظار 

نوظهور، به خصوص اریگامی  چیست؟
این هنر درست است که یک هنر ژاپنی است ولی 
داخلی  تخصص های  و  کارها  در  آن  از  می توانیم  ما 
استفاده کنیم که این خودش باعث ایجاد خالقیت و 
نوآوری می شود. انتظاراتی که از متولیان فرهنگ داریم 
این است که از فعالیت ها و برنامه ها که در این زمینه 
برگزار می کنیم حمایت کنند و امکانات وشرایط مناسب 
را برای رشد هنر فراهم کنند. از همه مهمتر اینکه برای 
کاربردی کردن این هنر در صنایع مختلف نیاز به حضور 
سرمایه گذاران داریم که به دلیل ناآشنا بودن با این هنر 
کمتر سرمایه گذارانی در این زمینه سرمایه گذاری می 
کنند امیدوارم در سال جدید حمایت های بیشتری در 

این زمینه داشته باشیم.
اریگامی در راه فضا سازی و زیباسازی و بازیافت چه قدر 

می تواند مثمر ثمر باشد؟؟
فضاسازی  یا  شهر  زیبایی  بر  زیادی  تمرکز  امــروزه 
شهری می شود. اریگامی یکی  از بهترین گزینه هاست 
مختلف  فضاهای  در  هدف  این  کردن  اجرایی  برای 

شهری.
چون در این هنر می توانیم از حداقل ابزار و وسایل و 
همچنین مواد بازیافی فرم های زیبا کاربردی بسیاری 

بسازیم.
یکی از مواردی که می شود از اریگامی استفاده کرد 
ساخت کیوسک ها و باجه های مختلف در سطح شهر 
و کاربری مناسب می تواند  امنیت  بر  است که عالوه 

فضایی زیبایی را به محیط اطراف ما بدهد. 

معاون هنری ارشاد خراسان رضوی: 

از  هنری  های  جشنواره  کیفیت 
اهمیت ویژه ای برخوردار است

فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
و  ها  برنامه  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
فعالیت های هنری را با هم افزایی و تعامل با هنرمندان و 

سایر دستگاه ها اجرا می کنیم.
برای  باید  همه  که  این  بیان  با  محمدی  محمدرضا 
اعتالی هنر با هم همکاری کنند، افزود: تمرکززدایی از 
فعالیت های هنری، فعالیت شوراهای نظارت، تسهیل 
و هنر،  اقتصاد فرهنگ  به  روند صدور مجوزها، توجه 
کیفی سازی جشنواره های هنری، توجه به زیرساخت 
های هنری و توسعه مراکز هنری و... از برنامه های این 

معاونت است.
از  را  بازارهای هنری  و رونق  و کار  بهبود کسب  وی 
بیان داشت:  و  این معاونت دانست  برنامه های  دیگر 
طرح گذر فرهنگ و هنر که از طرح های ابتکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است می تواند در بهبود فضای 
کسب و کار هنری اقدام موثری باشد امیدواریم با ایجاد 
گذر فرهنگ و هنر در مشهد و شهرستانها در سالی که 
به نام سال تولید ملی نامگذاری شده است بتوانیم در 
اشتغال زایی و تبادل فرهنگی و هنری نقش موثری ایفا 

کنیم.
محمدی با بیان این که کیفیت جشنواره های هنری 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: سعی خواهیم 
کرد با توجه به نتایج نظر سنجی جشنواره ها در دوره 
های گذشته و آسیب شناسی این فعالیتها، جشنواره 
کیفیت  با  را  هنری  های  جشنواره  سایر  و  فجر  فیلم 

باالتری نسبت به سالهای قبل برگزار کنیم.
را  الکترونیکی کردن مجوزهای هنری  به  وی توجه 
الزمه دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع دانست و 
گفت: با الکترونیکی کردن مجوزه ها قطعا روند اخذ 
مجوز ساختار قانونمندتری خواهد یافت و نیاز به رفت 
و آمد ارباب رجوع به ساختمان های اداری هم نخواهد 
حداقل  به  را  مردم  دغدغه  کنیم  سعی  باید  ما  بود، 

برسانیم.
معاون امور هنری و سینمایی با اشاره به جایگاه هنر 
خراسان  استان  خوشبختانه  افزود:  خراسان  استان 
تئاتر، موسیقی،  از جمله  در همه شاخه های هنری 
قابل  جایگاه   ... و  خوشنویسی  تجسمی،  هنرهای 
هر  در  استان  این  هنرمندان  همیشه  و  دارد  قبولی 
جشنواره و رقابت ملی و بین المللی که شرکت کردند 
را  استان  جایگاه  امیدواریم  اند  شده  برتر  رتبه  حایز 

بتوانیم حفظ و ارتقا ببخشیم.
وی بر آموزش در تمامی فعالیتهای این معاونت تاکید 
کرد و بیان داشت: توسعه هنر نیازمند تقویت بخش 

آموزش و تربیت نیروهای جدید و مستعد می باشد.

خبر

این هنر در ایران به عنوان یک هنر کاردستی شناخته شده که شاید این نوع نگاه به این هنر 
خیلی منصفانه نباشد درصورتی که در دنیا به عنوان یک هنر خالقانه شناخته شده و در 

صنایع مختلف از آن استفاده می کنند

,,

امروزه تمرکز زیادی 
بر زیبایی شهر یا 
فضاسازی شهری 

می شود. اریگامی یکی  
از بهترین گزینه هاست 

برای اجرایی کردن 
این هدف در فضاهای 

مختلف شهری.
چون در این هنر 

می توانیم از حداقل 
ابزار و وسایل و 

همچنین مواد بازیافی 
فرم های زیبا کاربردی 

بسیاری بسازیم

,,

تماشای فیلم با ژانر ترسناک یک اختالل روانی است؟

خواندن  این مطلب توصیه نمی شود
عدم بلوغ فکری ترسناک ترین فیلم حاضر جامعه

دغدغه و عالقه افراد به تماشای فیلم های ترسناک و 
استرس زا موضوع جدیدی نیست که درباره آن صحبت 
می شود. سالیان سال است که فیلم هایی با ژانر وحشت در 
تمام نقاط دنیا ساخته می شوند و اغلب با فروشی چندان 
خوب به رقابت با یکدیگر می پردازند. این فیلم ها که البته 
در چند دهه اخیر پیشرفتی قابل توجه چه در فیلمنامه و 
سناریو و چه در فیلم برداری و صحنه سازی داشته است و 
به همین وسیله مخاطبان خاص خود را جلب کرده معموال 
در مواردی یکسان مانند پرداختن به موارد ماورایی و یا 
خشونت بی حد  مرز موجب فراهم ساختن اوقاتی مهیج 
برای مخاطب می شود. اما موضوع قابل توجه و تمرکز 
در این خصوص، چرایی جلب توجهی است که از سوی 
سازندگان اعمال و توجه مخاطبان را جلب می کند. دلیل 
اصلی تمایل افراد به تماشای این فیلم ها چیست؟ اغلب 
روانشناسان معتقدند ترس یکی از هیجانات پایه و ضروری 
در زندگی یک فرد است اما این ضرورت تنها به میزان نیاز 
الزم است. چراکه ترس و هیجان بیش از ظرفیت ذهنی ما 

می تواند لطمات جدی به سالمت روان ما برساند.
باتوجه به اینکه اغلب تماشاگران این فیلم ها جوانان 
و نوجوانان هستند می توان دلیل اصلی آن را تمایل این 
افراد به حس برانگیختگی و گریز و فرار دانست جالب است 
بدانید بروز این احساس در افراد نوعی تمایل به فعال بودن 
در برابر گریز و فرار را ایجاد می کند که در صورت زیاد شدن 
این احساس تبدیل به استرس مضر می شود که می تواند 
ایجاد آسیب های جدی روحی وحتی  باعث  نهایت  در 

جسمی شود.
تماشای فیلم ترسناک اختالل است؟

در این خصوص به گفتگو با علیرضا عابدین دکترای 
روانشناسی بالینی پرداختیم.او در پاسخ به این سوال که 
آیا تماشای این قبیل برنامه ها می تواند اختالل روانی باشد 
یا خیر گفت: اصوال بیماری روانی حد و مرز دارد بسیاری 
از رفتارها در موقعیت ها و چارچوب  صحیح و مناسب خود 
طبیعی و سالم هستند. هرچند تعریف بیماری روانی در 
فرهنگ ها و موقعیت های متفاوت متغیر است و نمی توان 
گفت یک سری از افراد در یک تعریف مطلق و کلی بیمار 
روانی هستند یا بروز رفتارهایی مشابه به معنای تشخیص 
یک اختالل روانی در آنان است بلکه عوامل بسیاری بر این 

موضوع تاثیر دارد.
احساس رضایت پس از ترس و وحشت

وی افزود: تمایل به تماشای این ژانر و همچنین قرار 
دادن خود در موقعیت ترسناک از قدیم مورد توجه افراد 
بوده و این رغبت صرفا وجود یک اختالل را در فرد تایید 
نمی کند. واقعیت امر این است که مورد هجمه ترس قرار 

گرفتن باعث ایجاد حس شادی و رهایی می شود و فردی 
نهایت  در  می دهد  قرار  موقعیت  این  در  را  خود  که  که 
حسی مطلوب خواهد داشت. عابدین دلیل ایجاد این 
حس مطلوب در بیننده را هم ذات پنداری فرد بیننده 
با قهرمان داستان دانست که در اغلب موارد از مهلکه یا 
موقعیت ترس آوری که در آن قرار دارد نجات پیدا می کند 
و این حس رهایی و پیروزی را می تواند با بیننده شریک 

شود. البته میزان تمایل ما به وارد کردن 
هیجان به خود متفاوت است برای مثال 
اگر تمایل به تجربه این حس با وجود 
و  فردی  زندگی  در  خللی  کردن  وارد 
اجتماعی فرد باز هم وجود داشته باشد 
اختالل  یک  اثبات  احتمال  می توان 

روانی را تایید کرد.
تمایل به ترس ریشه در کودکی دارد  

که  است  این  بر  پیش فرض  معموال 
بیشتر رفتارهای ما تحت تاثیر فشارهای 
تماشای  مثال  بــرای  ماست.  گذشته 
افراطی  صورت  به  ترسناک  فیلم های 
می تواند ریشه در گذشته داشته باشد 
به این صورت که تماشای این فیلم ها در 

بزرگسالی به نوعی جبران ضعفی است که فرد در دوران 
کودکی داشته است. به این صورت که فرد با قرار دادن 

خود در موقعیت ترسناک که در کودکی توان مقابله با آن 
را نداشته و اکنون دارد و اشراف خود برا آن موقعیت این 

ضعف درونی را جبران می کند.
اما گاهی این رفتارهای ما عالوه بر گذشته تحت تاثیر 
آینده نیز هست به این صورت که فشارهایی که با توجه به 
وضع موجود جامعه و عوامل دیگر در برابر خود احساس 

می کنیم و دلهره هایی برای ما ایجاد می  کند.
بهترین روش پرورش فرزند سالم در 

مواجهه با رسانه
پــرورش  و  تربیت  در  ما  متاسفانه 
عمل  بسیارعقب مانده  خود  فرزندان 
می کنیم که همین باعث بروز مشکالت 
در  ما  فرهنگی  و  اجتماعی  بی شمار 
جامعه است. به طور کلی باور دارم فرزند 
پروری در چند دهه اخیر به هیچ عنوان 
شایسته نبوده است و فرزندپروری ما یا به 
صورت کنترل استبدادی و یا رها شدگی 
سهل انگارانه بوده است که معموال روش 
اعمال  خود  تربیت  در  افــرادی  را  دوم 
می کنند که قربانی شیوه اول شده اند 
که البته هردو این روش ها به یک میزان 

مضر بوده و هست.
وی با انتقاد از اینکه شعار همیشگی ما جمع گرایی 

عمل  آن  عکس  جهت  در  اما  است  محوری  خانواده  و 
می کنیم گفت: در حال حاضر جامعه پر از افرادی است 
که در دوره نوجوانی و حتی جوانی قرار دارند اما متاسفانه 
از منطق و بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و بنظر 
محافظه گر و توخالی می رسند همچنین در مواجهه با 
مشکالت و سختی ها کم حوصله و بی طاقت هستند که 

این خود ترسناک ترین فیلم مستند دنیاست.
تبلت و فضای مجازی مربی اصلی کودکان

علیرضا عابدین با انتقاد از شیوه تربیتی والدین که برای 
از سر باز کردن و اختصاص دادن وقت کمتر به فرزندان 
توجه کافی را از آنان صلب کرده و آن ها را به رسانه ای 
می سپارند که متاسفانه شناخت کافی از آن ندارند گفت: 
دیگر  برنامه های  و  کامپیوتری  بازی های  از  بسیاری  در 
خشونت نقش باالیی دارد که این می تواند برای کودکان 
که قابلیت تفکیک واقعیت از خیال را ندارند مخرب باشد.

فرهنگ تماشای فیلم در کنار ساخت فیلم مهم است
روانشناس بالینی حوزه خانواده با انتقاد از سانسورهای 
موجود گفت: متاسفانه تاکید اصلی ما بر سانسور قرمز 
یعنی مسایل جنسی است در حالیکه اهمیت سانسور 
سیاه که حول پرخاش و ترس است تاکید و توجه کافی 
صورت نمی گیرد و آن قدر سانسور قرمز تمرکز ما را به خود 
جلب کرده که از سانسور سیاه و تاثیر مخرب آن غافل 

مانده ایم.

رضوی  خراسان  قانونی  پزشکی  کل  مدیر 
مطرح کرد؛

مدل  بیش ترین  حلق آویزکردن؛ 
خودکشی 

به  گفت:  رضوی  خراسان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
استان  در  خودکشی  مدل  برجسته ترین  کلی  صورت 

خراسان رضوی حلق آویز کردن است.
وضعیت  با  رابطه  در  حجازی  آریا  ایسنا،  گزارش  به 
کــرد:  اظــهــار  ــوی  رض خــراســان  اســتــان  خودکشی 
در  که  آمارهایی  به  نسبت  ایــران  در  خودکشی  رتبه 
است.  پایین  بسیار  دارد  وجود  دنیا  دیگر  کشورهای 
این امر می تواند به دلیل اعتقادات مذهبی یا شرایط 
کلی حاکم بر جامعه باشد. براساس آمارهای به دست 
آمده  نرخ خودکشی در کشور تغییر چندانی نداشته 
این   97 و   9۶  ،95 سال های  طول  در  درواقع  است. 
تغییر زیادی نکرده و می توان اظهار کرد  آنچنان  نرخ 
که شرایط اقتصادی در چند سال اخیر تأثیر زیادی بر 

گرایش افراد به خودکشی نداشته است.
در  رضوی  خراسان  رتبه  کلی  صورت  به  افزود:  وی 
حد  استان ها  دیگر  با  مقایسه  در  خودکشی  زمینه 
وسط آمار قرار دارد. درواقع از آنجا که اعالم رتبه بندی 
می توان  است،  ممنوع  خودکشی  زمینه  در  استان ها 
به صورت کلی اعالم کرد که خراسان رضوی از لحاظ 
آمار خودکشی رتبه میانه را دارد. نکته دیگر این است 
که استان، از لحاظ آماری رشد ناچیزی در  خودکشی 

داشته است. 
گناباد، شهری بدون خودکشی

حجازی در زمینه وضعیت آمار مربوط به خودکشی 
دیگر  کـــرد:  تشریح  اســتــان  شهرستان های  در 
شهرستان های استان  از لحاظ آمار خودکشی تفاوت 
در  داشت  توجه  باید  ندارند.  یکدیگر  با  چشمگیری 
است،  باالتر  خودکشی  میزان  استان،  محروم  مناطق 
اما در شهرهایی چون گناباد آمار مربوط به خودکشی 
تقریبا صفر است. باید اذعان کرد در رابطه با علت آمار 
استان  شهرستان های  از  برخی  در  خودکشی  پایین 

بررسی های دقیقی انجام نشده است.
تحریک افراد به خودکشی در فضای مجازی

به  اقــدام  از  پیش  که  افــرادی  به  اشــاره  با  حجازی 
پخش  مجازی  فضای  در  را  خــود  فیلم  خودکشی 
شدن  قوی  دلیل  به  متأسفانه  کرد:  اظهار  می کنند، 
به  اقــدام  از  پیش  که  ــرادی  اف رفتار   اطالع رسانی، 
پخش  مجازی  شبکه های  در  را  خود  فیلم  خودکشی 
می کنند مورد اقبال دیگر کسانی که قصد خودکشی 
افراد  تا  می کند  فراهم  را  شرایطی  و  گرفته  قرار  دارند 
به خودکشی  دارند دست  را  کار  این  دیگری که قصد 
فضای  در  شده  پخش  خودکشی های  مدل  همان  با 

مجازی بزنند.

برای مثال تماشای 
فیلم های ترسناک به 

صورت افراطی می تواند 
ریشه در گذشته داشته 

باشد به این صورت که 
تماشای این فیلم ها در 

بزرگسالی به نوعی جبران 
ضعفی است که فرد در 

دوران کودکی داشته است

,,

خبر

وزیر آموزش و پرورش درباره 
دروس امتحان نهایی نیز گفت: 
پــرورش  و  ــوزش  آم عالی  ــورای  ش
 ۱۰ که  است  کرده  تصویب  را  نهایی  امتحان  دروس 
نهایی  امتحان  دوازدهم  پایه  در  دروس  درس   ۱۱ تا 
نرسیده  جمهور  رئیس  تایید  به  هنوز  البته  است 

است.
به گزارش فارس، سید محمد بطحایی وزیر آموزش 
دانشجومعلمان  تحصیل  آغاز  امروز  افزود:  پرورش  و 
که  شد  فراهم  جذب  امکان  طریق  دو  از  امسال  بود 
با  و  بود  کارشناسی  مقطع  برای  نفر  هزار   ۱۸ تعداد 
ماده ۲۸ بالغ بر ۳۳ هزار نفر در سال تحصیلی جدید 

در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل  شدند.
دانشجومعلمان  زودتر  به کارگیری  خصوص  در  وی 

در آموزش و پرورش، ادامه داد: بر اساس طرحی  در 
نظر داریم بعد از سال دوم، همزمان با تحصیل آنها، 
انسانی  نیروی  درباره کمبود  بطحایی  کنند.  تدریس 
آموزش و پرورش گفت: در اولین روز سال تحصیلی 
کم  بسیار  کمبود  کردیم،  کنترل  را  انسانی  نیروی 
در  معلم  کسری  مختلف  روش های  با  اکنون  و  است 
انسانی  نیروی  نداریم. وی تصریح کرد: مرکز  کالس 
و گزارش های  پرورش در حال رصد  است  و  آموزش 
موردی  اگر  و  نیست  معلم  کمبود  حاکیست  رسیده 

سراغ دارید، اعالم کنید.
ــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره تــراکــم بــاالی  وزی
خصوص  به  باالست  تراکم  گفت:  درس  کالس های 
زیاد  خیلی  تراکم  مواقع  برخی  در  ابتدایی  دوره  در 

است. 

استان  بهزیستی  مدیرکل 
سال   ۲۰ طــی  گفت:  تــهــران، 
کشورمان  جمعیت  درصد   ۳۰ آینده 

را سالمندان تشکیل می دهند.
به گزارش خبرآنالین، داریوش بیات نژاد در مراسم 
سالمندان  حقوق  مدافعان  و  پیشکسوتان  از  تجلیل 
از  باید  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  شنبه  صبح  که 
استفاده  مختلف  های  حوزه  در  سالمندان  تجربیات 
واقعیت  و  زندگی  از  بخشی  سالمندی  افزود:  کنیم، 

زیستی است و نمی توان آن را بیماری تلقی کرد.
پنجم  یک  نزدیک  آینده  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را سالمندان تشکیل می دهند، گفت:  جمعیت دنیا 
آینده  تا ۲۰ سال  آمارهای موجود طی ۱5  بر اساس 
بیش از ۳۰ درصد جمعیت ما را نیز سالمندان تشکیل 

به  امید  افزایش  آن  دالیل  از  یکی  که  داد  خواهند 
زندگی و سطح رفاه در دنیا است.

در  کــرد:  تاکید  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل 
هم  و  بهزیستی  سازمان  در  هم  سالمندی  حــوزه 
دولت اقدامات خوبی انجام شده است که راه اندازی 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان یکی از آنهاست.بیات 
اینکه در حال حاضر 7۰ مرکز شبانه  به  اشاره  با  نژاد 
اندازی  راه  سالمندان  برای  تهران  استان  در  روزی 
شده است، افزود: ۴ هزار و ۸۱۰ سالمند از خدمات 
این مراکز بهره مند می شوند. وی از ارائه خدمات به 
سالمندان مناطق کم برخوردار خبر داد و گفت: طی 
در  سالمندان  به  مناسبی  خدمات  اخیر  های  سال 
مناطق کم برخوردار ارائه شده که قصد داریم در شهر 

تهران و استان نیز این خدمات را ارائه دهیم.

مدیریت،  توسعه  ــاون  ــع م
مشارکت های  و  پشتیبانی 
مدارس  نوسازی  سازمان  مردمی 
به  نیاز  کشور  مــدارس  از  درصــد   ۳۰ گفت:  کشور 
و  اعتبارات  افزایش  با  که  دارد  بازسازی  و  تخریب 
جذب خیرین، اقدامات بازسازی آنها انجام می شود.
آیین  در  جــمــال زاده  محمد  ایسنا،  ــزارش  گ به 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  معارفه  و  تکریم 
مدارس  استان اظهار کرد: سازمان نوسازی مدارس 
بر  تالشمان  و  دارد  اجرا  دست  در  کالن  برنامه  پنج 
در  آینده  سال  مهر  بودجه،  تخصیص  با  است  این 

استان ها مدرسه  خشتی و گلی نداشته باشیم.
وی افزود: در حوزه ی مدرسه  سبز اقدامات موثری 
البرز  و  زنجان  تهران،  استان های  در  و  شده  انجام 

مطالعات  طرح،  این  در  الگو  استان های  عنوان  به 
ثمر  به  کشور  کل  در  طرح  این  تا  کرده اند  شروع  را 

بنشیند. 
جوامع  در  تربیت  و  تعلیم  نقش  بر  تاکید  با  وی 
انسانی اظهار کرد: ذات و اساس آموزش باید منجر 
به تغییر، تحول و دگرگونی شود و اگر اینگونه  نباشد 

آموزش از ذات اصلی خود فاصله گرفته است. 
خدمت  در  که  آموزشی  اینکه  بیان  با  زاده  جمال 
تربیت  بر  تالش  که  آموزشی  با  باشد  افراد  آوردن  بار 
تحکم  بارآوردن،  در  داد:  ادامه  است،  متفاوت  دارد 
دارد  وجود  کردن  نهی  و  امر  و  دادن  دستور  کردن، 
اما تربیت منجر به شکوفایی استعدادها و آزاده عمل 
کردن افراد می شود که در نهایت به شکوفایی و رشد 

اجتماعی ختم می شود. 

بطحایی خبر داد؛

دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم تصویب شد
آماری که باید آن را جدی گرفت؛

 3۰ درصد جمعیت کشور تا ۲۰ سال آینده سالمند می شوند
معاون سازمان نوسازی مدارس کشور:

3۰ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی هستند

مشهد  پزشکي  علوم  دانشگاه  دانشجویي  مدیر 
های  خوابگاه  جدید  دانشجوی   ۳۰۰ پذیرش  از 
دانشجویی، همزمان با آغاز سال تحصیلي خبرداد.

نویسی  نام  اینکه  بیان  با  مقدم  صالح  امیررضا 
دانشجویان پسر در روزهای چهارم و پنجم مهرانجام 
به  ماه  مهر  نهم  الی  هفتم  دختر  دانشجویان  و  شد 
کرد:  اظهار  است،  انجام  حال  در  متمرکز  صورت 
در سال جاری بیش از یک هزار دانشجو در مقاطع 
ناپیوسته  و  پیوسته  کارشناسي  کارداني،  مختلف 
دکتراي حرفه اي در این دانشگاه پذیرفته شده اند 
که با حضور کارشناسان معاونت آموزشي، فرهنگي 
خدمات  در  تسهیل  و  سرعت  هدف  با  بهداشتي  و 
را  نویسی  نام  به  مربوط  خدمات  متمرکز  صورت  به 

دریافت می کنند.
وي افزود: ارائه کارت دانشجویي به دانشجویان و 
الکترونیکي  پرونده  تغذیه،  کارت  و  خوابگاه  معرفي 
سالمت و معاینه پزشکي از جمله خدماتي است که 
در هنگام نام نویسی به دانشجویان  ارائه مي شود.

با  مشهد  پزشکي  علوم  دانشگاه  دانشجویي  مدیر 
اشاره به اینکه از لحاظ ارائه خدمات به دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان الگوي نمونه 
است،گفت:در  شده  معرفي  ها  دانشگاه  سایر  به 
همراه  به  نمادي  مراسم  راستا،۱۲مهرماه  همین 
و  فرهنگي  هــاي  تشکل  همکاري  با  نمایشگاه 
توضیحات  با هدف  باالتر  سیاسي دانشجویان سال 
خواهد  تشکیل  رو  پیش  هاي  چالش  بیان  و  بیشتر 

شد.
صالح مقدم گفت: در ورودي سال تحصیلي بیش 
از  پسر  دانشجوي  درصد   ۴۰ و  دختر  درصد   ۶۰ از 

طریق کنکور  سراسري پذیرفته شدند.
خوابگاه  اداري  سیستم  اینکه  بیان  بــا  وي 
و  اســت  دولتي  مشهد  پزشکي  علوم  دانشگاه 
نداریم،افزود:ما  خودگردان  و  استیجاري  مکاني 
گونه  هیچ  خوابگاه  در  دانشجویان  پذیرش  در 

نداریم. مشکلي 

چند قدم تا سالمت
مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد؛

پذیرش 3۰۰ دانشجوی جدید در 
خوابگاه های دانشگاه 

حوادث
11۰۰ لیتر مشروب دست ساز در درگز کشف شد

فرمانده مرزبانی درگز گفت: هزار و 100 لیتر مشروب الکلی 
دست ساز در بخش مرزی نوخندان این شهرستان کشف 

شد.
به گزارش مشهد فوری، سرهنگ حسین یعقوبی با اشاره 
به کشف هزار و 100 لیتر مشروب الکلی دست ساز در بخش 
مرزی نوخندان این شهرستان، افزود: در ارتباط با این میزان 
نفر  دو  بود  شده  مخفی  چاه  یک  درون  که  الکلی  مشروب 

دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی در ادامه همچنین گفت: دو شکارچی غیرمجاز نیز در 
محدوده فعالیت این هنگ مرزی دستگیر و پرونده آنان به 
همراه یک قبضه سالح و دو دوربین شکاری به مرجع قضایی 

ارجاع شد.

ازدواج اجباری دختر مشهدی با دو دزد
داستان زندگی دختر مشهدی که به اجبار پدرش به عقد 

دو دزد درآمده بود و زندگی دختر به تباهی کشیده شد.
 ، از اخبار ها خوانده میشود که پدری برای پول  در برخی 
دختر خود را میفروشد و دخترش را به اجبار به عقد مردی 
درمی آورد که به وی هیچ عالقه ای ندارد . دختر مشهدی 20 
ساله یکی از این دختران است که به اجبار پدر خود با دو دزد 
ازدواج کرده و طالق گرفت و هنوز پدر وی برای دادن دختری 

به پیرمردی 60 ساله برنامه میریزد .

این دختر که از همه جا فراری شده بود به پلیس مشهد 
ازدواج  دو  شامل  که  خود  زندگی  تلخ  داستان  و  آورده  پناه 

ناموفق تا سن 20 سالگی بود را بیان کرد.
زن 20 ساله که در میان اشک و آه خاطرات تلخ گذشته 
اش را به دوران کودکی خود گره زده بود، به مشاور و مددکار 
در  گفت:  مشهد  خان  میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی 

هیچ  اما  آمدم  دنیا  به  مشهد  اطراف  روستاهای  از  یکی 
 12 سن  در  پدرم  که  چرا  ندیدم  را  خوشبختی  رنگ  وقت 
سالگی مرا پای سفره عقد نشاند درحالی که هیچ چیزی 
وضعیت  از  که  پدرم   . دانستم  نمی  مشترک  زندگی  از 
از  مالی مناسبی برخوردار نبود به طمع مال و ثروت یکی 
»اسد«  با  ازدواج  به  مجبور  مرا  روستا  در  مان  همسایگان 

کرد.
با وجود این به زندگی با او ادامه دادم و تازه فهمیدم که مال 
نیز  پدرم  آید.  می  دست  به  خالف  های  راه  از  ها  آن  اموال  و 
وقتی متوجه شد از این ازدواج سودی نبرده است مرا به حال 
خودم رها کرد این درحالی بود که هر روز بر اختالفات من و 
اسد افزوده می شد در نهایت هنوز 1۷ بهار بیشتر از عمرم 
نگذشته بود که مهر طالق شناسنامه ام را سیاه کرد و از اسد 
جدا شدم. چند ماه از جدایی من و اسد نمی گذشت که باز به 
اصرار پدرم با »پیام« ازدواج کردم، در واقع من هیچ اختیاری 
در این ازدواج ها نداشتم و تنها با چشم غره پدرم پای سفره 

عقد می نشستم.
که  گذشت  نمی  پیام  با  ازدواجم  از  بیشتر  ماه  یک  هنوز 
فهمیدم او برخی از لوازم و قطعات خودرو را در خانه پنهان 
می کند. وقتی از او در این باره سوال کردم پاسخی سرباال داد 
و گفت: این ها امانتی یکی از دوستانش است ولی خیلی زود 
ماجرای خالفکاری های شوهرم لو رفت و متوجه شدم که او از 

راه سرقت روزگار می گذراند.
با وجود این پدرم هنوز باور نداشت که روزگارم را سیاه کرده 
است، این گونه بود که پیام حاضر شد مرا طالق بدهد تا او را 
به پلیس معرفی نکنم. وقتی از او جدا شدم دیگر نتوانستم 
در روستا زندگی کنم به همین دلیل قید خانواده ام را زدم و 
به مشهد آمدم، جایی که خواهرم در آن زندگی آبرومندانه ای 

داشت.
با کمک خواهرم، در یک شرکت خصوصی کار برای خودم 

دست و پا کردم و گذشته را به خاطرات سپردم اما گویی سایه 
و  بود  دوخته  چشم  من  زندگی  بر  همچنان  بدبختی  شوم 
رهایم نمی کرد . با آن که بیشتر از سه ماه از آمدنم به شهر نمی 
گذشت روزی پدرم در منزل خواهرم را کوبید تا با مشت و لگد 

دوباره مرا به روستا ببرد.
او می گفت پدر یکی از دوستانش که 60 سال دارد از من 
خواستگاری کرده است و باید با او ازدواج کنم چرا که بعد از دو 
ازدواج ناموفق دیگر کسی حاضر نمی شود با من ازدواج کند. 
پدرم وقتی با مخالفت من روبه رو شد به محل کارم رفت و با 
آبروریزی و سروصدا از صاحبکارم خواست دیگر مرا به محل 
کارم راه ندهد. این بود که دست به دامان قانون شدم ت ا بیش 

از این آینده ام به تباهی کشیده نشود و …
عالیی  حمیدرضا  سرهنگ  دستور  به  است  ذکر  شایان 
به مراکز  جوان  زن  این  کوچک خان(  کالنتری میرزا  )رئیس 

مشاوره ای پلیس معرفی شد.

ناخواسته نوجوان  به قتل  نزاع و درگیری منجر 
تایبادی شد

کنترل  عدم  گفت:  تایباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خشم در نوجوانان و جوانان پیامدهای منفی را به دنبال دارد و 
این بار نزاع و درگیری منجر به قتل ناخواسته نوجوان تایبادی 

شد.
فرماندهی  این  مأموران  افزود:  قربانی  علی اکبر  سرهنگ 
در  نوجوان  یک  قتل  بر  مبنی  گزارشی  براساس  گذشته  روز 
شهر ریزه بخش میان والیت شهرستان تایباد، به محل اعزام 

شدند.
اثر  بر  تایبادی  نوجوان  این  قتل  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
درگیری و نداشتن مهارت کافی در کنترل خشم دو طرف 

دعوا اتفاق بدی را برای خانواده های آنان رغم زد.
فرمانده انتظامی تایباد بیان کرد: بعد از گذشت دوساعت 

از وقوع حادثه متهم توسط پلیس دستگیر و به جرم خود 
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت  و  کرد  اعتراف 

قضایی شد.
از  گفت:  درگیری  و  خشم  عوامل  کنترل  بر  تأکید  با  وی 
آموزش  دارد  تأثیر  فرزندان  تربیت  در  که  نکاتی  مهمترین 
مهارت ارتباط با دیگران و کنترل رفتارهای ناپسند است. 
این قبیل درگیری ها که منجر به قتل می شود بدون زمینه 
و قصد قبلی بوده و در یک لحظه به صورت ناخواسته انجام 

می گیرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد
در  شده  احتکار  کاالی  تومان  میلیارد   1۰ کشف 

مشهد
عملیات  از  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
گسترده امنیت محله محور و کشف 10 میلیارد تومان کاالی 

احتکار شده در مشهد خبر داد.
از  دیگری  مرحله  تشریح  در  کریمی  قادر  سردار   
سرکالنتری  حوزه  در  که  محور  محله  امنیت  ارتقاء  طرح 
عملیات  این  در  گفت:  شد،  اجرا  مشهد  پلیس  هفتم 
مبارزه  آگاهی،  عمومی،  امنیت  پلیس  تیم های  گسترده، 
یگان  و  مشهد  انتظامی  فرماندهی  فتا،  موادمخدر،  با 
حوزه  ساعت،   2۴ مدت  به  رضوی  خراسان  پلیس  امداد 
گزارش های  بررسی  با  را  هفتم  سرکالنتری  استحفاظی 

مردمی و مطالعات و تحقیقات میدانی پاک سازی کردند.
افزود:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
شناسایی  غافلگیرانه  عملیات  این  از  مرحله  مهم ترین 
1۳ انبار زیر زمینی احتکار کاال بود که پلیس با هماهنگی 
مقام قضائی این محل ها را بازرسی و محموله ای سنگین 
مواد  تن   ۹ و  خانگی  لوازم  دستگاه   ۳1۹ و  هزار   2 شامل 
ارزش  کارشناسان  اولیه  بررسی های  برابر  که  غذایی 

کشف  را  است  شده  برآورد  تومان  میلیارد   10 آن ها  ریالی 
کرد.

سردار کریمی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی استان در این 
انتظامی  فرماندهی  تیم های  همکاری  با  ضربتی  عملیات 
انتظامی  مشهد و اکیپ های ورزیده یگان امداد فرماندهی 
خراسان رضوی توانستند ۵ محکوم متواری که یکی از آنان 
را  خشن  سارق   ۳ و  خیابانی  سارق   ۵۵ بود،  قتل  به  متهم 
دستگیر و از این افراد مقادیری قابل توجهی وسایل و لوازم 

سرقتی کشف کنند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: اکیپ های پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان نیز در عملیات مشترک با تیم های 
سرکالنتری هفتم پلیس مشهد در این عملیات گسترده 
۳6 تن از عامالن تهیه و توزیع مواد افیونی را دستگیر و از این 
این افراد مقادیری مواد مخدر بسته بندی شده و آماده توزیع 

کشف کردند.
 ۳1 از  بازدید  داشت:  اظهار  ادامه  در  کریمی  سردار 
فروشگاه عطاری و داروی گیاهی و پلمب ۵ واحد متخلف، 
و پلمب یک واحد صنفی  اوراق فروشی  ۵ مغازه  از  بازدید 
 ۳6 6۴ کافه سنتی و پلمب و تعطیلی  از  متخلف، بازدید 
واحد صنفی متخلف نیز از نتایج اقدامات تیم های پلیس 
این  اجرای  در  رضوی  خراسان  استان  عمومی  امنیت 

عملیات گسترده بود.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در پایان با تشکر 
از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس در اجرای موفقیت 
آمیز این عملیات گسترده گفت: طرح امنیت محله محور 
با جدیت در دستور کار فرماندهی انتظامی استان خراسان 
این عملیات گسترده  از  رضوی قرار دارد و مراحل دیگری 
اجرا  رضوی  خراسان  استان  و  مشهد  شهر  نقاط  دیگر  در 
خواهد  عزیز  شهروندان  اطالع  به  آن  نتایج  که  می شود 

رسید.

تایباد  در  قاچاق  سوخت  لیتر   3۰۰ و  هزار  دو 
کشف شد

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: دو هزار و ۳00 لیتر سوخت 
و  کنترل  پست  در  مستقر  مرزبانی  نیروهای  توسط  قاچاق 
مراقبت مرزی 1۷ شهریور دوغارون این شهرستان کشف و 
ضبط شد. سرهنگ کاظم صمدی افزود: نیروهای مرزبانی 
مستقر در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان حین گشت 
نوار مرزی طی چند عملیات مختلف در ۴8  زنی و کنترل 
سوخت  میزان  این  ضبط  و  کشف  به  موفق  اخیر  ساعت 
ارتباط چند خودروی سواری و  این  ادامه داد: در  شدند. وی 
ترانزیتی توقیف و همچنین تعدادی متخلف دستگیر و با 
میزان  ارزش  شدند.  قضایی  مرجع  راهی  پرونده  تشکیل 

سوخت کشف شده ۹2 میلیون ریال برآورد شد.

انبار احتکار روغن در تایباد کشف شد
تایباد  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: ۳0 تن روغن مایع خوراکی احتکار شده امروز از یک انبار 
کاه در روستای قمی بخش مرکزی این شهرستان کشف و 

ضبط شد.
احتکار  از  اطالعاتی  کسب  پی  در  افزود:  قربانی  حامد 
محموله های مواد غذایی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی و 

بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد قرار گرفت.
شامل  شده  کشف  روغن  میزان  ارزش  داد:  ادامه  وی 
بسته های چهار و نیم کیلوگرمی روغن مایع دو میلیارد و 
تایباد  فرماندار  معاون  است.  شده  برآورد  ریال  میلیون   ۴00
شهر  در  کاال  انبار  شش  اخیر  ماه  یک  طی  گفت:  همچنین 
تن  شش  قند،  تن   ۴۷ آنها  از  بازرسی  در  و  شناسایی  تایباد 
روغن نباتی، ۴۵ تن ماکارونی، 2۴ تن برنج و 2۴ تن روغن مایع 
 2۴0 و  میلیارد  سه  نیز  کاالها  این  ارزش  است.  شده  کشف 

میلیون ریال برآورد شد.

تمایل به تماشای این ژانر و همچنین قرار دادن خود در موقعیت ترسناک از قدیم مورد توجه افراد بوده و این رغبت صرفا وجود یک اختالل را در فرد 
تایید نمی کند. واقعیت امر این است که مورد هجمه ترس قرار گرفتن باعث ایجاد حس شادی و رهایی می شود و فردی که که خود را در این موقعیت 

قرار می دهد در نهایت حسی مطلوب خواهد داشت

,,

نوشین تمیمی



ــورای  ش دبیرخانه  رئیس   
اجتماعی محالت مشهد گفت: 
دوره  پنجمین  فعالیت  ــاز  آغ از 
شورای اسالمی شهر مشهد تاکنون ۱۰۰ پالک افتخار 
در  شهرداری  سوی  از  شهیدان  منازل  سردر  بر  محله 

سطح این کالنشهر نصب شده است.
نصب  مراسم  حاشیه  در  شنبه  روز  منتظری  مجتبی 
منطقه یک  در  منازل شهدا  بر سردر  افتخار  پالک  پنج 
شهرداری مشهد افزود: این پالکها با هدف معرفی بیش 
از پیش شهدا و آشنایی ساکنان هر محله با این مفاخر 
این  منازل  بر سردر  و شهادت  بزرگان جهاد  از  و تجلیل 

عزیزان نصب می شود.
وی ادامه داد: نصب تعداد دیگری از پالکهای افتخار 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارات  همکاری  با  نیز 

مفاخر  معرفی  جهت  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
نیز  امروز  است.  شده  انجام  مشهد  ورزشی  و  فرهنگی 
واالمقام  شهیدان  منازل  ســردر  بر  افتخار  پالک  این 
حسین  محمدی،  جواد  خباز،  احمدی  محمدمهدی 

محرابی، هادی شعبانی و حسین شهسواری نصب شد.
فرهنگی  اداره  رییس  قالیباف   منظر  چنین  هم 
اجتماعی شهرداری منطقه یک مشهد دراین باره گفت: 
فلزی طراحی  تابلوی  قالب  در  این شهدا  افتخار  پالک 
مشخصات  از  اطالعاتی  و  عکس  آن،  روی  بر  که  شده 
و  تولد  محل  تاریخ  نام خانوادگی،   نــام،  شامل  شهید 

شهادت و فرازی از وصیت نامه وی درج شده است
راه تحقق  در  و ۱۳9 شهید  خراسان رضوی ۱7 هزار 
آرمانهای انقالب اسالمی تقدیم کرده که بیش از هشت 

هزار نفر این عزیزان مشهدی هستند.

انقالب  بنیاد مسکن  مدیرکل 
گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی 
ظرف شش ماه نخست امسال هزار 
و 5۸۲ واحد مسکن روستایی در نقاط مختلف این استان 

بازسازی شده اند.
سید رضا موسوی نیا دیروز با بیان این مطلب افزود: 
مسکن  واحدهای  این  سازی  مقاوم  یا  بازسازی  برای 
روستایی ۶۶۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال هزینه شده 

است.
و  پیشگیری  هدف  با  مسکن   بنیاد  داد:  ادامــه  وی 
کاهش خسارت در زندگی روستاییان 'طرح ویژه بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی' به تعداد ساالنه ۲۰۰ هزار 
واحد را با اعطای تسهیالت ارزان قیمت و مدیریت فنی 

و پشتیبانی به تصویب رسانده است.

او گفت: بر این اساس ساالنه سهم اعتباری هر استان 
روستایی  های  خانه  از  معینی  تعداد  بازسازی  بــرای 
مشخص می شود و در اختیار بانکها برای پرداخت در 
قالب وامهای ۱۸ و ۲۰ میلیون تومانی برای هر واحد با 

کارمزد چهار درصد قرار می گیرد.
وی افزود: تا پایان سال ۱۳9۶ در مجموع ۱۱۲ هزار 
با  رضوی  خراسان  در  روستایی  مسکن  واحد   ۲۸۴ و 

پشتیبانی این نهاد بازسازی یا مقاوم سازی شده اند.
موسوی نیا ادامه داد: براساس سرشماری سال ۱۳9۲ 
واحدهای  تعداد  روستایی،  مسکن  ویژگیهای  نتایج 
 ۲۲9 و  هزار   ۴۴۳ رضوی  خراسان  روستایی  مسکونی 
واحد بود که بیش از 7۶ درصد آنها مسکونی غیرمقاوم 

است.

خدمات  کمیسیون  رئیس 
شورای  زیست  محیط  و  شهری 
شهر مشهدمقدس گفت: حمایت از 
نیروی های آتش نشانی یکی از رویکردهای شورای پنجم 
شهر مشهد است و در همین راستا ۳ طرح حمایتی در 

کمیسیون خدمات شهری در دست تهیه است. 
امــروز، محمد حاجیان شهری ظهر  به گــزارش صبح 
تجهیزات  و  ماشین آالت  از  بهره برداری  آیین  حاشیه  در 
که  آنطور  شهر  توسعه  حوزه  در  اظهارکرد:  آتش نشانی 
ایمنی  و در زمینه  نرفته ایم  شایسته است، متوازن پیش  
نسبت به سایر جنبه ها عقب تر بوده و باید نسبت به جبران 

آن تعجیل شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط  زیست شورای 
شهر مشهد در ادامه به تشریح اهمیت آموزش همگانی 

در خصوص مقابله با حوادث پرداخت و اظهارکرد: آموزش 
مانع  و  بوده  مهم  بسیار  ایمنی  حوزه  در  های شهروندی 
خیلی از حوادث خواهد شد؛ در برنامه عملیاتی 97-۱۴۰۰ 
شهرداری، موضوع آموزش شهروندی در تمامی حوزه ها و 

توجه ویژه به سمن ها مدنظر است.
حاجیان شهری به تشریح برنامه های کمیسیون خدمات 
شهری پرداخت و با بیان اینکه امسال حدود ۳۰ میلیارد 
حوزه  در  ایمنی  تجهیزات  خرید  برای  تسهیالت  تومان 
آتش نشانی و همچنین ۱5 میلیارد تومان بودجه عمرانی 
حوزه خدمات آتش نشانی درنظر گرفته شده است، گفت: 
نیروی انسانی باانگیزه برای هر مجموعه ای حیاتی و مهم 
است؛ حمایت از نیروی انسانی یکی از اولویت های شورای 
پنجم شهر مشهد بوده و در همین راستا ۳ طرح حمایتی در 

کمیسیون خدمات شهری در دست تهیه است.

طرح های حمایتی از آتش نشانان در راه  صحن علنی شورا   نصب پنج پالک افتخار بر سردر منازل شهدا مشهدی  بازسازی 1582 واحدمسکن روستایی در خراسان رضوی

گزارش
نسخه سرپرست معاونت زیارت برای مشهد:

گردشگری ترکیبی

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان 
رضوی درمراسم نواختن زنگ گردشگری گفت: باید در کنار زیارت به دیگر 
ابعاد گردشگری نظیر  گردشگری  سالمت، بومگردی، طبیعت گردی و 

گردشگری تاریخی  نیز بها دهیم  گردشگری ترکیبی را اجرا کنیم.
به گزارش صبح امروز، سید جواد حسینی  دیروز در مراسم نواختن 
زنگ گردشگری که به مناسبت هفته گردشگری هم زمان با سراسر استان 
این مطلب  بیان  با  درهنرستان کارودانش جمیله متقیان  برگزار شد، 
افزود: به همان میزان  که به امر ارتقای زیارت پرداخته شده است باید به 
ارتقای فرهنگ میزبانی نیز فکر کنیم و مرکز ثقل آن مدارس و هنرستان 

ها هستند.
وی اظهار داشت: گردشگری یکس از سه صنعت با ارزش افزوده باالی 
جهانی در کنار خودرو و نفت است و ۲5۰ میلیون نفر در دنیا دست اندر کار 

صنعت گردشگری هستند و در این حوزه کار می کنند.
امر  در  کشورهایی  است  داده  نشان  جهانی  تجربیات  افــزود:  وی 
گردشگری موفق هستند که گردشگری ترکیبی را مد نظر کار خود  قرار 

داده اند.
اینکه در  خراسان رضوی گردشگری زیارت  با بیان  مشاور استاندار 
محور اصلی است اظهار داشت: اگر بخواهیم ضریب ماندگاری  زائرین را 
افزایش دهیم باید در کنار زیارت به دیگر ابعاد گردشگری نظیر  گردشگری 

 سالمت، بومگردی، طبیعت گردی و گردشگری تاریخی  نیز بها دهیم  
گردشگری ترکیبی را اجرا کنیم.

وی افزود:برای توسعه گردشگری ترکیبی در استان باید به زیر ساخت 
ها نیز اهمیت دهیم که در همین راستا و در سند جامع زیارت استان ۸۰۰ 

پروژه دیده شده است که بخشی از آن زیرساختی است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی با 
بیان اینکه سال گذشته ۳۱.5 میلیون زائر به استان آمده اند گفت: در سال 
۱۴۰۴  قرار است میزان زائرین  به ۴۰ میلیون برسد و این میزان افزایش، 
نیازمند ایجاد زیر ساخت های الزم و همچنین ارتقای فرهنگ میزبانی 

زائرین است.
وی افزود: آموزش و پرورش با ایجاد رشته های مرتبط با گردشگری که 
۱۴۰۰ دانش آموز استان را تحت پوشش خود قرار داده است می تواند 

نقش ارزنده ای در ارتقای فرهنگ میزبانی زائرین داشته باشد.
 مشاور استاندار با اشاره به راه اندازی پژوهشگاه زیارت در استان گفت: 
می توان با پیوند بین این پژوهشگاه با پژوهشسراهای دانش آموزی و 
پژوهشگاه های معلمین به ارتقای گردشگری زیارت و فرهنگ میزبانی 

کمک شایانی نمود.
وی افزود: هنرستان های استان که دارای رشته گردشگری هستند می 
توانند به عنوان هنرستان های حامی از سوی سازمان گردشگری و میراث 

فرهنگی استان معرفی شوند.
 مشاور استاندار با اشاره به تالش استان در ایجاد رشته های دانشگاهی 
مرتبط با گردشگری زیارت گفت: بجز رشته های گردشگری در چند سال 
اخیر پنج رشته  دانشگاهی گردشگری با موضوع زیارت نیز به تصویب 

رسیده است.
پایه گذاری توسعه گردشگری از مدارس 

ابوالفضل مکرمی فر اظهار کرد: توسه گردشگری باید از مدارس پایه 
گذاری شود که آموزش و پرورش  به عنوان سیاست گذار در این زمینه 

نقش اساسی دارد.
های  جاذبه  و  تاریخی   سابقه  از  آمــوزان  دانش  کم  آشنایی  به  وی 
گردشگری استان اشاره کرد و گفت:  چندین سال قبل بحث تدوین کتاب 

میراث فرهنگی  و قرارگرفتن در سرفصل های درسی دانش آموزان مطرح 
شد اما به سرانجام نرسیداگر این اتفاق بیفتد تحولی در حوزه اطالع رسانی 

عمومی از وضعیت گردشگری استان و کشور ایجاد خواهد شد.
مکرمی فر یادآورشد: بی اطالعی دانش آموزان از میراث فرهنگی استان 
و شهرشان به این دلیل است که  ازهویت تاریخی - فرهنگی کشور فاصله 

گرفته ایم.
وی با بیان این که سفرهای گردشگری باید عمیق باشد، ادامه داد: 
باهار برای زیارت به حرم مظهر رفته ایم اما به شاهکارهای معماری از جمله 
مقرنس کاری ها و کارشی کاری ها و ترکیب فضایی که در حرم به ویژه 

مسجد گوهرشاد وجود دارد، توجه نکرده ایم.
مکرمی فربا  با باین این که پیش بینی می شود حدود ۱۰۰ هزار اثر 
تاریخی و فرهنگی در استان وجود داشته باشد، ادامه داد: تنها ۱۶۰۰ اثر 

در فهرست اثاررتاریخی ایران به ثبت رسیده است .
گردشگری هم پایه صنعت خودرو و بیمه

هم چنین در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره 
به اهمیت صنعت گردشگری گفت: این صنعت به دلیل درآمد و اشتغال 

پایدار هم پای صنعت خودرو و بیمه است.
قاسمعلی خدابنده با اشاره به انواع گردشگراظهار کرد: حضور گردشگر 

عالوه بر آورده اقتصادی مراوده فرهنگی نیز به وجود می آورد.
تحصیل ۱۴۰۰ هنرجو در رشته های گردشگری

وی اظهار کرد: تامین خدمات برای گردشگران به زیرساخت و نیروهای 
متخصص نیاز دارد که آموزش و پرورش رشته های راهنمای گردشگران و 

گردشگری را راه اندازی کرده است .
خدابنده افزود: درخراسان رضوی حدود ۱۴۰۰ هنرجو در این دو رشته 

تحصیل  میکنند.
وی یادآورشد: زمینه ادامه تحصیل هنرجویان این رشته در مقاطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشد در مشهد فراهم است.
شایان ذکر است در این مراسم که در هنرستان جمیله متقیانی مشهد  
برگزار شد؛ مدیران کل فرهنگی زائران استانداری، آموزش و پرورش و 

میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز حضور داشتند.

 در پی واکنش شهردار منطقه ثامن به انتشاراخباری در فضای مجازی 

 فساد سال های گذشته شهرداری بر مال شد
 شهردار منطقه ثامن مشهد با اشاره به انتشار 
این  در  فساد  درباره  مجازی  فضای  در  اخباری 
شهرداری گفت: ردپای مظنونین   پرونده فساد 

مالی به سنوات قبل بر می گردد.
انتشار  شاهد  اخیرا  امــروز،  صبح  گــزارش  به 
دستگیری  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  اخباری 
تخلفات  پرونده  با  رابطه  در  از مظنونین  تعدادی 
مالی در شهرداری منطقه ثامن هستیم که سید 
واکنش  موضوع  این  به  نسبت  نعمتی  مصطفی 
نشان داد و اظهار داشت: پس از روی کار آمدن 
مقدس  مشهد  شهری  مدیریت  جدید  مجموعه 
فراوانی که شهردار مشهد  تاکیدات  به  توجه  با  و 
بر رعایت حقوق شهروندان و حفظ و حراست از 
بیت المال دارند، بنده نیز در همین راستا سعی 
بر به کارگیری نیروهای زبده، دلسوز و به خصوص 
مدیریتی  حــســاس  پست های  در  پاکدست 

مجموعه داشته ام.
در  غالب  نگاه  همواره  خوشبختانه  افزود:  وی 
مجموعه شهرداری منطقه ثامن، افتخار خادمی 

امام هشتم )ع( و خدمت به زائران و مجاوران حرم 
که  همانگونه  و  بود  خواهد  و  بوده  رضوی  مطهر 
نیروهای خدوم مجموعه مورد ستایش و حمایت 
نیت  با سوء  کسانی  استثنائا  چنانچه  می باشند، 
باشند  داشته  را  بیت المال  به  دست درازی  قصد 

قطعا با آن ها به شدت برخورد خواهد شد.
به  مربوط  اخیر  اخبار  کــرد:  تصریح  نعمتی 

دوره مدیریت جدید نبوده و ردپای مظنونین این 
پرونده فساد مالی به سنوات قبل بر می گردد که 
خوشبختانه در این دوره بالفاصله پس از مشاهده 
و کشف سرنخ هایی  مالی  وضعیت های مشکوک 
و  قضایی  مراجع  به  موضوع  مالی،  تخلفات  از 
متهمان  پایش  از  پس  و  گزارش  مرتبط  امنیتی 
از سوی مراجع ذی ربط ،۳ نفر تا کنون در رابطه 

امنیتی  دستگاه های  توسط  مالی،  تخلفات  با 
مقامات  تحویل  و  دستگیر  ذیربط  اطالعاتی  و 
مدیران  از  آن ها  از  یک  هیچ  که  شده اند  قضایی 
کارشناسان  زمره  در  و  نبوده اند  مجموعه  ارشد 
نهاد مجری طرح قرار داشتند که در حال حاضر 
با رعایت ضوابط قضایی تا نهایی شدن رسیدگی 
به پرونده و صدور حکم، با قید وثیقه آزاد هستند.

عزیز  شهروندان  گفت:  ثامن  منطقه  شهردار 
حقوق  کامل  احقاق  تا  ما  که  باشند  مطمئن 
خواهیم  کار  به  را  تالشمان  تمام  بیت المال، 
و  قضایی  مقامات  با  همکاری  هرگونه  از  و  بست 
دستگاه های امنیتی دریغ نخواهیم نمود و قطعا 
پس از نهایی شدن و تعیین تکلیف این پرونده و 
در راستای شفاف سازی، مردم عزیز را در جریان 
خواهیم  قرار  گرفته  صورت  اقدامات  و  جزئیات 

داد.
اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده منطقه ثامن 
در محدوده  پیرامون حرم مطهر رضوی  و  مشهد 
ای به وسعت ۳۱۰ هکتار از سال ۱۳7۱ آغاز شده 

و تاکنون ۴5 درصد پیشرفت داشته است.

6در شهر

مدیرکل جدید ورزش و جوانان دیروز را اولین روز کاری 
خود قلمداد کرد و به بازدید از اماکن ورزشی شهر پرداخت.
یک روز بعد از مراسم معارفه، فرزاد فتاحی اولین روز 
حضور خود در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را 

با بازدید از اماکن ورزشی شهر مشهد آغاز کرد.
مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی صبح 
روز گذشته در اولین بازدید خود در مجموعه ورزشی شهید 
رجایی واقع در شهرک شهید رجایی حاضر شد. فتاحی با 
بازدید از این مجموعه واقع در حاشیه شهر مشهد پیگیر 
وضعیت مناسب سازی فضای بیرونی آن برای کودکان و 
نوجوانان و همچنین تعمیرات و نوسازی سالن های ورزشی 

)فوتسال و کشتی( مجموعه شهید رجایی شد.
پورآزاد  سروش  کل،  اداره  ورزشی  معاون  زارعی  امیر 
مسئول روابط عمومی و احمد صالح نژاد رئیس اداره ورزش 
و جوانان مشهد همراهان فتاحی در بازدیدهای روز گذشته 

بودند و توضیحات الزم را به او ارائه می دادند.
مجموعه مرحوم جعفریان، مقصد بعدی مدیرکل بود 
و او در این بازدید شرایط سالن جودو، اســتخر و زمین 
خاکی این مجموعه را بررسی کرد؛ او همچنین بازدیدی 
از  بازدید  در  فتاحی  داشت.  قدس  ورزشی  مجموعه  از 
مجموعه قدس از نزدیک در جریان شرایط و مشکالت این 
مجموعه قرار گرفت و نسبت به رفع آن ها پیگیری های الزم 

را انجام داد.
فتاحی پس از بازدید از این ۳ مجموعه واقع در حاشیه 
شهر مشهد به مجموعه ورزشی سجاد رفت و در مراسم 
تور  و  اختتامیه مسابقات ژیمناستیک قهرمانی استان 

تنیس زیر ۱۴ سال آسیا شرکت کرد.
وی همچنین در بازدید از این مجموعه از امکانات استخر 
مجموعه سجاد و همچنین خانه بسکتبال دیدن کرد. 
فتاحی پس از مجموعه ســجاد راهی مجموعه ورزشی 
ثامن االئمه شد تا در جریان روند نوسازی ورزشگاه فوتبال 
این مجموعه و همچنین تکمیل مابقی پروژه های نیمه کاره 

این مجموعه ورزشی قرار گیرد.
از  ثامن االئمه  ورزشــی  مجموعه  از  پس  همچنین  او 
اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز و اماکن ورزشی این 

شهرستان بازدید کرد.
فتاحی پس از بازدید یک روزه خود از اماکن ورزشی 
شهر مشهد اظهار کرد: در روزهای آتی به صورت فشرده 
با مسئوالن هیئت های ورزشی، رؤسای ادارات ورزش و 
جوانان شهرستان ها، ورزشکاران و مسئوالن مجموعه های 
ورزشی و کارمندان اداره کل ورزش و جوانان جلساتی را 
برگزار خواهیم کرد تا هرچه سریع تر در جریان مشکالت و 

نیازهای جامعه ورزشی قرار بگیریم.

  فرماندار خوشاب گفت: آتش نشانی این شهرستان با 
حدود ۴۰ هزار نفرجمعیت و پراکندگی مناطق روستایی 
از خودروی سنگین اطفای حریق محروم است.حسن 
بارشی در دیدار با آتش نشانان این شهرستان به مناسب 
روز ایمنی و آتش نشانی افزود: با توجه به اینکه خوشاب 
در مسیر جاده ترانزیتی مشهد - تهران و راه آهن سراسری 
قرار دارد تجهیز آتش نشانی این شهرستان به خودروی 
خدمات  ارائه  برای  گفت:  اســت.وی  ضروری  سنگین 
سریعتر، تجهیز آتش نشانی خوشاب به خودروی سنگین 
اطفای حریق با پیگیری وزارت کشور، سازمان شهرداریها 
و دهیاریها در حال پیگیری است.فرماندار خوشاب گفت: 
اطفای  مشکل  نشانی  آتش  سنگین  خودرو  تجهیز  با 
ماموران  نجات  و  امداد  مقدمات  و  گسترده  حریقهای 
آتش نشانی تامین می شود. یک ایستگاه آتش نشانی 
با 9 مامور و سه خودرو سبک در شهر سلطان آباد مرکز 
آباد در فاصله  شهرستان خوشاب فعال است. سلطان 

۱75 کیلومتری غرب مشهد واقع است. 

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
نیشابور از اجرای برنامه های ویژه روز جهانی جهان گردی 
در این شهرستان خبر داد. به گزارش صبح امروز ، محمد 
اسماعیل خیامی رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور، 
»نواخته  افــزود:  این مطلب  بیان  با  امروز شنبه 7 مهر 
شدن زنگ گردشگری امروز شنبه هفتم مهرماه در محل 
دبیرستان شاهد ابوذرغفاری ، برگزاری نمایشگاه عکس 
انجمن  همکاری  با  شهرستان  گردشگری  های  جاذبه 
سینمای جوان در محل رباط عباسی، تخفیف ویژه اقامتی 
در کلیه هتلها و مراکز اقامتی در روز پنجم مهرماه، اجرای 
تورهای گردشگری یکروزه توسط آژانسهای گردشگری از 

برنامه های هفته گردشگری در نیشابور بود.«
برگزیدگان  و  خادمین  از  تقدیر  »همایش  گفت:  او 
گردشگری در محل هتل امیران، بازگشایی موزه باستان 
شناسی شهرستان در روز یازدهم مهرماه، برگزاری نشست 
پژوهشگران  و  نویسندگان  انجمن  تخصصی   ، علمی 
روز شنبه هفتم  نکوداشت موالنا در  با موضوع  ابرشهر 
دانشگاهی،  جهاد  اجتماعات  سالن  محل  در  مهرماه 
شهرستان  گردشگری  توسعه  کارگروه  جلسه  برگزاری 
و  دستی  ،صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل  حضور  با 
گردشگری  طرح  مشاور  و  رضوی  خراسان  گردشگری 
محور بلوار عرفان، برگزاری آزمون اولین دوره راهنمایان 
در  گردشگری  کارشناسان  حضور  نیشابور،  محلی 
کالسهای درس مدارس سطح شهراز جمله این برنامه 

ها است.«

گزارش شهرستان ها

s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i r

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد

خوشاب خودروی اطفای حریق 
ندارد 

روز جهانی جهان گردی در نیشابور 
گرامی داشته شد

بازدید از اماکن ورزشی مشهد در 
اولین روزکاری مدیرکل جدید 

ورزش
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گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس 
این  به  متعلق  کشور  اقامتی  ظرفیت  باالترین 
کالنشهر است بنابراین ایمنی بخشی به مردم در 
حوزه اماکن عمومی مشهد بسیار مهم می باشد 

که باید با جدیت دنبال شود.
محمدرضا حیدری دیروز در مراسم بهره برداری 
آتش  سازمان  جدید  تجهیزات  و  آالت  ماشین  از 
باید  مهم  این  تحقق  برای  افزود:  مشهد  نشانی 
همراهی  با  قضایی  دستگاه  و  مرتبط  نهادهای 
متولیان این حوزه تالش کنند تا شرایط ایمنی در 

این اماکن فراهم شود.
وی ایمنی را از شاخصهای حوزه زیست پذیری 
شهرها توصیف و بیان کرد: در مجموعه شهرداری 
مشهد تالش شده شرایط خوبی رقم زده شود اما 

این شرایط قانع کننده نیست.
آمادگی  داد:  ادامه  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
گرچه  است  ضروریات  از  بحران  شرایط  بــرای 

تجهیزات شرط الزم برای مدیریت بحران می باشد 
اما نیروی انسانی نیز متغیر مهمی است لذا آتش 

نشانان مورد احترام و برای مردم عزیز هستند.
سختگیری در موضوع پیشگیری

آتش  گفت:  مراسم  این  در  نیز  مشهد  شهردار 
و  هستند  درگیر  مردم  امنیت  و  جان  با  نشانان 
برخوردار  باالیی  حساسیت  از  نشانی  آتش  حرفه 

است.
تجهیزات  باید  افزود:  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
به  رسیدن  زمان  و  کنیم  روز  به  را  نشانی  آتش 

صحنه حادثه را کاهش داد.
بسیار  نیز  را  و سازها  در ساخت  پیشگیری  وی 
مهم توصیف و بیان کرد: ساختمانهای بلندمرتبه 
و  کنند  رعایت  اعال  حد  به  را  ایمنی  ضوابط  باید 

هیچ وقت نباید از مساله پیشگیری گذشت.
شهردار مشهد ادامه داد: در موضوع پیشگیری 
به ویژه در ساختمانهای عمومی و بلندمرتبه باید 
سختگیریهای الزم انجام شود که دستگاه قضا نیز 

همراهی خوبی در این خصوص دارد.
تغییر  شهر  در  هستیم  مصمم  گفت:  وی 
همراهی  نیازمند  مسیر  این  در  و  کنیم  ایجاد 

دستگاههای مختلف هستیم .
آتش  و  ایمنی  روز  ماه  مهر  هفتم  با  همزمان 
نشانی هفت دستگاه خودرو و ۸۰۰ قلم تجهیزات 
به  مشهد  در  ۱۴۰میلیارد  هزینه  با  نشانی  آتش 

بهره برداری رسید.
ناوگان  دستگاه  از9۲  مراسم  این  در  همچنین 
 ۲۲۰ هزینه  با  شده  نوسازی  شهری  خدمات 
نشانان  آتــش  از  و  شد  رونمایی  ریــال  میلیارد 
مشهدی که در حوادث مختلف دچار آسیب شده 

اند تقدیر به عمل آمد. 

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

ایمنی اماکن اقامتی در مشهد با جدیت دنبال می شود

خبر

خبر
تیم مشکی پوشان از لیگ دسته یک 

فوتبال حذف شد

پسران تنیسور زیر ۱۴ سال ایران در مسابقات تور تنیس 
دست  قهرمانی  مقام  به  شد  برگزار  مشهد  در  که  آسیا 

یافتند.
این  در  شنبه  روز  رضوی  خراسان  تنیس  هیئت  دبیر 
تنیس  تور  مسابقات  انفرادی  بخش  در  گفت:  خصوص 
به  اعوانی'  مهیار  و  اشجاری  پارسا  محمدی،  'کیان  آسیا 

مقام های نخست تا سوم دست یافتند.
امیر ابراهیمی افزود: در بخش دو نفره هم تیم سروش 
سلیمی از ایران و یعقوب محمد از کویت به مقام قهرمانی 

دست یافت و تیم دو نفره کیان محمدی و حسین شهرزاد 
دوم شد.

وی گفت: این رقابت ها با حضور ۱7 ورزشکار از ایران، 
ورزشی  مجموعه  در  ماه  مهر  دوم  از  پاکستان  و  کویت 
تنیس سجاد مشهد آغاز شد و بعد از برگزاری ۳9 مسابقه 

عصر جمعه پایان یافت.
فدراسیون  همکاری  با  رقابت ها  این  داشت:  اظهار  او 
چهارمین  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  و  آسیا  تنیس 
مرتبه به میزبانی مشهد برگزار شد و امتیازات کسب شده 

در بهبود رنکینگ تنیسورها موثر است.

تنیسورهای ایرانی فاتح مسابقات تور 
آسیا شدند

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: با توجه به رأی 
رئیس  دیشب  اعالم  و  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
مشهدی  فوتبال  تیم  لیگ،  سازمان  انتقاالت  و  نقل  کمیته 
مشکی پوشان خراسان از لیگ دسته یک فوتبال کشور حذف 

شد.
تیم مشکی  پوشان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  برادران  مهدی 
برای دومین بار در این فصل و به دلیل اجرا نکردن تکالیف 
قانونی با نتیجه سه بر صفر مقابل حریفان بازنده اعالم شده 
نیز کنار گذاشته شد.  فوتبال  از جدول لیگ دسته یک  بود 
بدهی اصلی این تیم به بازیکنان خارجی آن مربوط به فصل 
گذشته بود که با توجه به نظارت ای.اف.سی بر لیگ فوتبال 

حکم  بدهی  این  پرداخت  در  مشهدی  تیم  ناتوانی  و  ایران 
مشکی پوشان  فوتبال  تیم  اساس  این  بر  شد.  صادر  مذکور 

خراسان می تواند فصل آتی در لیگ دسته سه بازی کند.
وی همچنین ارزش امتیاز باشگاه مشکی پوشان را حدود 
۳5 تا ۴۰ میلیارد ریال اعالم و بیان کرد: پیش از این بدهی 
تیم حدود شش میلیارد ریال بود اما با توجه به افزایش پنج 
ریال  میلیارد   ۳۰ به  مبلغ  این  اکنون  هم  دالر  نرخ  برابری 
نیست  صرفه  به  مقرون  بدهی  پرداخت  لذا  یافته  افزایش 
ارز  تخصیص  برای  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  .پیگیری 

۴۲ هزار ریالی جهت پرداخت این بدهی نیز به ثمر نرسید. 
تیم فوتبال مشکی پوشان فصل پیش از لیگ برتر به دسته 
دوم سقوط کرد و در این فصل نیز با چهار بازی، یک پیروزی 
بدهی  پرداخت  عدم  دلیل  به  آن  مورد  دو  که  باخت  سه  و 
بازیکنان از سوی کمیته انضباطی فوتبال سه بر صفر اعالم 

شده بود به کار خود در لیگ پایان داد.

#پیگیری_خبر
سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد

تصادفی صدرنشین لیگ برتر نشده ایم

لیگ  صدرنشین  روزهای  این  وضعیت  گل محمدی  یحیی 
برتر را تشریح کرد.

پدیده در آخرین بازی خود در لیگ برتر یک امتیاز خارج 
از خانه مقابل پارس جنوبی جم بدست آورد و صدر جدول 
رده بندی را از سپاهان پس گرفت. صدرنشینی که به گفته 
بدست  بازیکنان  پشتکار  و  تمرین  و  تکرار  با  محمدی  گل 
صدر  راحتی ها  این  به  نیست  حاضر  مشهد  نماینده  و  آمده 
امتیاز  هفده  با  حاال  تیم  این  کند.  واگذار  دیگر  تیمی  به  را 
هجدهم  لیگ  صدرنشین  پرسپولیس  و  سپاهان  از  باالتر 
تا  است. عملکرد خوب پدیده در این فصل باعث این شده 
آنها  به  محمدی  گل  که  بسیاری  مشکالت  وجود  با  پدیده 

اشاره می کند در مدار خبرنگاران قرار گیرد.
بازگشت  مــورد  در  گل محمدی  نــود،  سایت  از  نقل  به 
را  کار  »ما  بندی گفت:  رده  به صدر جدول  پدیده  دوباره ی 
تیم جدا شده   از  بازیکن  در شرایطی شروع کردیم که چند 
توانستیم  و  بودند  ما  اصلی  و  تجربه  با  بازیکنان  که  بودند 
بازیکنان جوان و خوبی را جایگزین آن ها کنیم. تیم امسال 
برنامه  با  ما  و  است  تجربه  با  و  بازیکنان جوان  از  تلفیقی  ما 
برنامه  با  کرده ایم.  عمل  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  هدف  و 
ریزی خوبی که داشتیم، توانستیم تیم هماهنگی را تشکیل 

دهیم. ما لیگ را خوب شروع کرده ایم و امیدواریم این روند 
خوب ما ادامه داشته باشد.«

سرمربی پدیده در مورد اینکه این تیم چگونه معادالت این 
با کسب 5 برد پیاپی توانست  فصل لیگ برتر را بر هم زد و 
خود را به صدر جدول رده بندی برساند، گفت: »ما سخت 
و تمرین کرده ایم. هیچ موفقیتی بدون تالش و زحمت  کار 
که  دارد  مشکالتی  فصل  این  در  ما  تیم  نمی آید.  دست  به 
حمایت  هواداران  شود.  حل  مشکالت  این  هستیم  امیدوار 
عمل  هوشیارانه  هم  بازی ها  در  داشته اند.  ما  تیم  از  خوبی 

کرده ایم و توانسته ایم امتیازها را خوب جمع کنیم.«
آیا احتمال افت تیم پدیده در  اینکه  گل محمدی در مورد 
تیم می تواند صدرنشین  این  و  دارد  رقابت ها وجود  ادامه ی 
خواهیم  تالش  سخت  »ما  گفت:  هم  شود  قهرمان  و  بماند 
باشگاه  هستیم  امیدوار  و  دهیم  ادامه  روند  این  به  که  کرد 
نیاورده   بدست  تصادفی  را  نتایج  این  پدیده  شود.  حمایت 
است. قول می دهم اگر مشکالت مالی به تیم ما آسیب نزند، 
با  نمی خواهم  من  دهیم.  ادامه  خود  خوب  روند  به  بتوانیم 
حرف زدن از قهرمانی و اینجور چیزها فشار روی تیم را زیاد 
پایان هفته ی هشتم،  کنم. شاید کسی فکر نمی کرد که در 
نگران  خیلی ها  باشد.  بندی  رده  جدول  صدرنشین  پدیده 
این تیم بودند. پدیده شکل خوبی دارد. اگر مشکالت مالی 
تیم را اذیت نکند و تمرکز کادر فنی و بازیکنان سر جای خود 
باالی  و  بگیریم  خوبی  نتایج  که  بود  امیدوار  می توان  باشد، 
جدول رده بندی باقی بمانیم. ما مجموعه ی خوبی هستیم 

و این تیم لیاقت دارد که از آن حمایت شود.«
باشگاه  این  مالی  مورد مشکالت  در  پدیده ای ها  سرمربی 
درصد  چند  هجدهم  لیگ  در  تیم  این  بازیکنان  اینکه  و 
اما  است  شده  داده  »قول هایی  گفت:  داشته اند،  دریافتی 
مشکالت  که  هستیم  امیدوار  ما  است.  نیافته  تحقق  هنوز 

گفت  می شود  میانگین  طور  به  شــود.  حل  پدیده  مالی 
البته  داشته اند.  دریافتی  درصد   ۱5 تا   ۱۰ بازیکنان  که 
دریافتی ای  هیچ  هجدهم  لیگ  در  که  داریم  هم  بازیکنانی 
خودشان  قبل  فصل  قرارداد  از  ما  تیم  بازیکنان  نداشته اند. 
هم 5۰ تا ۶۰ درصد طلب دارند و این وضعیت خوبی برای 
تیم ما نیست. ما امیدوار هستیم که مسووالن به فکر پدیده 

باشند و به تیم ما کمک کنند.«
یحیی در مورد انتظارات خود از مدیریت و مالکان باشگاه 
هم گفت: »مجموعه ی دادستانی و آقای وفایی که نیمی از 
حل  مشکالت  هستند  تالش  در  گرفته اند  را  باشگاه  سهام 
تا  وفایی  آقای  می کنند.  تالش  آن ها  که  می بینیم  و  شود 
هزینه  قصد  اگر  و  کرده اند  هزینه  میلیارد  یک  بر  بالغ  حاال 
کردن و تیم داری را نداشتند، دلیلی نداشت که ورود کنند. 
این مبالغ را هزینه  اینجای کار  تا  بنابراین ایشان همین که 
و  کند  کمک  تیم  به  می خواهد  که  می دهد  نشان  کــرده، 
باشند  داشته  دریافتی  زودی  به  بازیکنان  که  امیدواریم  ما 
ما  بازیکنان  یابند.  حضور  تمرینات  در  بیشتر  تمرکز  با  و 
ما  هستند.  حمایت  شایسته ی  و  کشیده اند  زحمت  سخت 
هم  دست  در  دست  وفایی  آقای  و  دادستانی  که  امیدواریم 
برتری  لیگ  تیم  تنها  پدیده  کنند.  حل  را  مشکالت  و  داده 
دیگر  و  شهر  شورای  استانداری،  مسووالن  از  است.  مشهد 
نگذارند.  تنها  را  پدیده  که  می کنیم  درخواست  مسووالن 
است.  مشهدی  جوانان  دلخوشی های  از  یکی  تیم  این 
خیلی ها فکر می کنند پدیده تماشاگر ندارد اما می بینید که 
این  می شود.  برگزار  هواداران  پرشور  حضور  با  ما  بازی های 
هواداران خیلی خوب از ما حمایت می کنند و حضور آن ها 
این  در  پدیده  نتایج  به کسب  زیادی  ما کمک  بازی های  در 

فصل کرده است.«

سرویس در شهر

وجوانان  ورزش  اداره  رئیس 
به  گفت:  نیشابور  شهرستان 
دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
مقدس همایش پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از 
7۰۰نفر در این شهرستان برگزار شد. شرکت کنندگان در 

این همایش مسیر جاده باغرود نیشابور را طی کردند.
رضا ترشیزیان از حضور بیش از 7۰۰ نفر از شهروندان 
نیشابوری در این برنامه ورزشی خبر داد و افزود: این برنامه 
ورزشی با همکاری تیپ زرهی ۲۱ امام رضا)ع(، ناحیه 
شهرداری،  ورزشی  فرهنگی  سازمان  بسیج،  مقاومت 
اداره ورزش  انتظامی، دانشکده علوم پزشکی و  نیروی 
وجوانان شهرستان نیشابور برگزار شد و در پایان به ۸۰ نفر 

از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
اجتماعی  نشاط  سطح  ارتقا  کرد:  تصریح  ترشیزیان 

جامعه و ترویج روحیه نشاط و پویایی در بین سایر اقشار 
همگانی  ورزش هــای  اهداف  مهمترین  از  یکی  جامعه 
همگانی  ورزش هـــای  هیئت  راستا  همین  در  اســت. 
شهرستان نیشابور در طول سال اقدام به اجرای برنامه های 
ورزشی می کند که آحاد جامعه و سایر اقشار به ویژه بانوان 

توانایی شرکت در این برنامه ها را داشته باشند.
فرهنگ  نیشابورگفت:  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ورزش هــای  به  جامعه  افــراد  آوردن  روی  جهت  ســازی 
همگانی، کمک به سالمت جامعه به وسیله انس با ورزش 

از جمله مهمترین رویکردهای این هیئت می باشد.
ورزش های  گسترش  و  ترویج  کرد:  تاکید  ترشیزیان 
همگانی در بین عامه مردم به خصوص مادران خانه دار که 
با کمبود تحرک مواجه هستند تاثیر بسیار زیادی در ارتقا 

سطح سالمت و تندرستی جامعه دارد.

همزمان با هفته دفاع مقدس 
روز  مهرماه  هفتم  آستانه  در  و 
همایش   ، نشانی  آتــش  و  ایمنی 
عمومی دوچرخه سواری باشعار "باهم به سوی هوای 

پاک" در تربت حیدریه برگزار شد.
کرد:  اظهار  خصوص  این  در  امینی  سیدحمیدرضا 
حفظ محیط زیست با ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 
و  دارد  قوی  بخشی  بین  تعامل  و  جدی  تالش  به  نیاز 
خوشبختانه همراهی دستگاه های اجرایی مختلف در 
نقش  سواری  دوچرخه  عمومی  همایش های  برگزاری 
مهمی در اشاعه این فرهنگ در شهرستان داشته است.

افزود:  حیدریه  تربت  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
دالوران  رشادت های  گرامیداشت  که  همایش  این  در 
هشت سال دفاع مقدس با همت سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرستان و با همکاری هیئت دوچرخه 
سواری و ورزش های همگانی شهرستان برگزار شد.

این  در  سوار  دوچرخه   5۰ از  بیش  داد:  ادامه  وی 
همایش شرکت داشتند که مسیر 5 کیلومتری شرکت 
ملی توزیع فراورده های نفتی تا سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی تربت حیدریه را رکاب زدند .
سه  ملی  پویش  فعالیت های  تداوم  بر  تاکید  با  وی 
راستا  شنبه های بدون خودرو تصریح کرد: در همین 
و با هدف کاهش مصرف انرژی و آالینده های محیطی 
سال  از  همگانی  ورزش  فرهنگ  گسترش  همچنین  و 
گذشته تا کنون در تربت حیدریه بیش از ۱5۰ همایش 
با مشارکت  پیاده روی  و  دوچرخه سواری، کوهپیمایی 

دستگاه های مختلف برگزار شده است.

و  پارلمانی  حقوقی،  معاون 
و  ورزش  وزارت  استان های  امور 
رضوی  خراسان  استاندار  با  جوانان 

دیدار و گفتگو کرد.
پرورش  و  کشف  ــدار  دی این  در  رشیدیان  علیرضا 
وی  رسالت های  مهمترین  از  را  ورزشی  استعدادهای 
و  تربیت  تعلیم،  در  ورزش  اینکه  بیان  با  وی  برشمرد. 
داشت  تاکید  دارد  عمده ای  نقش  استعدادها  باروری 
سالمتی  و  نشاط  کیفی  توسعه  سمت  به  باید  ورزش 

منطبق با ارزش های اسالمی و ملی حرکت کند.
جوانان  باالی  ظرفیت  به  رضوی  خراسان  استاندار 
استان در حوزه های مختلف ورزشی اشاره و بر توسعه 
تاکید  قهرمانی  و  پهلوانی  همگانی،  ابعاد  در  ورزش 
کرد. رشیدیان با بیان این که ورزش استان به لحاظ زیر 

بنایی فقیر محسوب می شود؛ برنامه ریزی برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام این حوزه در سطح استان را ضروری 

دانست.
بخش  حمایت  و  ورود  بــرای  برنامه ریزی ها  از  وی 
کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  ورزش  از  خصوصی 
مذاکراتی در این خصوص انجام شده و در حال پیگیری 

است.
وزارت  استان های  امور  و  پارلمانی  حقوقی،  معاون 
ورزش و جوانان نیز گفت: این استان دارای ظرفیت های 
ورزشی خوبی است و با اینکه صنایع مادر در آن وجود 
ندارد، ولی بخش خصوصی فعالی دارد که باید زمینه 
ورود این بخش به حوزه ورزش فراهم شود. مسیر توسعه 
ورزش استان با سکانداری مدیر جدید و حمایت سایر 

مدیران و مجموعه ورزشی استان استمرار یابد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نیشابورکشف و پرورش استعدادهای ورزشی استان به عنوان یک رسالت مهم

برگزاری همایش دوچرخه سواری گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در تربت حیدریه

دربی  در  قضاوت  بار   7 با  که  ترکی  محسن 
حساس  مسابقه  این  در  حضور  رکورددار  تهران 
کمیته  روزهــای  این  اوضاع  از  شدت  به  است، 
و  اســت  مند  گله  فوتبال  فدراسیون  داوران 
غیرانسانی  و  غیراخالقی  را  آنها  کارهای  برخی 

می داند.
پس از پایان دیدار دربی پایتخت برای صحبت 
در مورد عملکرد علیرضا فغانی با چند کارشناس 
داوری تماس گرفتیم که تمامی آنها گفتند بازی 
را تماشا نکرده اند و نمی توانند صحبتی در مورد 

باشند. عملکرد داور دربی داشته 
در  قضاوت  رکورددار  ترکی  محسن  بعدی  نفر 
این  به  پاسخ  در  ترکی  بود؛  حضور   7 با  دربی 
از  انتقاد  از  داوران  می رسد،  نظر  به  که  سوال 
می کنند،  اجتناب  مختلف  ــل  دالی به  فغانی 
اینقدر  چون  ندیدم،  را  بازی  من  داد:  توضیح 
را  ــران  ای فوتبال  دیگر  اصــال  که  دارم  مشغله 
در  تا  بگویید  بوده  خاصی  صحنه  اگر  نمی بینم. 
مورد آن صحبت کنیم. ولی بازی را ندیدم. ابایی 
مرتبه های  در  خودم  نیست.  مشکلی  و  نداریم 
قبلی درباره قضاوت فغانی در دربی به تلویزیون 

رفتم و کلی هم انتقاد کردیم و او هم پذیرفت.
شرایط  ترکی  محسن  با  گفتگو  اما  ادامــه  در 
تغییر کرد و بحث به سمت و سویی دیگر کشیده 
به نکات مهمی  ما  از چند سوال  شد. ترکی پس 
در مورد کمیته داوران و فدراسیون فوتبال اشاره 
در  او  برای  خوبی  عواقب  که  صحبت هایی  کرد. 
او اهمیت  اما ترکی می گوید که برای  پی ندارد؛ 

ندارد.
دنیای  از  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ترکی 
نه  داد:  توضیح  رفته،  کنار  کلی  طور  به  داوری 
afc هستم و همواره اطالعاتم را به روز  من ناظر 

ارتباطاتم را حفظ کنم. باید  می کنم و 
کمیته  اداره  نحوه  از  اصال  که  ترکی  محسن   
در  نداشت  رضایت  فوتبال  فدراسیون  و  داوران 
خود  دالیل  مورد  در  توضیح  به  مصاحبه  ادامه 

پرداخت.
ایران کار ندارم AFC هستم که در  تنها ناظر 

نظارت  آسیا  در  که  هستم  ناظری  تنها  من 
ایران کار نمی کنم؛ دنبالش هم  می کنم ولی در 
فوتبال(  فدراسیون  داوران  )کمیته  آنها  نیستم. 
بازی  یک  دارند  دوست  شاید  بدانند.  قدر  باید 
بیشتر هم که شده، خود بروند و شاید می گویند 

است. بهتر  نباشند  ترکی  امثال 

نمی خواهیم  هم  ما  نمی خواهند  آنها  وقتی 
می توانیم  می گذرانیم  که  دوره هــایــی  ایــن 
آنها  وقتی  ــی  ول دهــیــم،  انتقال  ــان  جــوان بــه 

نمی خواهیم. هم  ما  نمی خواهند 
هم  این  مــادی؛  نه  و  دارد  معنوی  ارزش  نه 
آسیا  در  من  که  است  ایران  فوتبال  عجایب  جز 

هستم، ولی در ایران تا حاال ناظر 
از  کناره گیری  از  )بعد  نبوده ام 

داوری(.
آنها)کمیته  به  که  دارند  دوست 

بزنیم  زنگ  داوران( 
االن هشت هفته از لیگ امسال 
بوده  هم  گذشته  سال  و  گذشته 
تماسی  هیچ  مدت  این  طی  ولی 
برای همکاری گرفته نشده  با من 
اینکه  مثل  چــون  ــرا؟  چ ــت؛  اس
زنگ  آنها  به  که  کرده اند  عادت 
زده شود؛ ولی من تمایلی به این 

کار ندارم.
که  داد  خبر  من  به   AFC امروز 

شده! حذف  اسمم 
ــد  داده ان خبر   afc از  ــروز  ام
داوری  مدرسین  کالس  برای  که 
اسم  ــی  ول شـــده ام  ــوت  دع فیفا 
من  جــای  به  را  دیگری  شخص 
آن  از  اینکه  جالب  کرده اند!  رد 
خبر  من  به   )afc( یعنی  طرف 

در  آقای اصفهانیان  و  من  گذشته  سال  داده اند. 
به  شدن  تبدیل  برای  و  کردیم  شرکت  دوره  این 
مدرس afc باید کالس های امسال را هم پشت 
را حذف  اسم من  امسال  ولی  سر می گذاشتیم؛ 

کرده اند.
اصفهانیان!  آقای  نزدید  خط  را  خودتان  اسم  چرا 

اصفهانیان  آقای  و  من  اسامی 
جای  را  جهانبازی  آقــای  و  بــوده 
مخالف  اصال  من  گذاشته اند.  من 
بدانم  مــی خــواهــم  ــی  ول نیستم 
دیگری  شخص  می خواهید  اگر 
خط  را  خــود  اســم  چــرا  ببرید  را 

اصفهانیان؟! آقای  نمی زنید 
 AFC و  فدراسیون  من،  برای  این 

است بد 
گفتند  و  گرفتند  تماس   afc از 
چرا خط خوردهاید؟ این هم برای 
من بد است و هم برای فدراسیون 

. afc و هم دهن کجی است به 
نگفته  من  به  فدراسیون  در  نفر  یک 

زده اند! نامه 
این  در  کسی  می کنم  تعجب 
شما  که  نگفته  من  به  فدراسیون 
تصمیم  خودشان  خواسته اند.  را 
را  دیــگــر  نفر  ــک  ی و  گــرفــتــه انــد 
هم  من  کرده اند.  من  جایگزین 
گذشته  سال  ولی  ندارم  مشکلی 

دوره  به  و  تقدیر  گذراندم؛  اصفهانیان  آقای  با  را 
من  سهمیه  راحتی  به  بعد  شدیم.  دعوت  بعدی 
برای  افتخاری  می توانست  این  می خورند.  را 
داور  سال   ۱5 چون  من  باشد.  ایــران  فوتبال 
ولی  هستم؛  المللی  بین  بازی های  ناظر  بودم، 
شرکت  پیاپی  دوره  دو  باید  فیفا  مدرسی  برای 
بسیار  فرصت  می توانست  امسال  و  می کردم 

خوبی برای من و داوری ایران باشد.
بیاید  فغانی  تا  برو  گفتند  من  به 

جا  همه  می خواهید  چرا  اصفهانیان  آقــای 
عوض  را  چیزی  چه  شما  رفتن  اصال  باشید؟ 
رفتار  این  ولی  ندارم  کار  این  به  من  می کند؟ 
تماس  عسگری  آقای  روزی  یک  است.  توهین 
 ۲۰۱۰ جهانی  )جام  دوره  این  گفت  و  گرفت 
برود،  نتوانست  هم  کسی  اگر  جنوبی(  آفریقای 
داور   ۲۰۱۴ سال  می توانیم  ولی  نیست  مشکلی 
داشته باشیم. به من گفتند بگذارید آقای فغانی 
برداشتند  را  سن  بعدها  )اما  کنیم  جایگزین  را 
هر  گفتم  هم  من  شد(،  بی معنی  مسائل  این  و 
تصمیم  است  داوری  نفع  به  می کنید  فکر  طور 
مهم  داوری  و  نیست  مهم  شخص  بگیرید؛ 
است. با من مشورت کردند و آقای فغانی را باال 
داد  رخ  هم  خوبی  اتفاقات  خوشبختانه  آوردند. 
بودند.  آفرین  افتخار  بسیار  روسیه  در  ایشان  و 
االن هم می گویم که فقط به من زنگ می زدید و 
بعد اسمم را خط می زدید. این یک توهین است 
کسی  می کنید  فکر  و  می کنید  عوض  را  اسم  که 

نمی فهمد!
دارد؟ مشکل  شما  با  مگر  فدراسیون  گفتند  من  به 

به من زنگ زده اند )afc( مگر با شما مشکل 
من  از  فدراسیون  نگفته اند؟  شما  به  چرا  دارند 
در مشهد کالس  پایه  لیگ  برای  روز  دو  خواست 
من  از  اصفهانیان  آقای  وقت  هر  کنیم.  برگزار 
)خط  کار  این  ولی  دادم  انجام  خواسته  کمک 
شما  است.  غیرانسانی  و  غیراخالقی  اسم(  زدن 
نمی گذارید.  مایه  خودتان  از  چرا  )اصفهانیان( 
بیاورد  پیش  را  ذهنیت  این  شاید  صحبت ها  این 
این  کنید  بــاور  ولی  می کنم  فکر  شخصی  که 
صحبت ها شخصی نیست و داوری را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
این سوال که اصفهانیان می تواند  به  پاسخ  در 

مدرس شود یا خیر؟
دوره ای بوده و گذشته و نتایج مشخص است.

دلم برای داوری می سوزد

از  بعد  مشکالت  تــازه  نیستند.  که  پاسخگو 
صحبت  نمی خواستم  من  می کند.  سرباز  این 
صحبت  اصال  که  بوده  این  مشکلم  شاید  کنم 
مملکت  این  داوری  برای  دلمان  اما  نمی کردم؛ 
ولی  نمی کنم  تعقیب  را  فوتبال  من  می سوزد. 
شما و دوستانتان لطف دارید و تماس می گیرید 
روز  به  را  اطالعاتم  هم  بین المللی  صحنه  در  و 

نگه می دارم.
شده اند خور  توسری  داورها 

اعتراض  یا  صحبت  داورهـــا  چــرا  نمی دانم 
که  خــور  ســری  تو  آدم  مشت  یک  نمی کنند. 
عده  یک  می کنند.  گوش  بگویند  آنها  به  هرچه 
هم منافع خود را دارند. متاسفم برای همکارانم 
که  است  سال   7 نیستند.  متحد  باهم  اصال  که 
که  زمانی  تا  ما  است؛  نشده  زیاد  داوران  درآمد 

بودیم تا جایی که نیاز بود، حرف می زدیم.
فدراسیون هیچ برنامه ای جز راضی کردن یک 

ندارد! نفر 
فدراسیون تمام کارش شده راضی نگه داشتن 
این  ندارد.  برنامه  هم  دیگر  هفته  برای  نفر.  یک 
برنامه ای  اگر  رئیسه می گویند!  را اعضای هیئت 
که  است  این  ذکرشان  و  فکر  تمام  چرا  دارنــد 
حجم  ایــن  بــا  کنند.  جــور  را  نفر  یــک  حقوق 
که  بدهند  گارانتی  باید  می شود  که  هزینه ای 
تالش  حال  در  فدراسیون  می شود.  قهرمان  تیم 

است که از همه پول بگیرد و آخر هم هیچی.
بدهد گارانتی  آسیا  قهرمانی  برای  باید  تاج 

و  می کند  عمل  جزیره ای  فوتبال  فدراسیون 
هیئت  در  دارد.  را  خودش  خواهی  سهم  هرکس 
همکاران  حتی  که  عده ای  هستند  هم  رئیسه 
یک  می کنم  فکر  من  ندارند؛  قبول  را  خودشان 
برنامه وجود دارد و آن هم تامین حقوق کی روش 
است.  ایــران  مردم  و  من  حق  این  ولی  است؛ 
بدانند  باید  مردم  بدهد.  گارانتی  باید  تاج  آقای 
مردم  بین  ما  می شود.  بــدل  و  رد  پــول  چقدر 
مانده اند.  خود  درمان  پول  برای  مردم  هستیم؛ 
بعد ما میلیارد میلیارد به شکم یک فرد می ریزیم 

توهین می کند. ایرانی ها  به  که 
لذت  ــن  ژاپ ــازی  ب از  فقط  جهانی  ــام  ج در 
هم  باز  تا  کرد  تالش  ولی  بود  مساوی  که  بردم 
را  کار  این  اصال  بودیم  ما  اگر  ولی  بزند؛  گل 
الکی  که  است  سال  هشت  از  بیش  نمی کردیم. 

می دهیم. پول 

انتقادات شدید داور خراسانی و بین المللی ایران 

یک مشت آدم تو سری خور

االن هشت هفته از 
لیگ امسال گذشته و 

سال گذشته هم بوده 
ولی طی این مدت هیچ 

تماسی با من برای 
همکاری گرفته نشده 
است؛ چرا؟ چون مثل 

اینکه عادت کرده اند که 
به آنها زنگ زده شود؛ 
ولی من تمایلی به این 

کار ندارم

,,

ما بین مردم هستیم؛ مردم برای پول درمان خود مانده اند. بعد ما میلیارد میلیارد به شکم یک فرد 
می ریزیم که به ایرانی ها توهین می کند

,,
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استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:
رعایت الزامات ایمنی در ساختمان 

های عمومی 

شاخص  رعایت  بر  رضوی  خراسان  استاندار 
ایمنی در ساختمان  الزامات  و  ها، استانداردها 

های عمومی و ساخت و سازها تاکید کرد.
رشیدیان  رضا  علی  امــروز،  صبح  گــزارش  به 
نشانی  آتش  و  ایمنی  روز  مراسم  حاشیه  در 
تناسب  به  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
توسعه شهرها، نیاز آن ها به مقوله ایمنی و اراوه 
افزایش  حوزه  این  در  مردم  به  مناسب  خدمات 

یافته و از اهمیت باالیی بر خوردار است. 
وی افزود: این مهم در کالنشهر مشهد مقدس 
که شهری فرا ملی و بین المللی است و پایتخت 
اهمیت  دارای  معنوی کشور محسوب می شود 
آمارها، طی  بر اساس  دو چندانی می باشد که 
و  شده  توجه  موضوع  این  به  اخیر  های  سال 
یافته  افزایش  برابر  سه  حوزه  این  های  شاخص 

است. 
تنها  که  این  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
اقدامات دستگاه های خدمات رسان و پیشگیر 
انتظار  تاکید کرد:  نیست؛  کافی  این حوزه،  در 
و  به ساخت  افرادی که مبادرت  می رود تمامی 
ساز می کنند اعم از مردم و انبوه سازان به ویژه 
تجاری،  عمومی،  های  ساختمان  احــداث  در 
شاخص  و  استانداردها  اداری  و  اقامتی  مراکز 

های ایمنی را رعایت کنند. 
مشهد  شهرداری  که  این  بیان  با  رشیدیان 
این  به  نسبت  شهر،  اسالمی  شورای  و  مقدس 
اظهار  انــد؛  داشته  ای  ویــژه  اهتمام  موضوع 
بتوانیم  ها،  ظرفیت  توسعه  با  کرد:  امیدواری 
شاخص های ایمنی را در کشور، استان و مشهد 

مقدس، ارتقا دهیم. 
هزار و ۲۰۰ آتش نشان در قالب ۴9 ایستگاه 
میلیون  نیم  و  سه  کالنشهر  سطح  در  عملیاتی 

نفری مشهد خدمت می کنند.

خبر

معرفی جاذبه گردشگری
جوزقان مهمترین جاذبه   گردشگری و 

تاریخی تایباد
روستای جوزقان با ۲5۰۰ نفر جمعیت در جنوب غربی تایباد به 
فاصله ۳۴ کیلومتری مرکز شهرستان و پنج کیلومتری شهر مشهد 
ریزه مرکز بخش میان والیت در منطقه کوهپایه ای در کنار رودخانه 

فصلی »کال مرغزار« قرار دارد. 
به گزارش صبح امروز دهیار روستای جوزقان شهرستان تایباد 
گفت: این روستا با قدمت تاریخی و درختان کهنسال سربه فلک 
کشیده گردو یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری و تاریخی در 
شهرستان تایباد است.عبدالرحیم مرادی با اشاره به پیشینه این 
منطقه اظهار کرد: جوزقان یکی از روستاهای تاریخی باخرز قدیم به 
خراسان که امروزه در دهستان کوهسنگی از توابع بخش میان والیت 
شهرستان تایباد در خراسان رضوی واقع شده است.وی افزود: این 
روستا به دلیل داشتن درختان قدیمی گردو به این نام مشهور و وجود 
مناطقی با عنوان باغستان، باغزار و باغ ساسان در این روستا سندی 
بر این واقعیت است.مرادی قدمت تاریخی این منطقه را به دوران 
زرتشتی قبل از اسالم نسبت داد و گفت: آثار به جا مانده در این خطه 
سرسبز که همچون نگینی در دل طبیعت تایباد است حاکی از زندگی 
در این مکان از دوره قبل از اسالم دارد و یکی از کانون های مدنیت 
زرتشتی بوده و درخت سرو »سبز ِگروجه« و درخت سرو »خشکیده 
باغ خان« در آن بیانگر تقدس این درختان در جامعه زرتشتی و 
سندی بر قدمت این دیار است.دهیار جوزقان با معرفی جاذبه های 
گردشگری منطقه عنوان کرد: این جاذبه ها شامل باغات سبز روستا 
با کوچه باغ های زیبای آن و همچنین وجود صخره های کنار روستا 
که به کمر »اّره اّره« مشهور است، »مزار خواجه« که لوح های سنگی 
کتیبه دار این آرامگاه هنر حکاکی ایران عصر تیموری را به نمایش 
گذارده است. محوطه تاریخی جوزقان مشهور به قلعه باال، تپه 
سنگ کن، گردنه شرنده و لوح سنگی کتیبه دار مزار ملک معین الدین 
عمر، شاه مضراب خوارزمی، قلعه کهنه َشرَشری، حوض سهم و 
موی سعادت از دیگر جاذبه های گردشگری و مورد توجه و احترام 

مجاوران  و  زائران 
خطیبان  پیر  و 
با  اســـــــت.وی 
مزارات  به  اشــاره 
گفت:  ــا  ــت روس
قبرستان  ــه  س
قدیمی به نام سه 

شخصیت روحانی که در محل دفن شده اند وجود دارد که عبارتند 
از قبرستان شاه مضراب در جنوب با بنای آجری مختصری که ظاهرا 
قدمت آن به زمان صفویه می رسد، قبرستان پیربزه در مغرب که وجود 
خارجی ندارد، قبرستان پیر سفیدپوش و پیر هندامدد در کنار هم 
و محصور در محوطه مستطیل با دیواره کوتاه مدفون است اما آنچه 
اهمیت دارد سنگ قبرهای بسیار زیبا و باشکوه است که در قبرستان 

وجود دارد.
مرادی ادامه داد: از مهمترین میراث معنوی ماندگار این روستا 
آداب و رسوم مربوط به عزاداری ماه محرم و موی سعادت که منسوب 
به پیامبر اسالم)ص( است و در اختیار خاندان حسینی القادری از 
سادات حسینی و از بزرگان طریقت قادریه است. موی سعادت در 
کنار حسینیه میرزای ذاکرالحسینی که امروزه به وحدت یا حسین 
مسمی است حافظ مهم ترین میراث معنوی ماندگار روستای جوزقان 
هستند که در ایام محرم و بستن دست علم حضرت سیدالشهدا)ع( 
به منطقه  میان والیت تایباد و به خصوص این روستا شور حسینی 
می بخشند. عالمه میرزای ذاکرالحسینی که از لحاظ قدمت یکی 
از شناسنامه های هویتی جوزقان و میان والیت است و در کنار موی 

سعادت از مهمترین نمادهای وحدت تشیع و تسنن بشمار می رود.
وی مطرح کرد: هنر فرت بافی یکی از صنایع دستی محبوب 
بین بانوان این روستا است و اکنون ۱۰۰ کارگاه خانگی فرت بافی 
در این منطقه فعال است. این منطقه قابلیت ثبت به عنوان روستای 
ملی صنایع دستی را دارد و تالش می شود با همکاری اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تایباد این مهم به زودی انجام 

شود.
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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 ۱۳97۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۱۶۴۲ مورخه ۱۳97/۰5/۱۲ 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 حمیدرضا 
عیش آبادی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱5۱ صادره ازمشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۴۴/۴9 متر مربع قسمتی ازپالک 55 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار شهید آوینی 59 
آخر میالن سمت راست خریداری از علی عیش آبادی 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 ۶۴5
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۷/06/2۴ - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۷/0۷/08

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
و رای اصالحی  برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۱۰۳۰  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  و ماده ۱۳  قانون  آگهی موضوع ماده ۳ 
۱۳97۶۰۳۰۶۲7۱۰۰۱955شماره 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 علی حسنی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۱77۳9 صادره ازمشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۲۶۸ متر مربع قسمتی ازپالک ۴9 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در گلشهر انتهای گلریز ۱۰ فروشگاه مواد غذایی حسنی پالک ۱۴۸ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه آن متعلق به موقوفه صفوی پور 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 ۶۴9
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۷/06/2۴ - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۷/0۷/08

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۱-برابر رای شماره ۱۳97۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۰9۶۱- ۱۳97/۰5/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اسماعیلیان به شناسنامه شماره ۶9 کدملی ۰9۱9۲۸۳۴۸9 صادره از گناباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 

تجاری به مساحت کل ۲۳/۰7 متر مربع از پالک شماره ۱9۱۸ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
۲-برابر رای شماره ۱۳97۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۰9۶۲- ۱۳97/۰5/۰۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اسماعیلیان به شناسنامه شماره ۶9 کدملی ۰9۱9۲۸۳۴۸9 صادره از گناباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 

۳7/۳۸ متر مربع از پالک شماره ۱9۱۸ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۷/0۷/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۷/0۷/2۳ 

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد - محمدرضا اجتهادی عرب 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت دوم

مجمع  جلسه  در  آید  می  عمل  به  دعوت  جوین  شهرستان  فرهنگیان  مصرف  تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  از  بدینوسیله 
اداره آموزش و پروش جوین برگزار می  10 صبح در نماز خانه  ۹۷ روز پنجشنبه ساعت  /0۷ /2۹ تاریخ  عمومی نوبت دوم که در 

باشد. می  امتنان  کمال  شما  صمیمانه  حضور  از  پیشاپیش  فرمایید.  شرکت  گردد 
احترام  با 

جوین فرهنگیان  مصرف  تعاونی  شرکت  مدیره  هیئت 
دانش علی  جوین  پروش  و  آموزش  اداره  تعاون  کارشناسی 

جلسه: موضوع 
عامل مدیر  توسط  تعاونی  شرکت  عملکرد  1-گزارش 

جدید بازرس  و  مدیره  هیئت  انتخاب   -2
آقای  جناب  تعاون  کارشناسی  به  شوند  انتخاب  بازرس  و  مدیره  هیئت  جدید  عضو  عنوان  به  مایلند  که  کسانی   : ضمنا 

۴۵220۳۹2 تماس  شماره  نمایند.  مراجعه  پروش  و  آموزش  اداره  در  دانش  علی 

1 0 0 0 8 0 8 8 8

خبر
صالحی در کمیسیون فرهنگی به سؤاالت نمایندگان پاسخ می دهد/ مشکل کامیون داران با قید فوریت رسیدگی می شود

تردید در الحاق به FATF سبب تأثیر منفی در بازار شده است/ شریعتمداری: استعفا نکرده ام

به  فرهنگی  کمیسیون  در  صالحی    
سؤاالت نمایندگان پاسخ می دهد

سه شنبه  ایــن  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  ــر  وزی
از  تعدادی  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  هفته  این 
خواهد  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  به  نمایندگان 
بیت  قرآنی  موسسه  عملکرد  گزارش  استماع  رفت. 
االحزان، بررسی گزارش آقایان قاضی زاده و وکیلی 
در بررسی و ساماندهی کاغذ، بررسی الیحه مالیات 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعاالن  دارائی  و  درآمد  بر 
تجاری- صنعتی، بررسی الیحه تعیین تکلیف اموال 
 ۱۱۱7 ماده  اصالح  طرح  بررسی  و  رضوی  بهکده 
کار  دستور  در  آن  به  تبصره   ۳ الحاق  و  مدنی  قانون 

روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.
خود  عرب  همتایان  با  پمپئو  دیدار    

برای تشکیل ناتوی عربی
در  جمعه  روز  آمریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان عربی 
و  »ناتوی عربی«  بررسی تشکیل  برای  خود جلسه ای 
وزیران خارجه  با  پمپئو  برگزار کرد.  ایران  فعالیت های 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و 
اردن در نیویورک نشستی برگزار کرد. گفته می شود این 
نشست که در حاشیه هفتاد و سومین مجمع عمومی 
سازمان ملل برگزارشده، با هدف بررسی طرح »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای تشکیل ائتالف جدید 
است.  عربی«  »ناتوی  به  موسوم  عربی  کشورهای  با 
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی«، وزیر خارجه قطر، 
نشست با همتای آمریکایی را سازنده و پرثمر توصیف 
کرد. بن عبدالرحمن گفت: »قطر می تواند )برای رفع 
و  اما مسئله مهم  بحران خود( سال ها هم صبر کند؛ 
با دیگر چالش های منطقه ای است«.  اولویت، مقابله 
خارجه  وزیر  خلیفه«  آل  محمد  بن  احمد  بن  »خالد 
دیدارشان  شد  مدعی  نشست  بعدازاین  نیز  بحرین 

درباره تهدیدات ایران بوده است.
مجلس:  محاسبات  کمیسیون  عضو    

قیمت بنزین تا پایان سال تغییر نمی کند
محاسبات  و  بودجه  برنامه،   کمیسیون  عضو 

پایان  تا  قطعًا  بنزین  نرخ  اینکه  بر  تأکید  با  مجلس 
این  در  مــردم  گفت:  می ماند  تغییر  بــدون  امسال 
مورد به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. مهرداد 
خبرنگاران  جمع  در  ــروز  ام صبح  الهوتی  بائوج 
اظهار داشت:  نرخ حامل های انرژی شامل بنزین و 
گازوئیل بر اساس مصوبه مجلس به طورقطع تا پایان 
می ماند  تغییر  بدون  و  نکرده  پیدا  افزایش  امسال 
بنابراین مردم نباید به شایعات فضای مجازی در این 

مورد توجه کنند./ تسنیم
  درخواست وزارت خارجه آمریکا برای 

ایجاد ناآرامی در ایران
کنفرانس  یــک  در  شــرکــت  بــا  ــورت«  ــائ ن »هــدر 
خود  متحدان  تمامی  شرکا،  از  ما  گفت:  خبری 
مردم  از  تا  می خواهیم  ملت ها  همه  همچنین  و 
بشر  حقوق  خصوص  در  آن ها  خواسته های  و  ایران 
نخستین  این  کنند.  حمایت  اساسی  آزادی هــای  و 
را  موضعی  چنین  آمریکایی  مقامات  که  نیست  بار 
سند  اساس  بر  می کنند.  اتخاذ  ایران  خصوص  در 
آمریکا،  امنیت ملی  برای شورای  تهیه شده  محرمانه 
بر  اقتصادی  با تشدید فشار  واشنگتن درصدد است 
را  ایران  ناآرامی ها، مردم  به  ایران و دامن زدن  مردم 
خیال  به  ترتیب  بدین  و  دهد  قرار  مقامات  برابر  در 

خود مقدمات تغییر در ایران را به وجود بیاورد.
  تنش دوباره در روابط قطر و عربستان 

به درگیری لفظی وزرای خارجه دو کشور
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به موضع گیری 

جدید ضد قطر پرداخت.
بحرین،  امـــارات،  مخالفان  از  قطر  گفت:  وی 
این کشورها  و دولت های  و کویت حمایت  عربستان 
این  بی ثباتی  موجبات  و  کرده  روبــه رو  مشکل  با  را 
را  کــار  ایــن  چــرا  ــت؛  اس آورده  فراهم  را  کشورها 

می کنند؟
را  ملت ها  نود  دهه  از  قطری ها  ــزود:  اف الجبیر 
رهبران  ــرای  ب مرکزی  قطر،  و  می کنند  تحریک 
المسلمین  اخوان  و  است  شده  المسلمین  اخوان 
و  القاعده  الهجره،  تکفیری ها،  مانند  گروه هایی 

به  قطری ها  است.  آورده  وجود  به  را  النصره  جبهه 
شبکه های  در  حضور  اجــازه  دینی  شخصیت های 
را  انتحاری  انفجارهای  تا  می دهند  را  تلویزیونی 
پناه  را  تروریستی  گروه های  آنــان  کنند.  توجیه 
عربستان  خارجه  وزیر  است.  مردود  این  و  می دهد 
عربی  شبه جزیره  در  القاعده  رهبر  الناشری  گفت: 
در سال ۲۰۰۰ با گذرنامه قطری وارد عربستان شد. 
قطری  گذرنامه  با  را  القاعده  اعضای  از  تعدادی  ما 
همه  و  آمریکایی ها  قطری ها،  کردیم.  بازداشت 
شامگاه  قطر  خارجه  وزیر  می دانند.  را  آن  جهان 
در  رسانه  اصحاب  با  خبری  کنفرانس  طی  جمعه 
عمومی  مجمع  نشست  سومین  و  هفتاد  حاشیه 
همتای  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  ملل  سازمان 
سعودی خود گفت: »اگر سطحی نگاه کنیم، ما هم 

به کشورهای محاصره قطر نیازی نداریم«.
  درخواست عراق از ایران و کشورهای 

عربی برای گفت وگوی صریح
سخنانی  در  عراق  خارجه  وزیر  الجعفری،  ابراهیم 
در  عرب  خارجه  وزیران  نشست  از  بعد  مطبوعاتی 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  اجالس  حاشیه 
پیش  در  جز  گزینه ای  گفت:  نیویورک  در  متحد 
ندارد.  وجود  ایران  با  گفت وگو  و  باز  رویکرد  گرفتن 
آن  در  مشکالت  و  باشد  صریح  باید  گفت وگو  این 
در  ثبات  برقراری  برای  آن  در  راه حل ها  و  مشخص 

منطقه تدوین شود.
پدافند  سامانه  تحویل  روند  آغاز    

موشکی اس-3۰۰ به سوریه
جمعه شب  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف«،  »سرگئی 
پدافند  سامانه  تحویل  روند  گفت،  )به وقت تهران( 
موشکی اس-۳۰۰ به سوریه آغاز شده است. الوروف 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  حاشیه  در  که 
می کرد،  صحبت  خبری  نشست  یک  در  نیویورک  در 
گفت: »تحویل آن ها پیش ازاین آغاز شده و همان طور 
توجه  با  و  گفت  پوتین  ]والدیمیر[  رئیس جمهور  که 
از  منتشر کرد، هدف  ما  وزارت دفاع  که  تصاویری  به 
اقداماتی که اجرایی می شوند، اطمینان صددرصدی 

را  کار  این  است.  سوریه  در  ما  نیروهای  امنیت  از 
در  گذشته  هفته  روسیه  دفاع  وزارت  کرد.«  خواهیم 
واکنش به ساقط شدن یک فروند هواپیمای این کشور 
جنگنده های  حمله  با  هم زمان  مدیترانه  آب های  در 
رژیم صهیونیستی به سوریه، اعالم کرد که دمشق را 
به سامانه اس-۳۰۰ و سیستم های جنگ الکترونیک 
اس- فروش  توافق  مسکو،  گفته  به  می کند.  مجهز 
این  اما  امضاشده،   ۲۰۱۰ سال  در  سوریه  به   ۳۰۰
اجرایی  تاکنون  تل آویو،  به درخواست  توجه  با  توافق 

نشده بود./ تابناک
اروپایی ها  سامانه  از  بخشی   FATF   

برای دور زدن تحریم های آمریکا است
در  ــه،  چ ــا  اروپـ در  چــه  ایـــران،  در  چــه   faTf
جزو  همسایه  کشورهای  و  آسیایی  کشورهای 
الزامات در روابط اقتصادی است در مناسبات مالی 
در  کشور  بانک های  کمک رسان  که  گفت  می توان 
با  علیشاهی  پور  آقا  معصومه  است.  بین الملل  امور 
سامانه  ایجاد  بر  مبنی  اروپا  اتحادیه  بیانیه  به  اشاره 
حریم های  زدنت  دور  برای  ایران  با  اقتصادی  جدید 
fafT یا  آمریکا گفت: بخشی از این سامانه همان 
همان روابط پولی و مالی است. به نوشته خانه ملت، 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: درواقع 
و  پولی  روابط  استانداردسازی  برای  گامی   faTf

مالی همین سامانه مذکور است./ تابناک
فوریت  قید  با  داران  کامیون  مشکل    

رسیدگی می شود
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 
فوریت  قید  با  داران  کامیون  مشکالت  و  مطالبات 
می گیرد.  قــرار  رسیدگی  مــورد  مجلس  صحن  در 
اسدآباد  کامیونداران شهر  زاده در جمع  رنجبر  اکبر 
به جاست  و  به حق  رانندگان  اعتراض  داشت:  اظهار 
و مشکالتشان به زودی با همکاری دولت در مجلس 
شورای اسالمی بحث و بررسی می شود. وی با بیان 
باید  داران  کامیون  خواسته های  و  مطالبات  اینکه 
بسیجیان  از  افــراد  این  کرد:  تأکید  شود،  ــرآورده  ب
دشمنی  هیچ  و  هستند  مقدس  دفاع  دوران  مخلص 

با نظام ندارند./ ایرنا
  خیز بلند جمعیت به سمت سالمندی

آخرین  بر  بنا  کشور  جمعیت  درصــد   ۱۰ حــدود 
سرشماری، سالمند هستند و کارشناسان پیش بینی 
نسبت  رونــد،  این  با  آینده  دهه  سه  تا  که  می کنند 
یابد.  افزایش  درصد   ۳۰ به  کشور  سالمند  جمعیت 
بر پایه آخرین سرشماری در سال 95 از کل جمعیت 
 9.۲۸ یعنی  نفر  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  هفت  کشور 
درصد سالمند هستند و پیش بینی می شود که درصد 
سالمندان ایران تا سال ۲۰5۰ به بیش از ۳۰ درصد 
برسد که این به این معناست که جمعیت سالمند در 
ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر خواهد شد و از 

هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود./ ایرنا
یکپارچه  اروپا  آلمان:  خارجه  وزیر    

پای برجام ایستاده است
در  جمعه  روز  آلمان  خارجه  وزیر  ماس«  »هایکو 
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
با تأکید بر لزوم حفظ مناسبات تجاری با تهران گفت: 

اروپای یکپارچه پای برجام ایستاده است./ ایرنا
  شریعتمداری: استعفا نکرده ام

خبر  به  واکنش  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
هفته  که  وزارتخانه  این  از  استعفایش  به  مربوط 

گذشته منتشر شد، گفت: استعفا نکرده ام./ ایرنا
  تردید در الحاق به FATF سبب تأثیر 

منفی در بازار شده است
در  »تردید  شهرسازی،  و  راه  وزیر  ایرنا-  تهران- 
باقی  در  شک   ،)faTf( اف.ای.تــی.اف  به  الحاق 
عامل  سه  را  حاکمیت«  رفتار  و  برجام  در  ماندن 
تأثیرگذار منفی بر بازار دانست و گفت: اکنون ایجاد 
پاشی  پول  از  مهم تر  شرایط  این  در  اقتصادی  ثبات 
ایران  الحاق  بحث  افــزود:  آخوندی  عباس  است. 
و در سال  ۱۳۸7 مطرح  از سال  به اف.ای.تــی.اف 
نامه ای  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر   ۱۳9۰
ضروری  را  مالی  اقدام  ویژه  گروه  به  ایران  پیوستن 
حالی  در  مسئله  این  داد:  ادامــه  وی  کــرد.  اعــالم 
ایران  کالن  اقتصاد  حوزه  در  گذشته  سال   ۱۰ طی 
مهم ترین  از  یکی  که  باقیمانده  و  نشده  حل وفصل 

عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته ای و 
وجود  به  ایران  اقتصاد  در  مثبت  فضای  یک  برجام 
و  ــی.اف  ــ اف.ای.ت موضوع  ماندن  مبهم  امــا  آمــد 
بزرگی  مشکالت  با  را  ما  بانکی،  امور  نشدن  تسهیل 

مواجه کرده است./ ایرنا
تصمیم   CFT مورد  در  فردا  مجلس    

می گیرد
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
یکشنبه-   - فردا  نمایندگان  گفت:  مجلس  خارجی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  الحاق  الیحه  مورد  در 
 )cfT( تروریسم  مالی  تأمین  با  مقابله  کنوانسیون 
حقوق  با  متناسب  و  منسجم تر  شرط های  حق  با 

ایرنا بین الملل تصمیم می گیرند./ 
اضافه خدمت  ــدور  ص ممنوعیت    

انضباطی برای سربازان توسط یگان ها
ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
یگان ها  مسئوالن  که  کرد  تأکید  مسلح  نیروهای 
سربازان  برای  انضباطی  اضافه خدمت  صدور  اجازه 
را ندارند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل 
است  ممکن  که  مسئوالنی  درباره  مسلح  نیروهای 
اعمال  سربازان  برای  را  اضافه خدمت هایی  چنین 
اگر  و  است  مقررات  برخالف  کار  این  گفت:  کنند، 
برخورد  آن  با  حتمًا  شود،  گزارش  مــواردی  چنین 
خواهد شد، سربازان نیز اگر با چنین چیزی مواجه 

شدند حتمًا به ما گزارش دهند./ ایسنا
اول  از  شاغل  بازنشسته های  حقوق    

آذر قطع می شود
تا  خدمت  به  برگشته  بازنشسته های  حالی  در 
که  دارنــد  را  سازمان ها  از  خــروج  فرصت  آبان ماه 
درهرصورت در پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی 
اواخر  از  نخواهد شد.  انجام  آن ها  برای  بابت حقوق 
قانون ممنوعیت  با اصالح  و  شهریورماه سال جاری 
که  بازنشسته ای  افــراد  بازنشسته ها،  به کارگیری 
کنند،  فعالیت  و  برگشته  سازمان ها  به  می توانستند 
محدودتر شده و باید در مهلت دوماهه از سازمان ها 

خارج شوند./ ایسنا

رسول گرامی اسالم )ص(فرمودند:
نماز، از آیین هاى دین است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پیامبران 
است. براى نمازگزار، محبت فرشــتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و بركت در 

روزى است.

خدای ســبحان همان گونه كه انســان را با ندادن، گرفتن یا كاستن نعمت می آزماید، به دادن نعمت، مانند مقام های ظاهری و باطنی، پیروزی و تمکن، مال، 
فرزندان و توفیر ثمرات نیز امتحان می كند. البته حیات دنیا در حد شکوفه است و هرگز به ثمر نمی رسد، زیرا درخت دنیا در منطقه سردسیر غرس شده 
است و به همین سبب شکوفه آن، پیش از میوه شدن دچار سرمای زودرس شده فرو می ریزد، از این رو تاكنون هیچ كس از درخت دنیا میوه نچیده است، 

اما همین شکوفه هم ابزار آزمون است.
تسنیم ج7، ص651

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست
آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست… حافظ
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