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رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: استاد 
شجریان را دریابیم که نه! خود را با ایشان دریابیم. استادی که یاد 
ایام را برای همه مردم ایران زنده می کند.

در صفحه 6 بخوانید

 ١٤٤٠  ︣ ﹀ دو︫﹠︊﹥   ٣٠   ﹝︣﹝︀ه ١٣٩٧ ٠ ١٢ ︮ 
﹀﹥ ٠ ﹇﹫﹞️ ٥٠٠ ︑﹢﹝︀ن ﹞︀ره ٣٢٨ ٠ ٨︮  ︨︀ل دوم ︫ 

﹎︤ارش ﹎︣ی، ︋﹥ ︭︠﹢ص از ﹡﹢ع ورز︫﹩ آن، ﹨﹠︣ی ا︨️ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ 
﹋﹥ ︀︋︡ ا︮︴﹑︀، ﹨﹠︣﹝﹠︡ ا ﹟﹢زه ︋﹥ ︡﹠﹟ ﹨﹠︣ آرا︨︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ 
︋︐﹢ا﹡︡ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹨︀ ︻﹑﹇﹞﹠︡ ﹋﹠︖﹊︀و و ﹡﹊︐﹥ ︨﹠︕...

در ︮﹀﹥ ٧ ︋﹢ا﹡﹫︡

️ و﹎﹢ی «︊︮ ا﹝︣وز» ︋︀ «﹨︀دی ︻︀﹝﹏» ﹀﹎
کشتى یک فرهنگ است

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن︠   ︮﹤︀د︑ا ︦ ﹫ر

بى نظمى اقتصاد
 دامن صادرات را گرفت 

هشت هزار میلیارد ریال پرونده 
تخلف ارز دولتى در خراسان رضوى

️ ﹝︴︣ح ﹋︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ در ︑︀﹋︐﹫﹉ ا﹜﹫

جمع آورى پارکینگ هاى باغ ملى
مصلى و سناباد

︪︡﹞ ﹟﹋︀ ﹢ا﹡﹠︡ه ﹋︣﹝︀﹡︪︀﹨﹩︨   ︠︀ ️ و﹎﹢︋  ﹀﹎

آواز ایرانى رو به نابودى است

︪︡﹞ ﹩﹊︫︤ ︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ︫︡ا  ﹝︺︀ون︋ 

اولویت ایجاد مرکز درمانى با 
مناطق کم برخودار است

وا﹋﹠︩ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫﹢رای ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ ا︸︀رات 
﹋︣﹞﹩ ﹇︡و︨﹩

تخیالت کذب

︺︀ر دا﹡︧️. ︀ را ︻︊﹢ر از︫  ︡ ﹐ز﹝﹥ ︗︊︣ان ﹋﹞︊﹢د﹨ ︪﹞ ︣  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫   ︫︦ ﹫ر
﹥ ا﹝︣   ︋﹤︗﹢︑ ﹜︡ری آ﹝︡ه ا︨️: ا﹝﹫︡وار﹫ ︀ ︡ ر︲ ﹝﹞ ️ ︊ ا﹝︣وز در ︀ددا︫ ︋﹥ ﹎︤ارش︮ 

︀ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥... ورزش و ﹋﹞︊﹢د﹨︀ی ﹝

︧﹫︀ر  ︀ را︋  ﹫﹠﹩ رو﹡︡﹨  ︋︩ ﹫ ︀ را در ﹨﹛ ﹡﹢رد︡ه و︎  ﹫︙﹫︡ه ︑﹢﹐ت، ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب آ︨﹫ ︀︋︀ن و︎  ︐  ︫️ ︻︨︣
︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︴﹟ ﹢ادث ﹇︣ار دار﹡︡، در﹎﹫ ︀︠︐﹥ ا︨️. ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︧︀س ﹢ن در︋  د︫﹢ار︨ 

...︡﹠︪﹊ ﹫︣ون︋  ﹢د را از آب︋   ︠﹜﹫﹚﹎ ﹤﹡﹢﹍ ︡ روز﹝︣ه و در ا﹟ ا﹡︪︡﹥ ا﹡

﹐ز﹝﹥ ︗︊︣ان ﹋﹞︊﹢د ﹨︀

مسئولیت ایران 
در غرب آسیا 

عبور از شعار

 ︣  ︋:️﹀﹎ ︪︡﹞ ﹩﹊︫︤ ︡ا︫︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎  ﹝︺︀ون︋ 
﹑﹝️ ﹋︪﹢ر ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩  ا︨︀س ︵︣ح ︑﹢ل ﹡︷︀م︨ 

︣︠﹢ردار ... در ﹝﹠︀︵﹅ ﹋﹛︋ 

︠︊︣ و︥ه ٢

﹎︤ارش و︥ه ٤

﹎﹀️ و ﹎﹢ی و︥ه ٥

﹢ا﹡﹫﹛ ﹞︀ره ﹝﹩︠   ︫﹟در ا

در ︮﹀︋ ۶ ﹤﹢ا﹡﹫︡
در ︮﹀︋ ۶ ﹤﹢ا﹡﹫︡

در ︮﹀﹥ ٢ ︋﹢ا﹡﹫︡

٣

٦

٣

بازنشستگى اجبارى 
فرسوده ها

︎﹙﹫︦ ︋︀ ︠﹢درو﹨︀ی ﹁︨︣﹢ده ︋︣︠﹢رد ﹝﹩ ﹋﹠︡

رئیس کمیسیون حقوقی شورا در نطق پیش از دستور:
استاد شجریان را دریابیم

نگاهی به هنر تئاتر  در دنیایی دیگر؛

سیری در تئاتر کودک

توقف فعالیت 42 باشگاه ورزشی 
متخلف در مشهد

#ماه_ بر_کوهان
جدیدترین دفتر شعر جواد کلیدری چاپ و منتشر شد

برگزاری مراسم اختتامیه هشتمین دوره بین المللی 
مدیریت و رهبری ورزش همگانی در مشهد

باشگاه برای ورزش همگانی

در ویژه برنامه آوانسن مطرح شد:

تئاتر مشهد دارای بیلبورد 
اختصاصی می شود

روحانی خواسته های به حق 
حامیان خود را عملی

 نکرده است

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت:  برنامه 97 تا 1400، نقشه و راه روشنی برای 
تحقق قول هایی باشد که به مردم داده ایم چرا که خود را متعهد و ملزم به اجرای آنها 

می دانیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا کنون بالغ بر 216 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
در بانک ها مصوب و در اختیار متقاضیان طرح ها قرار گرفته است.علی رضا رشیدیان با بیان اینکه 

سهم اولیه استان از تسهیالت اشتغال روستایی 610 میلیارد تومان است، افزود...

رئیس شورای شهر مشهد  در جلسه علنی شورا تاکیدکرد؛

استاندار خراسان رضوی خبر داد :

ایجاد ۶۸ هزار شغل 
جدید از ابتدای امسال

متعهدیم به وعده ها 

معاون تولید انتشارات آستان قدس رضوی گفت: »چگونه 
کتاب بخوانیم« عنوان کتابی است که توسط انتشارات آستان 

قدس رضوی برای ششمین بار تجدید چاپ شد.

تحلیل روز 2

خبر ویژه 5

گزارش ویژه 7

در این شماره می خوانیم

در صفحه ۶ بخوانید
در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید

5

5

7

فرصت سوزی اسحاق 
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عضو شورای مرکزی اتحاد ملت گفت: شفاف سازی 
مفاسد  با  مبارزه  برای  راه  موثرترین  و  هزینه ترین  کم 

است. 
به گزارش ایسنا، مصطفی درایتی اظهار کرد: یکی 
از راه های اصلی مقابله با مفاسد در عرصه های سیاسی 
و اقتصادی این است که همه رفتارها و وضعیت موجود 
شفاف باشد و زمانی شفافیت در منظر مردم باشد و 
رسانه ها هم درحال رصد کردن مسائل باشند بسیاری 
کنترل  می شوند،  مطرح  روزها  این  که  مفاسد  این  از 
خواهد شد. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بیان 
کرد: امروزه به تجربه دریافتیم که حتی نهادهای نظارتی 
بهترین  و  می کنند  محدود  را  مفاسد  از  کمی  درصد 
راه این است که همه کارکردهای سیاسی و اقتصادی 
سوءاستفاده ها  از  بسیاری  از  اینگونه  و  باشد  شفاف 

جلوگیری می شود. 
روبه رو  کشور  در  که  وضعیتی  به  باتوجه  افزود:  وی 
هستیم به دلیل اینکه برخی از مسائل مکتوب و از منظر 
مردم دور است، رفتارها شفاف نیست و این زمینه ای 
افرادی که درصدد سواستفاده هستند فراهم  را برای 
در  مفاسد  اینکه  برای  یادآورشد:  درایتی  می کند.    
همه عرصه ها کنترل و مدیریت شود، هیچ  راهی جز 
اقتصادی و سیاسی وجود  شفافیت همه کارکردهای 
ندارد لذا باید همه کمک کنند تا روند شفاف سازی در 
کارها افزایش پیدا کند و این به یک عزمی ملی تبدیل 
شود و همه قوانین و ضوابط شفاف شوند و مطبوعات و 

رسانه ها کامال عملکردها را زیر نظر داشته باشند. 
و  هزینه ترین  کم  شفاف سازی  ک��رد:  عنوان  وی 
موثرترین راه برای مبارزه با مفاسد است و تمام مفاسد به 
خاطر تاریک بودن برخی رفتارهای سیاسی و اقتصادی 
در کشور به وجود آمده است و تا زمانی که این ها شفاف 
و روشن نشوند زمینه برای سوءاستفاده برخی افراد باز 
است.   این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به اینکه 
همین  حاصل  کشور  انباشته  مشکالت  عمده  بخش 
بخشی  کرد:  خاطرنشان  است،  غیرشفاف  رفتارهای 
عدم  حاصل  کشور،  در  آمده  وجود  به  بحران های  از 
شفافیت است و زمانی می گوییم یک عده پولشویی و 

قاچاق می کنند به دلیل عدم شفافیت است.  
این  راه  بر سر  که  موانعی  با همه  کرد:  تصریح  وی 
موضوع قرار دارد باید شفافیت را  اجرایی کرد و طبیعتا 
مقاومت های سنگینی هم در برابر این موضوع به وجود 
خواهد داشت ولی من معتقدم اگر عزم ملی در این 
زمینه وجود داشته باشد می توان بر سایر مشکالت فائق 
آمد و می توانیم روند کشور را به سمت کنترل این گونه 

مفاسد به وسیله شفافیت ببریم. 

گفت وگو
عضو شورای مرکزی اتحاد ملت مطرح کرد

شفاف سازی کم هزینه ترین راه 
برای مبارزه با فساد

به طور معمول سیاستمداران  زیر عکس: سوتیتر: 
اشاره  و  جنجالی  اظهارات  بیان  از  عالی  سطوح  در 
منظر  در  و  رسمی  های  تریبون  در  ها  پرده  پشت  به 
موضوع؛  آنکه  مگر  کنند،  می  پرهیز  عمومی  افکار 
را  آنان  صبر  کاسه  که  باشد  نامتعارف  و  حاد  آنچنان 
جنجالی  سخنان  و  ها  ناگفته  بیان  به  و  نموده  لبریز 
از پشت تریبون رسمی وادار کند، اقدامی که اسحاق 
و  صادرکنندگان  جمع  در  یکشنبه  روز  جهانگیری 
تجار بدان دست زده و ناگهان به سیم آخر زد و گویی 

بغض چندین و چند ماهه خود را ترکاند!
در  دیرپا  سنتی  پوشی  پ��رده  و  ک��اری  مالحظه   
در  خصوص  به  نکته  این  و  است  ایرانیان  ما  فرهنگ 
نمود  مضاعف  شکل  به  ایرانی  سیاستمداران  میان 
دارد اما چه شده که جهانگیری کاسه صبرش لبریز 
های  متلک  از  فارغ  گفت؟!  سخن  اینگونه  و  شده 
جلسه  در  حضور  به  تمایل  عدم  بر  تاکید  و  ابتدایی 
شریعتمداری  به  جهانگیری  که  ای  کنایه  نیز  و 
که  بود  آنجایی  جهانگیری  سخنان  مهم  بخش  زد، 
مدیران  فعلی  شرایط  در  گفته ام  مکررا  من  گفت:» 
این  به  واکنش  در  می خواهیم.  را  ریسک پذیر 
صحبت های من برخی می گویند چرا در این شرایط 
که  می کنند  فکر  آنها  نمی کنید؛  برکنار  را  مدیران 
می روم  که  راه  و  است  کاغذ  و  قلم  من  دستان  در 
این در حالی است که  برکنار کنم.  را  می توانم مدیر 
چه  نکردم  پیدا  را  مدیرم  برکناری  اجازه  االن  تا  من 

برسد به وکیل، وزیر و … .«
همگان می دانیم طی چند ماه گذشته حال و روز 
های  تالطم  و  اقتصادی  مخاطرات  به  توجه  با  دولت 
آغازین  همان  از  و  نبوده  خوش  و  خوب  آن  پیامدی 
تصریح  مورد  که  نکاتی  ترین  مهم  از  یکی  نیز  روزها 
می  ق��رار  اقتصاد  ح��وزه  نظر  اهالی  و  کارشناسان 
مدیریتی  انجسام  فقدان  و  هماهنگی  عدم  گرفت؛ 
در  و  بود  دولت  اقتصادی  ارکان  در  گیری  تصمیم  و 
در  تر  بیش  که  کسانی  از  یکی  البته  نیز  برهه  همان 
او  از  فراوانی  انتظار  و  بود  مردم  عموم  توجه  کانون 
که  اولی  معاون  بود،  جهانگیری  اسحاق  رفت،  می 
تمام  که  کاندیدایی  و  دولتی  مقام  دومین  عنوان  به 
انتخابات  در  را  خ��ود  مدیرتی  و  سیاسی  حیثیت 
چهره  عنوان  به  و  بود  کرده  روحانی  پیروزی  صرف 
انتخاباتی  حامیان  و  طلبان  اصالح  بدنه  وثوق  مورد 
قابل  ای  کارنامه  البته  و  شد  می  شناخته  روحانی 

به  خود  از  سازندگی  و  اصالحات  دوران  در  قبول 
نمایش گذاشته بود، با سیلی از انتظارات رو به رو بود 

و بسیاری از اتفاقات به پای او نوشته می شد.
می  شنیده  کنار  و  گوشه  از  البته  برهه،  همان  از 
آن جهانگیری  دوازدهم  در دولت  شد که جهانگیری 
و  نیست  انتخابات  ایام  کرده  عزیز  و  یازدهم  دولت 
به گوشه رینگ فرستاده  را  او  نزدیکان روحانی  حلقه 
و  جایگاه  با  همسان  روی  هیچ  به  او  عمل  در  و  اند 
ندارد.  اختیارات  رود،  می  او  از  که  انتظاراتی  البته 
و  فشارها  و  ها  نشیب  و  فراز  این  همه  از  بعد  حال 
به  آن  از  ای  ندانم کاری هایی که بخش عمده  البته 
پای جهانگیری نوشته شد، او زبان گشوده و به گونه 
ای سخن گفت که ایها الناس من کاره ای در دولت 
حوزه  دستی  پایین  مدیران  تعویض  اختیار  و  نیستم 

تحت تکفل خود را هم ندارم!
حال البته در این میان چند سوال بزرگ در اذهان 

وجود  آنها  ب��رای  پاسخی  باید  که  گیرد  می  شکل 
داشته باشد.

به  نزدیک  از  پس  ایشان  آنکه  اول 
چهاردهه حضور در سمت های عالی 
چگونه  نظام،  باالی  سطوح  و  دولتی 
یک  مثابه  به  را  او  که  داده  اج��ازه 
تصمیم  توان  و  اختیار  فاقد  کاراکتر 
منصب  در  نمادین  شکل  به  گیری 
نام  به  و  گمارده  دولتی  مقام  دومین 
دلشان  که  ک��اری  هر  خ��ودش��ان  او 
اسحاق   و  ده��ن��د  ان��ج��ام  خ��واس��ت 
گداری  گاه  و  بیاید  تنها  جهانگیری 
هایی  حرف  ب��رود…؟!  و  بزند  حرفی 
او  ب��رای  هم  گزافی  های  هزینه  که 
نمونه  جهانگیری!!  دالر  و  داش��ت 

بارزش در افکار عمومی است.

دوم آنکه جهانگیری تنها معاون اول دولت روحانی 
و  طلبی  اص��الح  نماد  او  نیست، 
دول��ت  در  طلب  اص���الح  م��دی��ران 
بدنه  حمایت  با  که  است  دوازده��م 
بر  سیاسی  جریان  ای��ن  اجتماعی 
مسند کار آمد و هر عملکرد درست یا 
طلبی  اصالح  حساب  به  او  نادرست 
شده  گذاشته  عمومی  افکار  نزد  در 
ای که طی شده جز  نا موجه  روند  و 
و  باور اصالح طلبی  به  صدمه مهلک 
البته اصالح طلبان در افکار عمومی 

نیست و نخواهد بود!
تازه  مدیر  جهانگیری  آنکه  سوم 
سوال  و  نیست  ای  ناآزموده  و  آمده 
است،  ط��رح  قابل  او  از  که  مهمی 
را  اظهارات  این  تر  پیش  چرا  آنکه 

نگفت؟  سخن  و  نگشود  انتقاد  به  لب  و  نکرده  بیان 
و  نموده  را  اقتصادی  بغرنج  شرایط  مالحظه  او  شاید 
در راستای منافع ملی و برای دوری از جنجال آفرینی 
اوضاع  که  اکنون  و  زده  لب  بر  سکوت  مهر  تاکنون 
کمی به ثبات رسیده، زبان به اعتراض و بیان حقایق 
گشوده! این توجیه نیز البته بازهم نمی تواند مقبول 
وضعیت  این  که  آنانی  داری  میدان  که  چرا  باشد، 
آوردند  وجود  به  خود  مدیریتی  سبک  با  را  اقتصادی 
کشور  برای  مهلکی  سم  زمانی  هر  تا  و  میزان  هر  به 
مقطعی  آرامش  این  به  خوش  دل  توان  نمی  و  است 
بود، مگر اینکه جهانگیری در این وضعیت پدید آمده 
پاسخ  باید  خود  البته  که  باشد!  داشته  عمده  نقش 

این سوال را بدهد.
استعفای  یا  اظهارات  از  دست  این  آنکه  چهارم 
برهه  این  در  او  شدید  تلنگر  یا  جهانگیری  احتمالی 
یک  نشانه  و  کند  نمی  دوا  کسی  از  دردی  زمانی، 
جهانگیری  کنید  فرض  است.  محض  سوزی  فرصت 
چنین  اقتصادی  تالطم  ابتدای  در  و  پیش  ماه  چند 
تاثیر  هم  قطع  طور  به  آنگاه  کرد،  می  ایجاد  شوکی 
چندان  دو  م��ردان  دولت  بر  و  عمومی  افکار  در  آن 
و  تغییر  شاهد  آن  موازات  به  توانستیم  می  هم  و  بود 
تحوالت مثبت باشیم و روندهای معوجی که طی این 
آقایان طی شد، رقم  با میدان داری برخی  ماه  چند 

نمی خورد.
پر  هوادران  اذعان  به  روحانی  دولت  عملکردهای 
عمده  بسیار  بخش  انتخابات،  برهه  در  او  پاقرص  و 
ای از حامیان او را تارانده و نارضایتی از یک رئیس 
جمهوری مستقر را به درجه اعلی  رسانده است اما 
تصمیمات  و  نادرست  رفتارهای  که  آنجاست  نکته 
اصالح  طلبانه  عافیت  حرکات  و  کارانه  محافظه 
همانند  هایی  چهره  خصوص  به  و  دول��ت  طلبان 
اصالح  اجتماعی  سرمایه  تواند  می  جهانگیری 
به  انتخاباتی  هر  یا  و  دولت  این  از  فراتر  را  طلبان 
بازنگری  مورد  کاش  و  سازد  مخدوش  جدی  شکل 

جدی قرار گیرد.
البته  از دولت رفت و  با استعفا  نیز  عباس آخوندی 
که  داد  نشان  هم  او  استعفای  به  روحانی  پاسخ  که 
این دو چندان سر موافقت با هم نداشته اند، اما بی 
گمان آخوندی در نزد افکار عمومی نمره قبولی می 
گیرد چرا که در نامه استعفایی که انتشار داد بر حفظ 
اصول و مکتب فکری و اقتصادی خود پافشاری کرد 
از رویکردهای اقتصادی دولت پرداخته و  انتقاد  به  و 
به شکل صریح حساب خود را از این دست اقدامات 
و  جسارت  نیز  م��ردان  دولت  دیگر  کاش  کرد،  جدا 

شجاعت و صراحتی چون او داشتند.

فرصت سوزی اسحاق 

اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در جمع صادرکنندگان و تجار ناگهان به سیم آخر زد و گویی بغض چندین و چند ماهه خود را ترکاند

,,

او نماد اصالح طلبی و 
مدیران اصالح طلب در 

دولت دوازدهم است که 
با حمایت بدنه اجتماعی 

این جریان سیاسی 
بر مسند کار آمد و 

هر عملکرد درست یا 
نادرست او به حساب 

اصالح طلبی در نزد 
افکار عمومی گذاشته 

شده است

,,

کنون  ت��ا  گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��دار 
اشتغال  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۱۶ بر  بالغ 
اختیار  در  و  مصوب  بانک ها  در  روستایی  پایدار 

است. گرفته  قرار  متقاضیان طرح ها 
اولیه  سهم  اینکه  بیان  با  رشیدیان  رضا  علی 
 ۶۱0 روستایی  اشتغال  تسهیالت  از  استان 
و  مصوب  رق��م  اف���زود:  اس��ت،  ت��وم��ان  میلیارد 
تا  طرح ها  این  به  بانک ها  سوی  از  شده  پرداخت 
کنون بیش از یک سوم این تسهیالت است که به 

۲ هزار و 800 طرح اختصاص یافته است.
خوبی  ظرفیت  تسهیالت  این  کرد:  عنوان  وی   
ایجاد کرده است  و اشتغال روستایی  برای توسعه 
ارتقا  با  تسهیالت  این  پرداخت  روند  است  امید  و 
طرح های ارائه شده و اقتصادی بودن آنها سرعت 

یابد. بیشتری 
جدی  ضرورت  میان  این  در  کرد:  تصریح  وی   
هر  شرایط  تناسب  به  اقتصادی  طرح های  ارائه   ،
تکمیل  حوزه  در  بویژه  آن  ظرفیت های  و  منطقه 

این روستاها می باشد. تولیدات  فرآیند  و  چرخه 
این  در  اف���زود:  رض��وی  خ��راس��ان  اس��ت��ان��دار   
بخش  تسهیالتی  سهم  افزایش  روند  پرداختی ها 
امید  و  بوده  برخوردار  خوبی  شرایط  از  کشاورزی 

است این روند ارتقا و تداوم یابد.
 وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال 
فراگیر هم تا کنون ۶3 میلیارد تومان از این محل 
 ، است  شده  پرداخت  اقتصادی  طرح   ۶4 برای 
باید  نیست  مطلوب  خیلی  روند  این  کرد:  اظهار 
از  کار  و  شده  مرتفع  مسیر  این  مسائل  و  موانع 

به  اشاره  با  وی  شود.   برخوردار  مناسبی  شرایط 
باید  گفت:  اعتباری  و  فنی  کمک های  موضوع 
ظفیت  تا  شود  عملیاتی  سریعتر  کمک ها  این 
جدب تسهیالت اشتغال فراگیر هم فراهم تر شده 
و فعاالن اقتصادی بتوانند از تسهیالت ارزان تر با 

بهره مند گردند. بهتری  شرایط 

حوزه  در  کنون  تا  اینکه  بیان  با  رشیدیان   
تکانه های  و  مباحث  همه  رغ��م  علی  اشتغال 
اس��اس  ب��ر  ش��ده  ای��ج��اد  مشکالت  و  اقتصادی 
وضعیت  استان  شرایط  اشتغال  شورای  گزارش 
 ۶8 کنون  تا  سال  ابتدای  از  و  دارد  خوبی  نسبتا 
بیانگر  که خود  ثبت شده  در سامانه  اشتغال  هزار 
برای  مختلف  بخش های  در  استان  خوب  ظرفیت 

اشتغال می باشد. ایجاد  و  تولید  توسعه 
تا  استان  امسال  صادرات  حجم  ادامه  در  وی   
عنوان  دالر  میلیون   ۱۱۶ و  میلیارد  یک  را  کنون 
در  قبل  سال  به  نسبت  رقم  این  اف��زود:  و  کرد 

همین زمان رشد 33 درصدی دارد.
هم  استان  واردات  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
القائات رشد دارد، عنوان  و  با وجود همه مباحث 
ارزش  به  کاال  تن  هزار   ۱44 مدت  این  در  کرد: 
رشد  که  شده  وارد  استان  دالرب��ه  میلیون   ۱7۶

هفت درصدی دارد.
همه  همت  با  اس��ت  امید   : ک��رد  اظهار  وی 
و  خصوصی  بخش  بویژه  دستگاه ها  و  بخش ها 
به  و  یابد  ادامه  استان  در  روند  این  مردم  همت 
ششم  برنامه  دوم  سال  شده  ریزی  برنامه  اهداف 

یابیم. دست 

استاندار خراسان رضوی خبر داد :

ایجاد ۶۸ هزار شغل جدید از ابتدای امسال

صادرات ایران به عراق در ۶ماهه 
نخست سال جاری از نظر ارزشی 
و  درصد  گذشته 4۵  سال  به  نسبت 
صادرات به افغانستان در مدت مشابه 3۱درصد رشد داشته 

است.
براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران صادرات 
ایران به کشور عراق در ۶ماهه نخست سال جاری با 4۵ 
درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 4 میلیارد و ۵۶4 
میلیون دالر رسیده است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
این مدت  به عراق در  ایلنا، وزن کاالهای صادر شده  از 
۹۶۱8 هزار تن بوده است. صادرات ایران به عراق از نظر 
سهم ارزشی از کل صادرات کشور ۱۹.7 درصد و از نظر 
درصد تغییرات ارزش نسبت به شش ماهه نخست سال 
گذشته 4۵ درصد رشد داشته است. همچنین در طول این 

مدت صادرات به این کشور همسایه از نظر درصد تغییرات 
وزنی نیز شاهد افزایش 4۵ درصدی بوده است. بر این 
اساس کشور عراق بعد از چین دومین بازار هدف صادراتی 
ایران بوده است. فعاالن اقتصادی می گویند از نظر تنوع 
صادراتی، عراق بیشترین خرید کاالهای تولید شده در 
ایران را در بین سایر کشورهای دنیا در اختیار دارد. با این 
حال بیشتر صادرات ایران به عراق را صادرات ریالی تشکیل 
می دهد. از سوی دیگر صادرات ایران به افغانستان نیز در 
شش ماهه نخست سال جاری به به یک میلیارد و ۶۶8 
میلیون دالر رسیده است. آمار منتشر شده از سوی گمرک 
ایران نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال جاری 
صادرات به افغانستان به 3۲۲۵ هزار تن رسیده که این رقم 
از نظر درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور 7.۲ درصد 

و از نظر وزنی ۱۵ درصد رشد داشته است.

خانه  رئ��ی��س��ه  عضوهیئت 
احزاب خراسان رضوی از برگزاری 
جبهه  جدید  رئیسه  هیئت  انتخابات 
پیروان خط امام و رهبری این استان و انتخاب و معرفی 

اعضای هیئت رئیسه جدید این جبهه خبر داد.
این  در  گفت:  راد  رضویان  سیدجواد  گزارشایرنا،  به 
انجمن  تشکیالت  از  هاشمی  بنی  محسن  انتخابات 
اسالمی مهندسان به عنوان رئیس و غالمحسین نوعی از 
تشکیالت جمعیت اسالمی مهر خاور به عنوان قائم مقام 
جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی انتخاب 

شدند.
جامعه  از  راد  رضویان  اینجانب سیدجواد  افزود:  وی 
اسالمی کارمندان خراسان رضوی به عنوان خزانه دار، 
سیدعلی  و  کارمندان  اسالمی  جامعه  از  امیدی  ناصر 

به عنوان دو  انجمن اسالمی فرهنگیان هم  از  علیزاده 
منشی این تشکل انتخاب شدند.

او ادامه داد: هیئت رئیسه جدید جبهه طبق آئین نامه 
به مدت دو سال وظیفه دارد دستور کار شورای مرکزی 
جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی را تعیین 
کند. عضو هیئت رئیسه جبهه پیروان خط امام و رهبری 
خراسان رضوی گفت: پیشنهادهای دستور کار توسط 
هیئت رئیسه به جلسات شورای مرکزی جبهه ارائه می 
شود و بعد از تصویب، مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده 

هیئت رئیسه است. 
امام  خط  پیروان  جبهه  مرکزی  ش��ورای  اف��زود:  وی 
انسجام  و  اتحاد  هدف  با  رض��وی  خراسان  رهبری  و 
اصولگرایان و جلوگیری از اتالف سرمایه و وقت آنها به 

وجود آمده تا از کارهای موازی جلوگیری شود.

با  ای���ران  ات��اق  رئیس  نایب 
مقامات  گالیه های  به  اش��اره 
بازگشت  ع��دم  درخصوص  کشور 
گفت:  صادرکنندگان  توسط  ص��ادرات  از  حاصل  ارز 
این گالیه ها بیشتر معطوف به شرکت های خصولتی و 

دولتی ها است.
به گزارش اقتصادآنالین،حسین سالح ورزی با بیان 
این که از لحاظ حجم، میزان صادرات پتروشیمی ها در 
مقایسه با بخش خصوصی بسیار بیشتر است، افزود: 
حجم صادرات بخش خصوصی رقم زیادی نیست و از 
طرفی بیشتر این رقم به صورت ارز و یا واگذاری به سایر 

واردکنندگان به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد.
پتروشیمی ها  مقاومت  به  اشاره  با  ایران  اتاق  عضو 
بخش  کرد:  تصریح  ارزی  پیمان سپاری  درخصوص 

از  حاصل  ارز  که  معتقدند  پتروشیمی ها  از  عمده ای 
صادرات خود را باید برای روز مبادا، تامین تجهیزات و 

طرح توسعه خود حفظ کنند.
سالح ورزی اضافه کرد: همچنین با توجه به این که 
این  یافته،  افزایش  بازار  و  نیما  ارز  نرخ  فاصله  مجددا 
دسته از صادرکنندگان ترجیح می دهند ارز خودر را با 

قیمتی باالتر در بازار آزاد عرضه کنند.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به لغو حضور رئیس کل 
بانک مرکزی به جلسه روز گذشته اتاق ایران بیان کرد: 
دعوتی از طرف اتاق بازرگانی انجام شد به این خاطر که 
آقای همتی در جمع هیئت نمایندگان اتاق که عصاره 
بخش خصوصی کشور است، حضور پیدا کنند و نظرات 
آن ها را شنیده و راهکار ارائه دهند اما متاسفانه ایشان به 

دالیلی از حضور در این جلسه امتناع کردند.

خط  نیروهای  مجمع  دبیر 
ام������ام)ره( خ��راس��ان رض��وی 
اگر حمایت  در حال حاضر  گفت: 
زبانی ما از دولت کم شده به این دلیل است که آقای 
روحانی خواسته های به حق حامیان خود یعنی احزاب 

اصالح طلب را عملی نکرده و نمی کنند. 
به گزارش ایسنا، مظفر علیزاده در خصوص رابطه بین 
دولت و احزاب، اظهار کرد: از ابتدا تاکنون هیچ دولتی 
غیر از دولت اصالحات از احزاب از لحاظ مالی، مکانی 

و پشتیبانی مطالب سیاسی حمایت نکرده است.
علیزاده بیان کرد: معنا و مفهوم حمایت ما این نیست 
حاضر  حال  در  می کنیم.  حمایت  دولت  کار  هر  از  که 
نیز اگر حمایت زبانی ما کم شده به این دلیل است که 
ایشان خواسته های به حق حامیان خود را عملی نکرده 

و نمی کنند. مدافعین ایشان احزاب اصالح  طلب بودند 
که وارد میدان شدند اما با کمال تاسف ایشان حمایتی 
نکردند. این عدم حمایت سبب شد که دوستان ما در 
احزاب مختلف ایشان را مورد نقد و بررسی قرار دهند نه 

اینکه حمایت نکنند. 
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: ما به دلیل 
سیاست های کلی خود از آقای روحانی حمایت کردیم 
و اینکه معتقد بودیم، ایشان حداقل 30 تا 40 درصد 
که  افرادی  اما  کرد  خواهند  عملی  را  ما  خواسته های 
بلکه  نکردند  حمایت  تنها  نه  متاسفانه  بودند  مدار  در 
نیز قرار دادند، در نتیجه ما  آزار و اذیت  آن ها را مورد 
اما  برداشتیم  ایشان  از  را  خود  زبانی  حمایت های 
منتقد ایشان هستیم و معتقدیم که باید خود را اصالح 

کنند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران با بیان این که بازار طال 
رکود  دوره  وارد  کامل  ط��ور  به 
کسب و  لحاظ  از  گفت:  است،  شده 
کار این هفته را به خوبی آغاز نکرده ایم چرا که رکود 
جلو  روبه  هرچه  و  شده  حاکم  بازار  این  بر  عجیبی 

می رویم می گوییم دریغ از دیروز!
محمدولی  ابراهیم  اقتصادآنالین،  گ��زارش  به 
جو  اف��زود:  بازار  این  رکود  در  موثر  عوامل  درب��اره 
عرضه  نبودن  تنظیم  و  ارز  نوسانات  اجتماعی، 
رکود  به  بازار  تا  داده  هم  دست  به  دست  تقاضا  و 

عجیبی فرو رود.
که  بازار  روزه  چند  آرامش  به  طال  بازار  فعال  این 
نتیجه ای در کسب و کار به همراه نداشت اشاره کرد 

نوسان  شاهد  کنون  تا  گذشته  هفته  طی  گفت:  و 
بیشتر  اما  بودیم  روزها  از  برخی  در  قیمت  شدید 
آرامش  این  اما  بود  همراه  نسبی  آرامش  با  روزها 
همراه  به  کار  کسب و  وضعیت  در  نتیجه ای  هیچ 

است. نداشته 
و  خرید  ب��رای  تقاضا  میزان  درب��اره  محمدولی 
برای مصنوعات  تقاضا  میزان  بیان کرد:  فروش طال 
داده  تذکرات  وجود  با  همچنان  اما  رسیده  صفر  به 

شده، تقاضا برای طالی آب شده باال است.
به  همچنین  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
و  کرد  اشاره  بازار  بر  آن  تاثیر  و  رو  پیش  تحریم های 
بر  تاثیری  رو  پیش  تحریم   بگوییم  نمی توانیم  افزود: 
تدابیری  می تواند  دولت  اما  ندارد،  قیمت ها  و  بازار 

آثار تحریم را کم کند. تا  بیندیشد 

سرپرست معاونت هماهنگی 
و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی از راه اندازی اتاق 
حضور  با  زیارت  مشورتی  شورای  و  فکر 
دانشگاه  زی��ارت  پژوهشکده  علمی  هیئت  و  اساتید 

فردوسی مشهد و حوزه زیارت استانداری خبر داد.
نگاه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  حسینی  جواد  سید 
علمی به زیارت و ترویج فرهنگ زائر می تواند بر غنای 
با تاکید بر این که  ارائه خدمات به زائران بیفزاید.  وی 
جلسات هم اندیشی با اساتید دانشگاه مایه فخر و حرکت 
به سمت آینده پژوهی در حوزه زائر و زیارت است؛ افزود: 
در معاونت زیارت استانداری در حوزه پژوهش اقدامات 
الزم صورت گرفته است که از جمله آن ها می توان  به 
ایجاد پژوهشکده زیارت اشاره کرد.  سرپرست معاونت 

خراسان  استانداری  زائران  امور  مدیریت  و  هماهنگی 
رضوی اظهار داشت: شکل گیری بانک جامع اطالعات 
پژوهشی و جمع آوری بالغ بر ۵0 هزار رکورد پژوهشی، از 
جمله دستاوردهای پژوهشکده زیارت است.   حسینی، 
تدوین سند جامع کمی و کیفی زیارت و تهیه ۱3 بسته 
و  علمی  اقدامات  دیگر  از  را  سند  این  برای  عملیاتی 

کارشناسی شده در حوزه زیارت برشمرد. 
باید  مقدس  مشهد  افق ۱404  در  کرد:  تصریح  وی 
پذیرای 40 میلیون زائر باشد که هشت میلیون نفر آنان را 

مسافران و گردشگران خارجی تشکیل دهند. 
زائران  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: برای تحقق 
این هدف گذاری، نیازمند دانش نافع و بنیادی دانشگاه 

ها هستیم چرا که مساله و دانش محور هستند. 

رشد صادرات به افغانستان و عراق معرفی هیئت رئیسه جدید جبهه پیروان خط امام 
خراسان رضوی 

طال در رکود ایجاد اتاق فکر و شورای مشورتی زیارت
 در استان

مجلس  به  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر 
رفت

در  حضور  با  دوشنبه  روز  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
فعلی  ارقام  تشریح  به  خود،  برنامه های  رئوس  ارائه 

پرداخت. اقتصادی کشور  شاخص های کالن 
این  در  دژپسند  فرهاد  خبرآنالین،  گ��زارش  به 
سمت  ب��ه  نقدینگی  ج��ری��ان  ه��دای��ت  ب��ر  جلسه 
برنامه های  از  یکی  عنوان  به  تولیدی  بخش های 

کرد. تاکید  خود  پیشنهادی 
به  را  هوشمند  اقتصاد  سمت  ب��ه  حرکت  وی 
اقتصاد  در  خود  رویکردهای  از  دیگر  یکی  عنوان 
با  ادامه  در  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر  برشمرد.  کشور 
بودجه مجلس شورای  و  برنامه  در کمیسیون  حضور 
در  خود  برنامه های  عناوین  ارائه  ضمن  اسالمی، 
برنامه اش  این کمیسیون، مهمترین  با  حوزه مرتبط 
ثبات  ایجاد  و  تالطم  از  عبور  کنونی،  شرایط  در  را 

کرد. عنوان  اقتصادی 
برای  تعاملی  و  مستمر  رابطه  جایگزینی  وی 
طراحی سیاست های درست و کاربردی با مجلس را 

بجای طرح سوال و استیضاح موثرتر برشمرد.
دژپسند الزمه رسیدن به این تعامل را یک کار سه 
جانبه از سوی دولت، مجلس و صاحبنظران اندیشه 
سوابق  دهه  سه  به  اش��اره  با  وی  کرد.  عنوان  ورز 
تصریح  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  خود  اجرایی 
امروز  و  بودم  منابع  تخصیص  متولی  تاکنون  کرد: 
مجلس،  از  اعتماد  رای  کسب  صورت  در  است  قرار 

باشم. منابع  تامین  متولی 
وسیع  دامنه  به  اشاره  با  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر 
ایجاد  صورت  در  گفت:  اقتصاد  وزارت  گسترده  و 
وزارتخانه  این  مختلف  بخشهای  بین  هماهنگی 
دست  آن  شده  تعیین  کالن  اه��داف  به  می توان 

یافت.
از  برنامه  پنج  تدوین  در  اینکه  بیان  با  دژپسند 
نقش  کشور  اقتصادی  توسعه  برنامه  شش  مجموع 
قانون  کرد  ادعا  می توان  کرد:  تاکید  است،  داشته 
برنامه  ترین  کامل  و  ترین  قوی  توسعه  ششم  برنامه 

از انقالب است. توسعه اقتصادی کشور بعد 
 

خبر

کار آفرینی مجلس بان

می رسد  نظر  به  که  آن قدرها  بودن  مسؤول  و  مدیر 
کار ساده ای نیست. مدیریت دیگران بار روانی و فشار 
زیادی ایجاد می کند. اما موضوع مهمی که گریبانگیر 
بسیاری از مدیران مجموعه هاست این است که ناظری 
بر نحوه عملکرد آنها وجود ندارد. بنابراین در بسیاری از 
موارد، مدیران ارزیابی ای از نحوه عملکرد خود ندارند و 
نمی دانند آیا مدیر خوبی برای مجموعه هستند یا نه. 

در ادامه به بررسی برخی از این عالمت ها می پردازیم.
کارمند نورچشمی ندارد

است  رفتاری  دیگران،  از  کارمند  یک  کردن  متمایز 
به  اگر  را متشنج کند.  کار  که می تواند بشدت محیط 
طور خیلی مشخص نشان بدهید که یکی از کارمندان 
مورد توجه شماست، زمینه را برای دلسرد کردن دیگران 
را  خود  انگیزه  کارکنان  حالت  این  در  کرده اید.  فراهم 
از  قابلیت هایشان  دادن  نشان  جهت  در  تالش  برای 

دست می دهند.
برخی  ب��ا  انسانی  ه��ر  ک��ه  اس��ت  طبیعی  البته 
شخصیت ها راحت تر ارتباط برقرار می کند و هیچ کس 
از این موضوع مستثنی نیست. اما زمانی که مسؤولیت 
هدایت مجموعه ای را به عهده دارید باید بتوانید تعادل 
صورت  این  غیر  در  کنید.  تقویت  خود  در  را  رفتاری 
رقابت های  از  پر  و  ناخوشایند  فضایی  به  کار  محیط 

ناسالم تبدیل خواهد شد.
حقوق انسانی کارکنان را رعایت میکند

تحقیر  می کنند  تصور  مدیران  برخی  متاسفانه 
کارمندان و سوءاستفاده از آنها روش موثری برای ایجاد 
انگیزه کاری بیشتر است؛در حالی که در اکثر موارد این 
مخربی  بسیار  اثرات  حتی  یا  ندارد  کارایی  اصال  روش 
خواهد داشت. استفاده از کلمات نامناسب و لحن های 
منتقل  فرد  به  را  زیادی  منفی  بار  می تواند  دستوری 

باورشان  مرور  به  کارمندان چنین مجموعه هایی  کند. 
و  می دهند  دست  از  خود  توانمندی های  به  نسبت  را 
هیچ گونه احساس تعلقی به محیط کار خود نخواهند 
رفتارهای  چنین  مخرب  اث��رات  نتیجه  در  داش��ت. 
نامناسبی بشدت از کارایی مجموعه خواهد کاست. اگر 
شما از آن دست مدیرانی هستید که از کلمات جادویی 
و مودبانه برای انتقال خواسته های خود به کارکنانتان 
آنها قائل  برای  انسانی  ارزش های  و  استفاده می کنید 
انسان  یک  عنوان  به  خود  وظیفه  به  اگرچه   - هستید 
عمل می کنید - مطمئن باشید قدم بزرگی از بسیاری 

مدیران جلوتر هستید.
دوست دارد موارد جدید را تجربه کند

مدیران خوب، از روش های خاصی برای انجام کارها 
نتایج  روش ه��ا  سایر  به  نسبت  که  می کنند  استفاده 
ثابتی  روش  از  اگرچه  بنابراین  می کند.  ایجاد  بهتری 
روشی  به  ک��ردن  ع��ادت  آن  علت  می کنند،  استفاده 
خاص نیست، اما مدیران بسیار خوب به کارمندان خود 
فضایی هرچند کوچک برای آزمون و نوآوری می دهند. 
چنین مدیرانی می دانند که در عصر فناوری نمی توان 
در مقابل تغییرات ایستاد. به همین دلیل همواره آماده 
پذیرش هر پیشنهاد به روز و جدیدی هستند که بتواند 

کارایی و کیفیت مجموعه را افزایش دهد.
روی همه افراد مجموعه حساب میکند

حساب  آنها  روی  که  کنند  احساس  کارمندان  اگر 
بهتر کار  و  اثبات خود  برای  بیشتری  انگیزه  می کنید، 
کردن خواهند داشت. این روش می تواند روحیه تالش 
و همبستگی را در مجموعه تقویت کرده و فضای کار را 

به فضایی دوست داشتنی برای کار تبدیل کند.
از کارکنان حمایت میکند

با  کارمندانش  و  خود  میان  باید  خوب  رئیس  یک 

حمایت و راهنمایی های بجا اعتمادسازی کند. گر چه 
این حمایت به معنی قدم به قدم جلو بردن آنها نیست، 
و  ناشناخته  موقعیت های  در  کارکنان  کردن  رها  اما 
نخواهد  شما  خوب  مدیریت  نشان دهنده  نیز  دشوار 
بود. بنابراین در کنار آزادی عملی که فراهم می کنید، 
تا  در شرایط سخت حامی خوبی برای کارکنان باشید 

حضور تان موجب آرامش خاطر آنها شود.
نواقص کار را کنار میزند

رئیس نماها با سنگ اندازی در برابر کارمندان، شرایط 
کار و رسیدن به موفقیت را برایشان دشوار می کنند تا 
به خیال خود سختکوشی را در آنها نهادینه کنند. در 
برای  تالش  حال  در  همواره  کارآمد  مدیران  حالی که 
برطرف کردن  و  خود  مجموعه  در  کار  شرایط  بهبود 
نواقص آن هستند. در چنین مجموعه هایی کارمندان 
و  خالقیت ها  از  می توانند  بیشتر  خیال  آرام��ش  با 
بیشتر  چه  هر  اعتالی  و  رشد  برای  خود  نوآوری های 

مجموعه استفاده کنند.
مربی خوبی است

و  زمین  کنار  نیمکت  روی  نشستن  فقط  مربی  کار 
هیچ  دیگر  طرف  از  نیست.  انگشتانش  با  کردن  بازی 
مربی ای وارد زمین بازی هم نمی شود که خودش بازی 
را پیش ببرد. رئیس خوب نیز مانند یک مربی قوی عمل 
می کند. او در نهایت احترام، ترکیبی از تشویق و انتقاد 
سازنده را به کارمندان انتقال می دهد تا توانمندی های 
آنها هرچه بهتر بروز پیدا کند و اگر نواقصی در کارشان 

وجود دارد با روحیه ای سازنده آن را بهبود ببخشد.
میتواند انتظارات را برآورده کند

واقعی در مورد  با گفتن حرف های غیر  مدیرانی که 
شرایط شرکت و اتفاقات مربوط به آن باعث جاخوردن، 
گیج شدن و سرخوردگی ناگهانی کارمندان می شوند، 

مقبولیتی نخواهند داشت. چنین مدیرانی معموال در 
صحبت ها و سخنرانی های خود از شرایط خوب شرکت 
اما ناگهان به  و پیشرفت های غیرواقعی آن می گویند، 
صورت غیرمنتظره با تعدادی از کارکنان قطع همکاری 
می کنند. این در حالی است که مدیر خوب با کارمندان 
خود صادق است و به آنها حق می دهد که بخواهند در 
جریان امور قرار بگیرند. شفافیت همیشه فضای کار را 

دلپذیرتر می کند.
حاضر به شنیدن است

پایان  معموال  شوند.  شنیده  دارند  دوست  کارمندان 
روزان��ه  جمع بندی  به  که  است  زمانی  ک��اری  ساعت 
اختصاص داده می شود، اما گاهی بنا به شرایط ممکن 
شنیدن  به  را  زمانی  پایانی،  ساعات  در  بتوانید  است 
دهید.  اختصاص  خود  کارمندان  نظرات  و  دیدگاه ها 
اختصاص  حضوری  مالقات های  برای  را  زمان هایی 
انتقال  برای  سامانه ای  می توانید  همچنین  دهید. 
کنید.  طراحی  مدیریت  به  کارکنان  نظرات  مستقیم 
اما مهم این است که واقعا بخواهید بشنوید! بسیاری 
سیستم های  به  مجهز  حاضر  حال  در  مجموعه ها  از 
ریاست  با  مستقیم  ارتباط  و  پیشنهادات  و  انتقادات 
توجه  آنها  به  کوتاهی  مدت  برای  فقط  اما  هستند، 

می شود و پس از آن فقط جنبه تزئینی پیدا می کنند.
دیدگاهش را توضیح میدهد

از  را  توقعاتش  ن��دارد  انتظار  کسی  از  موفق  مدیر 
ذهنش بخواند. او دورنمای واضحی از آنچه در ذهنش 
تا  می کند  تهیه  کارمندانش  به  ارائ��ه  برای  می گذرد 
بخوبی با دیدگاهش آشنا شوند و آن را در خود نهادینه 
کنند. زمانی می توانید از کارمندان انتظار داشته باشید 
همه نکات مد نظرتان را رعایت کنند و طبق اصول شما 

کارها را پیش ببرندکه به طور کامل توجیه شده باشند.

به دنبال راهحل است
زمانی که شرایط کار دشوار می شود، مدیران ضعیف 
سعی می کنند کسی را پیدا کنند تا تقصیرات را گردن 
او بیندازند و سرزنش کنند. مدیر موفق کسی است که 
در هر شرایطی به جای این که کسی را جلوی اتوبوس 
کردن  پیدا  دنبال  به  و  می پذیرد  را  مشکل  بیندازد، 
راه حلی برای حل آن مشکل است. در این حالت فضای 
کار به فضایی امن برای تجربه کردن تبدیل خواهد شد.

کارمندان را به چالش میکشد
مدیر  هستند.  غمگین  کارکنانی  بی انگیزه  کارکنان 
برای  جدید  چالش های  ایجاد  حال  در  همیشه  خوب 
پویاکردن کارمندان و ایجاد انگیزه در آنهاست. زمانی 
که کار از حالت یکنواخت و تکراری خارج شود، پویایی 
و خالقیت در مجموعه افزایش خواهد یافت. کارمندان 
با خوشحالی در محل کار خود حاضر می شوند و هر روز 

ایده های جدیدتری برای بهبود کار خواهند داشت.
به تکتک امور شخصا رسیدگی نمیکند، اما بیخیال هم 

نیست
تک تک  کارهای  ذره بین  با  هیچ وقت  خوب  مدیر 
روز  هر  بخواهید  اگر  نمی کند.  بررسی  را  کارمندانش 
مستقیم  نظارت  بزرگی  و  کوچک  کار  هر  به  شخصا 
داشته باشید، زمانی برای انجام وظایف اصلی مدیریت 
که مشخص کردن مسیر، انجام مذاکرات و فراهم کردن 
شرایط مورد نیاز است نخواهید داشت. بنابراین با دقت 
تمامی توانمندی های کارمندان خود را بررسی کنید تا 
کلیاتی از ظرفیت های مجموعه خود بدانید. زمانی که 
با خیال  باشید، می توانید  آگاه  توان مجموعه خود  از 
راحت برخی مسؤولیت ها را به افراد پرتوان واگذار کنید 
نظارت  کارها  پیشرفت  به  فقط  واقعی  مدیری  مانند  و 

داشته باشید.

شوخ طبع است
شوخ طبع  بودن به معنای جدی نگرفتن کار نیست. 
برخی مدیران فکر می کنند اگر مدام با کارمندان خود 
این  بود.  خواهند  محبوبی  مدیر  خیلی  کنند  شوخی 
در حالی است که شوخی بیش از حد فضای کار را از 
حالت جدی که فراخور کار است خارج و روند کاری را 
مختل می کند. اما شوخ طبع بودن بجا موجب می شود 
در  طراواتی  شده،  خشک  بسیار  کار  فضای  که  گاهی 
فضا ایجاد شود که کارمندان با حال خوب تری به کار 
خود بپردازند. مدیران خوب مدیرانی هستند که کار را 
کامال جدی می گیرند، اما فضای دوست داشتنی برای 

کار کردن ایجاد می کنند.
به آرزوها و اهداف کارمندان اهمیت میدهد

سرمایه گذاری  خود  کارمندان  روی  موفق  مدیران 
می کنند. یعنی اهداف کاری و پیشرفت کارمندان برای 
آنها حائز اهمیت است. زمانی که کارمندان احساس 
کنند در مجموعه دیده می شوند و خوب کارکردنشان 
بسیار  انگیزه  با  ش��د،  خواهد  پیشرفتشان  موجب 
بیشتری برای مجموعه تالش خواهند کرد و احساس 

تعلق بیشتری به محیط کار خود خواهند داشت.
ادای مدیران خوب را در نمیآورد

مدیرانی که ادای خوب بودن را درمی آورند، معموال 
خیلی قابل اعتماد نیستند. این مدیران در زمان هایی 
بعد  می دهند،  خود  کارمندان  به  بی دلیلی  مزایای 
ایجاد  را  فرصت  این  نباید  می کنند  احساس  ناگهان 
کرده  پهن  کارمندشان  پای  زیر  که  فرشی  و  می کردند 
دردسر  دنبال  اگر  می کشند.  پایشان  زیر  از  را  بودند 
نیستید، هیچ وقت ادای خوب بودن در نیاورید. همیشه 
کار  این  کنید.  رفتار  واقعی  و  روراست  کارمندانتان  با 

باعث می شود آنها سردرگم و غافلگیر نشوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: ترکیب 
سیاسی مجلس دهم، ترکیب متفاوتی از مجلس نهم 
حامیان  نفع  به  دهم  مجلس  سیاسی  ترکیب  است. 
ترکیب  این  ضعیف  رأی  است.  اصالح طلبان  و  دولت 

سیاسی به الیحهCFT پیام مهمی دارد.
جنجالی  الیحه  به  مجلس  نمایندگان  رأی  بررسی 
CFT و دریافت پیام مردم از سوی دولت، انزوای جریان 
غرب گرا در کشور از سوی مردم، قانون بازنشستگان و 
تحلیلی از حضور رهبر معظم انقالب در اجتماع ۱00 
امیرحسین  با  بسیجیان محورهای گفتگو  نفری  هزار 
قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
از  و  مردم شریف مشهد  از  ای  نماینده  اسالمی شد؛ 

اعضای فراکسیون نمایندگان والیی مجلس. او معتقد 
در  دولت  که  شد  موجب  برجام  در  شکست  که  است 
بررسی این لوایح، موضع ضعف خود را آشکار کند. در 
تصویب  که  دولت می دانست  نیز  برجام  بررسی  زمان 
این معاهده فایده ای ندارد اما شعارهایی می دانند که 
و حتی آب مردم  اقتصادی  این معاهده، مشکالت  با 
که  شد  علنی  همگان  برای  امروز  شد.  خواهد  حل 
موضع دولت در برخورد با جهان، موضع ضعف است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: ترکیب 
سیاسی مجلس دهم، ترکیب متفاوتی از مجلس نهم 
حامیان  نفع  به  دهم  مجلس  سیاسی  ترکیب  است. 
ترکیب  این  ضعیف  رأی  است.  اصالح طلبان  و  دولت 

که  افرادی  دارد.  مهمی  پیام   CFTالیحه به  سیاسی 
با اعتماد به برجام، وارد مجلس شدند، رأی منفی به 
تغییر  برجام  به  نسبت  نظرشان  و  رأی  و  دادند   CFT

کرده است.
به  مردم  نگاه  اینکه  بیان  با  هاشمی  زاده  قاضی 
تغییر  حال  در  دولت  خارجی  سیاست  راهبردهای 
است،  گذاشته  تأثیر  نیز  مجلس  بر  امر  این  و  است 
تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیده اند که راهکار 
داخلی  های  ظرفیت  بر  تکیه  کشور،  مشکالت  حل 
است. مردم به این نتیجه رسیده اند که باید با احتیاط 
تغییر  این  نمود  بپذیرند.  را  ها  خارجی  های  وعده 
جهت در افکار عمومی در رفتار مجلس با دولت و رأی 

مجلس به این کنوانسیون مشاهده شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دولت نیز 
پیام تغییر افکار عمومی را دریافت کرده است؟ گفت: 
داد  می  نشان  نیز  خصوص   در  ظریف  آقای  موضع 
خصوص  در  عمومی  افکار  تغییر  پیام  این  دولت  که 
موضع  است.  کرده  دریافت  را  المللی  بین  معاهدات 
ایشان  موضع  با   CFT الیحه  بررسی  در  ظریف  آقای 
در زمان بررسی برجام بسیار تفاوت کرده است. آقای 
و  ها  اروپایی  طرف  از  برجام  بررسی  زمان  در  ظریف 
آمریکایی ها وعده های زیادی به مردم داد، چون قول 
اروپا و آمریکا و قول کری را قول می دانستند اما امروز 
حداقل فهمیده اند که اروپا و آمریکا عهدشکن هستند.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی در مورد نظریه دولت 
آنها  با غرب و پذیرش شروط  برای عادی سازی روابط 
اظهار داشت: دولت تالش داشت با عادی سازی روابط 
آمریکا مشکالت داخلی  و  اروپا  پذیرفتن شروط  و  دنیا 

کشور را حل کند اما این نظریه به بن رسیده است.
قانون  اجرای  مورد  در  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اینکه  بیان  با  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت 
می  پیگیری  را  قانون  این  اجرای  جوانان  فراکسیون 
و  محاسبات  دی��وان  وظیفه  همچنین  گفت:  کند 
سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان است. قانون صریحا اعالم کرده 
است که این افراد باید بروند، مجازات عدم اجرای این 

قانون حبس است و اگراین افراد بر ادامه حضورشان 
های  پست  قانونی  فرصت  در  و  باشند  داشته  اصرار 
انتظارشان  در  نکنند مجازات حبس  ترک  را  مدیریتی 
است و بندی در زندان اوین به نام» مدیران بازنشسته 
ای که حاضر به ترک صندلی هایشان نیستند« ایجاد 

خواهیم کرد.
به سئوالی  پاسخ  قاضی زاده هاشمی همچنین در 
سفر  ارز  نرخ  افزایش  به  توجه  با  آیا  اینکه  بر  مبنی 
های خارجی نمایندگان کاهش خواهد یافت؟ اظهار 
داشت: در هیئت رئیسه مجلس مصوب شد که میزان 
سفرهای خارجی نمایندگان به یک سوم کاهش یابد 
افراد و گروه هایی که اعزام می شوند نیز کاهش یابند.

اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
برای  توانمندتری  چهره های  رئیس جمهور  گفت: 
نیروهای قبلی  از همان  بنابراین  نداشته،  وزرا  معرفی 

استفاده کرده است.
خصوص  در  گرمابی  حمید  ایسنا،  گ��زارش  به 
دولت،  وزارتخانه  چهار  در  گرفته  ص��ورت  تغییرات 
اظهار کرد: در دو مورد وزرایی که قبال در آن وزارتخانه 
نبودند، معرفی شدند اما در دو مورد دیگر تغییر پست 

اتفاق افتاد. 
دولت  دست  که  می رسد  نظر  به  ظاهرا  افزود:  وی 

بسته است وگرنه در صورت داشتن چهره های جدید 
و چهره هایی که برای مجلس و مردم معقول باشند و 
بیایند،  بر  وزارتخانه  سنگین  وظایف  عهده  از  بتوانند 

آن ها را معرفی می کردند. 
دست  که  می رسد  نظر  به  ک��رد:  بیان  گرمابی 
نیست.  باز  چندان  وزرا  معرفی  برای  رئیس جمهور 
بین  در  را  جدید  چهره های  که  داشت  انتظار  مجلس 

وزرا شاهد باشد اما این اتفاق نیفتاد.
این عضو فراکسیون مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه شرایط فعلی کشور شرایط ویژه ای است، عنوان 

وزرایی  بر  حساسیت  ویژه،  شرایط  این  دلیل  به  کرد: 
که معرفی شده اند و در وزارتخانه هایی هستند که بار 
عمده اقتصادی بر دوش آن ها بوده، بسیار زیاد است. 
در  ما  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
انتخاب  با  می توانستند  اگر  که  داریم  قرار  شرایطی 
بزرگ  وظیفه  این  انجام  توان  که  جدیدی  چهره های 
به  اما  می کردند  ترمیم  را  کابینه  باشند،  داشته  را 
توانمندتر  چهره های  رئیس جمهور  که  می رسد  نظر 
استفاده  قبلی  نیروهای  همان  از  بنابراین  نداشته، 

کرده است. 

در  نهایت  در  وزرا  این  که  دید  باید  داد:  ادامه  وی 
اما  می آورند  رای  چگونه  نمایندگان  مجلس  صحن 
کار  مجلس  از  شرایطی  چنین  در  گرفتن  رای  قطعا 

چندان راحتی نخواهد بود. 
گرمابی با اشاره به اینکه دولت بر مبنای تشخیص 
را معرفی کرده است، تصریح  این وزرا  و تصمیم خود 
کرد: در این خصوص چندان با فراکسیون امید رایزنی 
هستند  جریان  در  محدودی  موارد  در  اگرچه  نشده 
و  دول��ت  کلی  طور  به  اما  گرفته  ص��ورت  مشورتی  و 
را  وزرا  این  و  گرفتند  تصمیم  خودشان  رئیس جمهور 

معرفی کردند.
این عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: قاعدتا 
زمانی  بودند،  وزرا  بدون  وزارتخانه ها  که  مدتی  از  بعد 
باقی نمانده بود و باید این کار انجام می شد. من تایید 
می کنم که در این خصوص با فراکسیون امید مشورت 

و مشاوره چندانی صورت نگرفته است.  
اسالمی  شورای  مجلس  در  نیشابور  مردم  نماینده 
خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور در این چهار وزارتخانه 
تعیین می شود و بخش عمده اقتصاد ما در آن ها رقم 
در  که  اقتصادی هستیم  در حال جنگ  ما  می خورد. 

چندان  دو  وزارتخانه  چهار  این  اهمیت  صورت  این 
قرار  وزرا  این  عهده  بر  که  کاری  و  وظیفه  و  می شود 

می گیرد، فوق العاده سنگین خواهد بود. 
چهار  این  مجموع  در  امیدوارم  ک��رد:  اضافه  وی 
شرایط  بتوانند  دولت  بدنه  سایر  همراه  به  وزارتخانه 
اول  ماهه  این ۶  را مدیریت کنند، مشکالتی که طی 
سال ۹7 با آن روبه رو شدیم را کاهش دهند و وضعیت 
معاش و اقتصاد مردم را بهبود بخشند به این دلیل که 
به  تغییر  و  شدن  کوچک  حال  در  جامعه  میانی  قشر 

سمت دهک های پایین است.

یک صادرکننده نمونه کشوری گفت: پیمان سپاری 
صادرکننده  و  می شود  قاچاق  افزایش  موجب  ارزی 
از میدان خارج و صادرکننده یکبار  را  واقعی زعفران 
زمینه  این  در  باید  و  می شود  آن  جایگزین  مصرف 

تجدید نظرهایی صورت بگیرد.
منطقه  ایسنا-  با  گفت وگو  در  شریعتی مقدم  علی 
خراسان، در خصوص میزان صادرات زعفران، اظهار 
کرد: میزان صادرات زعفران در سال گذشته ۱۲ هزار 
کیلو بوده و این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته 

است.
وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران به 3۲ کشور 
نیز  زعفران  متقاضیان  بیشترین  و  می شود  انجام 
کشورهای اروپایی هستند، اظهار کرد: از نظر تولید 
بیش از ۹۶ درصد از تولید جهانی زعفران را داریم و 
بیشترین سرمایه گذاری نیز در دست بخش خصوصی 
است، از نظر استاندارد نیز در سطح باالیی قرار داریم 
زعفران  جایگاه  می توانیم  ساله  چهار  برنامه  یک  با  و 

ایران را ارتقا دهیم.
زعفران،  اصلی  مشکل  خصوص  در  شریعتی مقدم 
ناشناخته  زعفران  اصلی  مشکل  کرد:  خاطرنشان 
المللی  بین  سطح  در  زعفران  واگر  است  آن  بودن 
کشور  اقتصاد  در  محصول  این  شود  تبلیغ  و  معرفی 

نقش بسزایی خواهد داشت.
زی��اد  ت��ع��داد  وج��ود  همچنین  ک��رد:  اض��اف��ه  وی 
صادرکنندگان زعفران، رقابت منفی در بخش صادرات 
و عدم درک مقررات صادراتی که سبب بوجود آمدن 
از دیگر مشکالت صنعت  این زمینه شده  قاچاق در 

زعفران است.
مدیر عامل شرکت نوین زعفران در خصوص میزان 
بیان  جهانی،  استاندارد  با  تولیدی  زعفران  تطابق 
کرد: استاندارد موجود در زعفران تولیدی ما باالتر از 

استاندارد تجاری است.
ارزی  پیمان سپاری  با  رابطه  در  شریعتی مقدم 
افزایش قاچاق می شود  گفت: این بخشنامه موجب 
و صادرکننده واقعی زعفران را از میدان خارج کرده و 
صادرکننده یکبار مصرف جایگزین آن می شود که باید 

در این زمینه تجدید نظرهایی صورت بگیرد.
خصوص  در  زع��ف��ران  نوین  شرکت  عامل  مدیر 
زع��ف��ران،  ح���وزه  در  گرفته  ص���ورت  ق��اچ��اق ه��ای 
صادرکنندگان  وجود  و  زعفران  قاچاق  کرد:  تصریح 
بوجود  را  مشکالتی  زعفران  صنعت  در  یکبارمصرف 
توسط  صادرات  باید  مشکل  این  رفع  برای  که  آورده 

افرادی که در این زمینه تخصص دارند انجام بگیرد.

خبر
صادرکننده نمونه کشوری:

صادرکنندگان واقعی از میدان 
خارج می شوند

ویژگی های یک مدیر موفق
قاضی زاده هاشمی

شورای نگهبان الیحه CFT را رد می کند

حمید گرمابی

مجلس انتظار داشت وزرای پیشنهادی چهره های جدیدی باشند

گالیه های صادراتی معطوف به خصولتی ها و دولتی هاست روحانی خواسته های به حق حامیان خود را عملی
 نکرده است

رئیس کل بانک مرکزی:

صادرات ریالی فقط خروج سرمایه است

ارز  ارائ��ه  عدم  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نظیر  همسایه  کشورهای  به  ص��ادرات  از  ناشی 
ریالی  ص��ادرات  عنوان  تحت  افغانستان،  و  عراق 
سرمایه  خروج  جز  مفهومی  ریالی  است،صادرات 
خصوصا  ص��ادرات،  اینگونه  از  ناشی  ارز  و  ن��دارد 
کشور  اقتصاد  چرخه  به  باید  هم  عمده،  صادرات 

برگردد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  خبرآنالین  گزارش  به 
به  اش��اره  با  همتی  عبدالناصر  م��رک��زی،  بانک 
سران  اقتصادی  هماهنگی  شورای  مصوبه  ابالغ 
صادرات  از  ناشی  ارز  عرضه  بر  تاکید  بر  مبنی  قوا 
غیرنفتی به سامانه نیما و یا وارد کردن آن به چرخه 
بانک مرکزی مشخص  ترتیبی که  به  اقتصاد کشور 
شتاب  شاهد  آینده  هفته های  در  گفت:  می کند 
واردات  تامین  برای  ارز  عرضه  افزایش  و  گرفتن 

خواهیم بود.
ضوابط  ج��اری  هفته  ظ��رف  ک��رد:  تاکید  وی 
وزارتخانه های  مشارکت  با  کارگروهی  در  مربوط 
بازرگانان  تجار،  نمایندگان  و  مرکزی  بانک  و  ذیربط 
و تصمیم گیری خواهد  بررسی  اقتصادی  و فعاالن 
شد. رئیس کل بانک مرکزی حجم مبادله )خرید و 

گذشته  ماه  دو  حدود  طی  را  ثانویه  دربازار  فروش( 
معادل 7.3 میلیارد یورو اعالم کرد و پیش بینی کرد 
با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه 
غیرنفتی  صادرکنندگان  سایر  و  پتروشیمی ها  ارز 
شتاب  سامانه  این  در  عرضه  مرکزی،  بانک  توسط 
بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در حاشیه 

آن نیز مرتفع شود.
همتی با اشاره به تأمین بیش از ۲7 میلیارد دالر 
بانک  طریق  از  کشور  واردات  برای  سال  ابتدای  از 
از مبلغ  مرکزی و سامانه نیما که ۹.۵ میلیارد دالر 
اختصاصی بابت ۲۵ قلم کاالهای اساسی و ضروری 
بوده است، اولویت بندی و توجه به نیازهای واقعی 
ثبت  هنگام  در  را  کشور  فعلی  شرایط  در  واردات��ی 
سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با 
به آن توجه  بایستی  هماهنگی وزارتخانه های دیگر 

کند.
ناشی  ارز  ارائ��ه  ع��دم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
و  ع��راق  نظیر  همسایه  کشورهای  به  ص��ادرات  از 
افغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل 
مفهومی  ریالی  تاکید کرد صادرات  و  دانست  قبول 
اینگونه  از  ناشی  ارز  و  ن��دارد  سرمایه  خ��روج  جز 
به  باید  هم  عمده،  ص��ادرات  خصوصا  ص��ادرات، 

چرخه اقتصاد کشور برگردد.
و  اقتصادی  فعاالن  تالش  از  تقدیر  ضمن  وی 
بازرگانی در توسعه صادرات کشور تاکید کرد مصوبه 
برای  مرکزی  بانک  به  الزم  اختیارات  قوا  س��ران 
یعنی  مصوبه،  این  اعمال  جهت  قضایی  پیگیری 
آوردن ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد، داده 
است و امیدوارم بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به 

استفاده از این اختیار خود نباشد.

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران
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خبرنگارسعید بابایی

است  ناپذیر  انکار  حقیقتی  کودک  تئاتر  اهمیت 
حتی  و  ادبیات  و  هنر  عرصه  بزرگان  از  بسیاری  که 
صاحب نظران مسائل تربیتی و روانشناسی کودکان و 
نوجوانان به آن واقف بوده و همواره مقوله تئاتر کودک 
و  استعدادها  و رشد  بروز  به عنوان عرصه ای جهت  را 
داده اند.  قرار  توجه  مورد   ... و  کودکان  خالقیت های 
بیستم  ق��رن  اب��داع��ات  بزرگ ترین  از  کودکان  تئاتر 
و  اخ��الاّق  معلم  قوی ترین  تئاتر  نوع  این  بوده است. 
نبوغ  که  است  بهزیستی  سوی  به  انگیزه  بهترین 
عرصه  بزرگان  از  بسیاری  آفریده است.   را  آن   آدمی 
تربیتی  مسائل  صاحب نظران  حتی  و  ادبیات  و  هنر 
و  بوده  واقف  آن  به  نوجوانان  و  کودکان  روانشناسی  و 
همواره مقوله تئاتر کودک را به عنوان عرصه ای جهت 
 ... و  کودکان  خالقیت های  و  استعدادها  رشد  و  بروز 
مورد توجه قرار داده اند. حدود نیم قرن از شکل گیری 
تئاتر کودک و نوجوان در ایران می گذرد.اما متأسفانه 
این جریان نمایشی جز در مقاطعی کوتاه هرگز مورد 
قرار  امر  مسئوالن  و  متولیان  دست اندرکاران،  توجه 

نگرفته است. 
کودکان و تئاتر

از صاحب نظران هرگونه سرمایه  بسیاری  اعتقاد  به 
گذاری مادی و معنوی و برنامه ریزی عمیق و دراز مدت 
کودکان  با  می بایست  جامعه  اعتالی  و  رشد  جهت 
آغاز شود. کودکانی که وارث و حافظ تمدن آینده اند. 
بنابراین هرقدر کودکان به لحاظ رشد ذهنی و ادراک 
انسانی  پربار گردند در حقیقت تمدن  و  معنوی غنی 
پربار می شود. یک نمایشنامه خوب کودک دقیقا همان 
مشخصات نمایشنامه بزرگسال را دارد به اضافه این که 
تا  باشد  انجام برسد و موجز  به  باید در فرصتی کوتاه 
و  باشد  هم  کننده  سرگرم  باید  کند.  جذب  را  کودک 
بدهد.تئاتر کودک،  او  به  تربیتی، چیزهایی  لحاظ  به 
در  که  چیزهایی  آن  تمام  با  دراماتیک؛  است  تئاتری 
تئاتر بزرگسال هست،مثل گره افکنی، تحول شخصیت 
و گره گشایی. این ها چیزهایی است که همواره برای 
به  شروع  سالگی  سه  از  کودک  است.  جذاب  بچه ها 
نوجوانی  مرحله  وارد  آن  از  پس  و  می کند  یادگیری 
می شود. در واقع پانزده یا شانزده سالگی مرز نوجوانی 

است به جوانی.
تقسیم  بخش  دو  به  منظر  ای��ن  از  ک��ودک  تئاتر   
نوجوانی.ویژگی  تئاتر  و  کودکی  دوره  تئاتر  می شود: 
درام برای کودکان و نوجوانان ارتباط با عقل تماشاگر و 

به فعالیت درآوردن خرد کودک است. جوهر فکری درام 
کودک را در یک کالم می توان حل مشکالت قهرمان به 
یاری عقل کودک دانست. مهمترین ویژگی تئاتر کودک 

و نوجوان تعلیم دادن نیست بلکه کشف کردن است. 
تئاتری  نوجوانان  و  کودکان  تئاتر 
به  مبتال  مسائل  ب��ر  مبتنی  اس��ت 
توسط  یا  که  نوجوانان  و  ک��ودک��ان 
اجرا  به  خ��ردس��االن  یا  بزرگساالن 

درمی آید. 

تفاوت های تئاتر کودکان و بزرگساالن
تئاتر  ن��وع  ای��ن  که  اس��ت  طبیعی 
تئاتر  با  اساسی  تفاوت های  همواره 
بزرگساالن دارد. برای این که در تئاتر 
عقلی  ذهنی،  دلیل  به  بزرگساالن 
مخاطب  هرحال  به  که  وضعیتی  و 
داستان،  پذیرش  ب��رای  ک��رده،  پیدا 
را  مختلفی  شیوه های  است  ممکن 
اما  کند.  اتخاذ  کارگردان  و  نویسنده 
الزامًا در هر اجرا ما  تئاتر کودکان  در 
مخاطب  اول  که  هستیم  آن  نیازمند 
را جذب کنیم و بعد بتوانیم مسئله ای 
شبیه  خیلی  کنیم.نمایش  منتقل  را 
اعتقاد  به  که  آنجا  تا  است.  بازی  به 
نمایش  امر  از صاحب نظران  بسیاری 

بازی است.  نمایش  روانشناسان کودک اصل  و حتی 

نمایشگران نقش ها را بازی می کنند و به همین جهت 
باید  برای کودکان  تئاتر  بازیگر گفته می شود.  آنان  به 
بیاورد.  ارمغان  به  هیجان  و  شور  آزادی،  و  باشد  شاد 
کودک  درد  به  بی تحرک  و  کشدار  دل م��رده،  نمایش 
را  جهان  ک��ودک  که  چرا  نمی خورد 
بنابراین  و  می فهمد  خ��ود  ریتم  با 
تحرک، ریتم و ضرباهنگ باید بسیار 
اجرایی  ویژگی  مهمترین  باشد.  زیاد 
تئاتر برای کودکان این است که چون 
و  کند  تمرکز  زیاد  نمی تواند  کودک 
الزم است که او را پیوسته جذب کرد، 
شیوه  می بایست  او  با  ارتباط  شیوه 
را  او  مدام  یعنی  باشد.  زنده  ارتباط 
دعوت به شرکت در فعالیت نمایشی 
ع��رض ان��دام  و  ک���ف زدن  طریق  از 
کردن قهرمان و کمک کردن به او در 
شرکت  طریق  از  امر  این  کرد.  ماجرا 
بی واسطه و در لحظه و زنده تماشاگر 
خردسال در طی روند اجرای نمایش 
میسر می شود.نمایش خالق شکلی 
تجربه  یک  اس��ت.  وان��م��ودب��ازی  از 
سازمان یافته است که با دقت طراحی 
می شود و به اجرا در می آید. کودکان 
صحنه،  خ��الق،  نمایش  به وسیله 
از  برخاسته  واقعه  یا  مشکل  رویداد، 
ادبیات کودکان را با هدایت آموزگار، خلق یا بازآفرینی 

می کنند. این فعالیت نمایشی به  وسیله کودکان مورد 
آن ها  خود  وسیله  به   همچنین  می گیرد.  قرار  بحث 
طراحی و ارزشیابی می شود. گرچه در اجرای نمایشی 
خالق که کودکان در آن نقش آفرینی می کنند، کم و 
بیش از تکنیک های نمایشی استفاده می شود، اما این 
فعالیت را نمی توان به معنی سنتی آن نمایش خواند. 

در اینجا نمایشنامه هرگز مورد استفاده قرار نمی گیرد.
ویژگی های تئاتر کودکان

کودک  با  ارتباط  در  را  خ��ودش  ویژگی های  تئاتر 
زنده  تئاتر،  خاص  و  حیاتی  عنصر  مهمترین  دارد. 
بودن کالم و حرکت است. کودک واژه و جمالت را از 
دهان بازیگری می شنود که او را به واقع می بیند. انگار 
کودک به دنیای رمزآمیز و شگفتی پا می گذارد. اگر کار 
هنرمندان بر دل او بنشیند، کودک خودش را در چرخه 
هنرمندان  گوناگون  نقش های  با  و  می بیند  زندگی 
همذات پنداری می کند.ضرورت تئاتر کودکان را باید از 
دو زاویه مورد نظر قرار داد؛ یکی از جهت منافعی که 
از آن متصور است و دیگر آن که به عنوان یک وسیله 
تئاتر  جست.در  سود  آن  از  می توان  آموزشی  روش  و 
نقش ها  بازیگر،  استعداد  براساس  نوجوان  و  کودک 
را تقسیم نمی کنیم بلکه برای تمرین زندگی است که 
چنین کاری را می کنیم.برای هر کار فرهنگی و هنری 
باید یک روانشناس  و نوجوان حتما  به کودک  مربوط 
بالینی و تربیتی حضور داشته باشد تا آن برنامه یا کار، 
عوارضی برای مخاطب خاص خود نداشته باشد. حتی 
می شود هم  تولید  و سیما  در صدا  که  کارهایی  برای 
مشکالت و حتی بدآموزی هایی دیده می شود.خیلی 
می ترسانند  را  بچه ها  تلویزیون  تولیدات  یا  تئاترها  از 
یا اثرات سوء بجا می گذارند و تامین سالمت از دست 
رفته خیلی طول می کشد. خیلی کلمات و رفتارها و 
الگوهای غلط در برنامه های تولید شده در هر حوزه ای 
موجود است که نیاز به نظارت دارد. این نکته را هم از 
پولدار نیست، استعداد  تئاتر  نبریم که دانشجوی  یاد 
و هم  اما هم حمایت  است،  زیاد  انرژی اش  و  و شوق 
تشویق می خواهد. دانشگاه در این عرصه می بایست با 
وزارتخانه و حوزه هنری و سایر نهادها مرتبط شود تا این 
دانشجو به تخصصش بپردازد و نمایش های کیفی اجرا 
کند.در مجموع باید به سطح کیفی و کمی تئاترها دقت 
کنیم ، بعد باید از خودمان بپرسیم مثال تئاتر مدرسه در 
کجا ایستاده است و درحالی که این تئاترها با فطرت 
و  ب��ازی  عروسک  چون  کودکانه ای  ب��ازی  به  گرایش 
آیا آموزش و پرورش از این قابلیت  ماشین بازی و ... 
مهم و کارساز بهره برداری می کند. آیا در سایر مراکز 
برای پیوند تئاتر با نیازهای تربیتی خانوادها اقدامات 

بایسته صورت می پذیرد؟

نگاهی به هنر تئاتر  در دنیایی دیگر؛

سیری در تئاتر کودک

رمان "بی کتابی" برنده جایزه ادبی جالل آل احمد، 
کتابی  بی  که  است  خبوشان  شرفی  محمدرضا  اثر 
داستانی،  بستر  در  را  سرزمین  این  فرهنگ  تاراج  و 
زبان  از  داستان  کند.  می  روایت  شگرف  و  خواندنی 
کتاب های  فروش  و  خرید  شغلش  که  یعقوب  میرزا 
عتیقه و تاریخی و خطی است بیان می شود. وی با 
لسان الدوله، رئیس کتابخانه سلطنتی، که خود تعداد 
می  سرقت  به  را  کتابخانه  این  های  کتاب  از  زیادی 
برد، ارتباط برقرار می  کند. میرزا یعقوب در حادثه ای 
کتاب جای نامه ماردوش را پیدا می کند که به زبان رمز 
جای ضحاک به بند کشیده را نشان می دهد. ماجرای 
این داستان در دوران مشروطه و زمان به توپ بستن 

مجلس اتفاق می افتد.
نویسنده داستان جذاب خود را در قالب  فضاسازی 

های بدیع با زبانی منحصر به فرد روایت می کند.
محمدرضا شرفی خبوشان در قسمتی از کتاب خود 

اینطور از بی کتابی این مردم می گوید:
این وطن را می خواهم چه کار وقتی دست یک عده 
دزد و عمله جهال سفاک است؟ مگر از دست این ها 
می شود ایران را خالصی داد ؟ کی خالصی دهد ؟ 
یک مشت جهال دیگر بیایند جای یک مشت جهال 
دیگر را بگیرند، بدتر از قبلی ها؟ کی دانشش را دارد 
که این مملکت را اداره کند؟ کو دانایی؟ کو عشق به 
کتاب؟ کتابدار ما که دزد باشد، قضیه معلوم است. این 
اجنبی ها که پیشرفت کردند، بی خود نیست. چون 

کتاب دوست دارند.

مهمترین عنصر حیاتی و 
خاص تئاتر، زنده بودن 

کالم و حرکت است. 
کودک واژه و جمالت 

را از دهان بازیگری 
می شنود که او را به واقع 

می بیند. انگار کودک 
به دنیای رمزآمیز و 

شگفتی پا می گذارد. اگر 
کار هنرمندان بر دل او 

بنشیند، کودک خودش 
را در چرخه زندگی 

می بیند و با نقش های 
گوناگون هنرمندان 

همذات پنداری می کند

,,

کتاب

طی حکمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی حامد مهدوی به 
عنوان مدیر اقامتگاه های بوم گردی خراسان رضوی 

منصوب شد.
در حکم انتصاب مهدوی آمده است: نطر به اهمیت 
از  ارتقاء گردشگری  برای  برنانه ریزی مناسب  موضوع 
به  عنایت  با  گردی  بوم  های  اقامتگاه  احداث  طریق 
قابلیت های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی و با توجه به 
کمیته  مصوبه  اجرای  در  جنابعالی  تجربه   ، تخصص 
سرمایه انسانی و انتصابات اداره کل مورخ ۲8 مهرماه 
عنوان  به  سمت  حفظ  با  ابالغ  این  موجب  به  جاری 
مسئول اقامتگاه های بوم گردی اداره کل منصوب می 

شوید.
در ادامه آمده است: انتطار می رود با بهره گیری از 
دانش، تخصص و تجربیات خود با هماهنگی و تحت 
پایدار گامی  نظر معاونت گردشگری در جهت توسعه 

موثر برداشته شود.
خراسان  در  گردی  بوم  اقامتگاه  حدود 30   تاکنون 
رضوی بهره برداری شده و ایجاد و تاسیس بیش از ۱۲0 

اقامتگاه نیز در دستور کار قرار دارد.

دربازدید مشترک مدیرکل میراث فرهنگی و 
شهردار مشهد تاکید شد؛

تسریع در اجرای عملیات مرمت 
آب انبار حوض معجردار و خانه امیری

دربازدید مشترک مدیرکل میراث فرهنگی و شهردار 
مشهد بر تسریع در اجرای عملیات مرمت اثر تاریخی 
آب انبار حوض معجردار و خانه تاریخی امیری تاکید 

شد.
ابوالفضل مکرمی فر دراین باره گفت: در بازدید آب انبار 
خواستار  و  شد  صحبت  پیمانکار  با  معجردار  حوض 
تسریع در اجرای مرمت  و اتمام عملیات مرمتی و افتتاح 
طرح مرمتی آب انبار حوض معجردار در نیمه اول آبان 

ماه شدند.
وی ادامه داد: عملیات مرمتی آب انبار حوض معجر 
دار با نظارت میراث فرهنگی از حدود دو ماه قبل آغاز 
پرداخت  شهرداری  توسط  مرمتی  هزینه های  و  شده 

می شود.
مکرمی فر همچنین درباره خانه تاریخی امیری اظهار 
 3 در  همزمان  تاریخی  اثر  این  مرمتی  عملیات  کرد: 
ضلع بنا در حال انجام است و تکمیل مرمت آن در ضلع 
چهارم منوط به اخد مجوزهای الزم از سازمان میراث 

فرهنگی است.

خبر
مدیر اقامتگاه های بوم گردی خراسان 

رضوی منصوب شد
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی:

نیازمند  مدرسه  سرویس  رانندگان 
آموزش بیشتری هستند

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: بعضی 
سطحی ترین  م��دارس  سرویس های  رانندگان  از 
رعایت  دانش آموزان  کردن  پیاده  یا  سوار  در  را  موارد 

نمی کنند.
سیدهادی شریعت یار در آیین افتتاح پژوهش سرای 
مشهد  عباس زادگان  مدرسه  در  گذشته  روز  که  اولیا 
سرویس  رانندگان  آم��وزش  به اهمیت  شد،  برگزار 
مدارس اشاره کرد و افزود: در بعضی موارد رانندگان 
به ایستادن  توجه  جمله  از  م��وارد  سطحی ترین 
دانش آموزان در کوچه و خیابان ها برای آمدن و سوار 
شدن در سرویس های مدارس یا بی توجهی به نبستن 
دو  ک��ردن  س��وار  گاهی  و  جلو  سرنشین  کمربند 
دانش آموز در صندلی کنار راننده که بسیار خطرناک 

است را رعایت نمی کند.
اشاره  با  رضوی  خراسان  مرکز  دادستان  معاون 
به اینکه طبق آیین نامه نشستن بچه های زیر ۱۲ سال 
وقتی  کرد:  تصریح  است؛  ممنوع  جلو  صندلی  روی 
راننده سرویس مدرسه  قوانین راهنمایی و رانندگی را 
رعایت نمی کند، دانش آموزان نیز از آنان الگو برداری 
مدارس  سرویس های  رانندگان  این  اگر  و  می کنند 
باید  و  هستند  مربی  به نوعی  خودشان  که  بدانند 
و جراحات  باشند، خطرات  توجه داشته  نکات  به این 

رانندگی در این قسمت را کمتر شاهد هستیم.
آسیب ها  بیشترین  تصادفات  در  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادام��ه  می بینند؛  ک��ودک��ان  را  جراحت ها  و 
و  باشند  یکدیگر  کنار  در  ق��ان��ون  و  اخ��الق  باید 
و  گاه سازی  آ زمینه  در  آموزشی   کالس های  باید 
داشته  مدارس  سرویس های  رانندگان  فرهنگ سازی 

باشیم.
در ادامه این مراسم، رئیس اداره آموزش و ترافیک 
پلیس راهور خراسان رضوی نیز گفت: با وجود اینکه 
هنوز  اما  گذشته،  جدید  تحصیلی  سال  از  ماه  یک 
سرویس های  شرکت های  حضور  بر  مبنی  جلسه ای 
مدارس  رانندگان  بدانیم،  تا  نشده  گذاشته  مدارس 
چه کسانی هستند و این جلسات باید یک ماه قبل تر 

از شروع مدارس انجام می شد.
شرکت ها  مدیر  داد:  ادام��ه  دهنوی  حمیدرضا 
باید  و  هستند  دان���ش آم���وزان  س��الم��ت  م��س��ؤول 
بحث  بعد  و  بگوییم  به آنان  را  مسؤولیت هایشان 
شده،  ارائه  آموزش های  که  دهیم  انجام  را  نظارت 
اجرا شده اند یا خیر که این موضوع نیاز به هماهنگی 

و برنامه ریزی دارد.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی:

در  خونی  های  ف��راورده  تولید 
خراسان رضوی افزایش یافت

تولید  گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
نخست  نیمه  طی  استان  این  در  خونی  های  ف��راورده 
درصد  هفت  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 

افزایش یافت.
امسال  نخست  نیمه  اف��زود:  اسالمی  حمیدرضا 
۱8۲ هزار و ۹۱4 کیسه خون و فراورده های خونی در 

خراسان رضوی تولید شد.
ارتقای  برای  هایی  برنامه  اجرای  داشت:  اظهار  وی 
تعداد  افزایش  و  خون  نذر  و  خون  اه��دای  فرهنگ 
تولید فراورده  افزایش  از علل  پایگاههای اهدای خون 

های خونی در این استان به شمار می رود.
داد:  ادام��ه  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
به  خ��ون  اه��دای  داوطلب   3۶0 و  ه��زار   ۶۵ امسال 
شهرستانهای  دیگر  و  مشهد  خون  اهدای  پایگاههای 
خراسان رضوی مراجعه کردند که 4۹ هزار و ۶00 نفر از 

این تعداد شرایط اهدای خون را داشتند. 
وی با اشاره به افزایش چهار درصدی اهدا کنندگان 
اکنون  هم  اف��زود:  رضوی  خراسان  در  خون  مستمر 
استان  این  در  خون  اه��دای  داوطلبان  از  درصد   ۵3
گفت:  اس��الم��ی  هستند.  مستمر  اهداکنندگان 
اهداکنندگان مستمر که دست کم دو بار در سال خون 
اهدا می کنند بهترین اهداکنندگان از نظر پیشگیری از 
آلودگی و انتقال بیماریها به شمار می روند. وی افزود: 
تامین  وظیفه  رضوی  خراسان  خون  انتقال  کل  اداره 
استان  این  را در سطح  بیمارستان  نیاز ۵۹  خون مورد 
بر عهده دارد. خراسان رضوی پس از استانهای فارس 
شمار  به  کشور  در  خون  تولیدکننده  سومین  تهران  و 
می رود و ساالنه بیش از 3۵0 هزار کیسه خون و فراورده 

های خونی در این استان تولید می شود.
پنج  و  مشهد  در  خون  انتقال  پایگاه   ۱۱ اکنون  هم 
نیشابور،  گناباد،  قوچان،  های  شهرستان  در  پایگاه 
سبزوار و تربت حیدریه در این استان دایر می باشد و 
چند شهرستان استان نظیر تربت  جام، خواف، درگز و 

کاشمر نیز دارای مراکز خونگیری است.

خبر چند قطره زندگی

م��دی��رک��ل دف��ت��ر س��الم��ت و 
و  آم���وزش   وزارت  تندرستی 
توجه  اهمیت  به  اش��اره  با  پ��رورش 
گفت:  دانش آموزان،  فردی  بهداشت  به  خانواده ها 
انگلی  آلودگی های  از  جلوگیری  جهت  خانواده ها 
با  بهداشت فردی کودکان شان،  با کنترل  در مدارس 

آموزش و پرورش همکاری کنند.
به  اشاره  با  ضیاءالدینی  حسن  فارس،  گزارش  به 
آمار شیوع پدیکلوزیس )شپش( در کشورهای جهان، 
اظهار کرد: پدیکلوزیس شایع ترین آلودگی انگلی در 
به  پرجمعیت  محل های  در  افراد  که  دنیاست  سراسر 
علت عدم توجه به بهداشت فردی و محیط به آن مبتال 
می شوند و امکان ایجاد اپیدمی های بزرگ وجود دارد.

تماس های  دنبال  به  آل��ودگ��ی  ای��ن  اف���زود:  وی 
نزدیک بین فردی یا هنگامی که افراد خانواده در فصل 
سرما برای تأمین گرما لباس زیاد می پوشند و به صورت 
این  و  می آید  وجود  به  می کنند،  زندگی  دسته جمعی 

آلودگی از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند.
اینکه  بیان  با  تندرستی  و  سالمت  دفتر  مدیرکل 
فردی  بهداشت  ارتقای  با  آلودگی  این  از  پیشگیری 
تمامی افراد جامعه صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: 
افزایش سطح آگاهی جامعه و رعایت اصول بهداشت 
فردی و محیطی توسط افراد و خانواده ها از مهم ترین 
و  استحمام سر  و  است  آلودگی  این  با  مقابله  راه های 
بدن و شست و شوی مناسب لباس ها و لوازم شخصی 

از بهترین راه های کنترل پدیکلوزیس است.

شاعر  زن  ال��م��ص��ری،  م���رام 
الذقیه ی  در   ۱۹۶۲ در  س��وری، 
سوریه متولد شد. پس از تحصیل در 
رشته  ادبیات انگلیسی، در سال ۱۹8۲ سوریه را به قصد 
فرانسه ترک کرد. از سال ۱۹84 تا ۲0۱3 هفت مجموعه 
زبان  به چندین  او  او منتشر شده است. اشعار  از  شعر 
او  برنده شده اند.  نیز  را  و جوایز متعددی  ترجمه شده 
هم اکنون ساکن پاریس و مادر سه فرزند است. المصری 
عالقه  ویژه ای به شعر زنان عرب دارد. حتی مجموعه ای 
از اشعار شاعران زن عرب را هم منتشر کرده است. »چون 
این شاعر  از دو کتاب  تو« گزیده ای  در  آویخته  گناهی 
است )»گیالس قرمز روی کاشی سفید« و »به تو نگاه 
می کنم«( که محمد مرکبیان ترجمه کرده و توسط نشر 

چشمه منتشر شده است. 

چسبیده ام به تو
بساِن انسان

به گناَهش
هرگز

ترکت نمی کنم
مانند ولگردی

که تا توانسته خود را ُپر کرده
 از ترِس یک روز بی غذا ماندن

 خیره می شوم به تو 
که بر دامنم

 سر گذاشته ای

و  معاون مشارکت های مردمی 
بهزیستی  سازمان  توانمندسازی 
کشور از تهیه دستورالعمل جمع آوری و 
جذب کمک های مردمی برای شفافیت عملکرد موسسات 

خیریه وابسته به سازمان بهزیستی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی کوزه گر ضمن ارائه گزارش 
کمک های مردمی در طرح »لبخند مهر« گفت: این طرح 
با هدف تامین نوشت افزار برای کودکان مناطق محروم 
آغاز به کار کرده و تا کنون بیش از ١ میلیارد و ٧٠٠ میلیون 
تومان کمک نقدی و ٧ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان کمک 

غیرنقدی از کمک های مردم را جذب کرده است.
و  بوده  آمیز  موفقیت  کمپین  این  اینکه  بیان  با  وی 
هر  افزود:  است  مردم  بخشندگی  روحیه  نشان دهنده 
لبخند  کمپین  به  که می توانست  طریقی  به هر  کسی 

مهر کمک کرد، به ویژه در این طرح از کمک و همراهی 
بانک رسالت، بانک ملت و موسسه نیک گامان جمشید 

استفاده کردیم.
معاون مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان 
سازمان  کمک های  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی 
شکل  به  دیگر  حمایتی  نهادهای  برخالف  بهزیستی 
از  یکی  ک��رد:  اظهار  نمی شود،  آوری  جمع  متمرکز 
تفاوتهای سازمان بهزیستی با نهادهای دیگر این است 
که کار جمع آوری کمک های مردمی سازمان بهزیستی 
به شکل متمرکز نیست و حداکثر ۱0 درصد از کمک ها به 
شکل متمرکز در ستاد جمع آوری می شود. به این ترتیب 
کمک ها در هر استان و  7 تا 8 هزار موسسه خیریه مراکز 
آوری  جمع  به  اقدام  و  سالمندان  و  معلولین  نگهداری 

کمک ها کرده اند.

 ۲7 )زادٔه  بهمنی  محمدعلی 
اندیمشک(،  در   ۱3۲۱ فروردین 
اس��ت.  ای��ران��ی  غ��زل س��رای  و  شاعر 
بسیاری بر این عقیده اند که غزل های او وام دار سبک و 

سیاق نیما یوشیج است.
آغاز  رادیو  با  را  از سال ۱34۵ همکاری خود  بهمنی 
استانی  شبکه  همکاری  با  را  شعر  صفحٔه  برنامٔه  و  کرد 
 ۱374 سال  در  بهمنی  داده اس��ت.  ارائه  فارس  خلیج 
همکاری خود را با هفته نامٔه ندای هرمزگان آغاز می کند 
و صفحه ای تحت عنوان تنفس در هوای شعر را هر هفته 

در پیشگاه مشتاقان خود قرار می دهد. 
به دریافت  ق  بهمنی در سال ۱378 موفاّ دعلی  محماّ
ایران  تندیس خورشید مهر به عنوان برترین غزل سرای 
فرهنگ  کلاّ  اداره  ت  هماّ با  سال ۱383  در  گردید.]۵[ 

برگزاری  با  همزمان  هرمزگان،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
در  ج��وان  داستان  و  شعر  سراسری  کنگرٔه  ششمین 
بندرعباس نکوداشت محمدعلی بهمنی برگزار گردید. 
همچنین در کنگرٔه سراسری شعر دفاع مقدس از او تقدیر 

شده است.
در این زمانه بی های و هوی الل پرست/خوشا به حال 
کالغان قیل و قال پرست/چگونه شرح دهم لحظه لحظه 
ناباور خیال پرست؟/به شب  این همه  را/برای  ی خود 
نشینی خرچنگ های مردابی/چگونه رقص کند ماهی 
زالل پرست/رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند/به 
پای هرزه علف های باغ کال پرست/رسیده ام به کمالی 
که جز اناالحق نیست/کمال دار برای من کمال پرست/
بودنم خاری ست/به چشم تنگی  و زنده  ام  هنوز زنده 

نامردم زوال پرست

پ��رورش  و  آم��وزش  کل  مدیر 
تکذیب  ضمن  رض��وی  خراسان 
خبر اخراج دانش آموزان هنرستانی 
در مشهد، گفت: دانش آموزان مذکور بعد از اتفاق پیش 
آمده، بی انظباطی های مختلفی در مدرسه انجام دادند 

که مخالف مقررات مدرسه بوده است.
در  خدابنده  قاسمعلی  مشهدفوری،  گ��زارش  به 
خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر 
به  اقدام  که  مشهد  در  هنرستانی  آموزان  دانش  اخراج 
فیلم برداری از معاون خاطی مدرسه کرده لودند، اظهار 
قرار  تنبیه  مورد  که  افرادی  آموزان،  دانش  این  داشت: 

گرفته بودند نیستند.
وی ادامه داد: این دانش آموزان بعد از اتفاق پیش آمده 
دادند که  انجام  انظباطی های مختلفی در مدرسه  بی 

مخالف مقررات مدرسه بوده است.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به 
این که علی رغم تذکرات کتبی مدیر مدرسه به این دانش 
شورای  انظباطی،  مسائل  به  آنان  توجه  عدم  و  آم��وزان 
انظباطی برای آن ها تشکیل شد،عنوان کرد: بنابراین بعد 
از تشکیل شورای انظباطی و با رضایت والدین این دانش 
آموزان متخلف به مدرسه ای دیگر در همان ناحیه منتقل 

شدند.
خدابنده با بیان این که تنها تلفن همراه آوردن به مدرسه 
تخلف این دانش آموزان نبوده است و تخلفات اخالقی نیز 
داشتند، تصریح کرد: آموزش و پرورش به همان نسبت 
که در مورد تخلف معلمان حساس است با دانش آموزی 
که ساختار انظباطی مدرسه را رعایت نکنند بنابر قوانین 

برخورد می کند.

آستان  انتشارات  تولید  معاون 
قدس رضوی گفت: »چگونه کتاب 
بخوانیم« عنوان کتابی است که توسط 
انتشارات آستان قدس رضوی برای ششمین بار تجدید چاپ 

شد.
سید احمد میرزاده اظهار داشت: »چگونه کتاب بخوانیم« 
تالیف ماتیمر جی.آدلر و چارلز لینکلن ون دورن و ترجمه 
محمد صراف تهرانی در قالب مجموعه آثار فاخر فرهنگی و 
هنری به نام»گنجینه« به چاپ ششم رسید.  وی با بیان اینکه 
مجموع شمارگان چاپ شده قبلی این کتاب به هفت هزار و 
۶۵0 نسخه می رسد. ادامه داد: به نشر چاپ ششم »چگونه 
کتاب بخوانیم« را در قطع وزیری، با شمارگان هزار نسخه 
منتشر کرده است.  معاون تولید انتشارات آستان قدس 
رضوی اضافه کرد: به نشر در آستانه سی سالگی فعالیت 

خود بر آن است تا برخی آثار فاخر فرهنگی و علمی سال های 
دور خود را در مجموعه ای به نام گنجینه گرد هم آورد. میرزاده 
خاطرنشان کرد: هدف انتشارات آستان قدس رضوی از این 
اقدام صرفا فرهنگی، معرفی درباره آثاری است که هر چند به 
دالیل گوناگون فرصت تجدید چاپ نیافته اند، اما همچنان از 

غنای فرهنگی و علمی شایسته ای برخوردارند.
بخش  چهار  در  کتاب  این  کرد:  تصریح  ادام��ه  در  وی 
شامل »ابعاد خواندن«، »سومین سطح خواندن، خواندن 
تحلیلی«، »روش هایی برای انواع مختلف مطالب خواندنی« 
و »اهداف نهایی خواندن« تکنیک های کامال مفیدی را برای 
رده بندی موضوعی کتاب ها، خوانش هوشمندانه متن و 
ارتباط سازنده خواننده با نویسنده ارائه می کند و نویسندگان 
میان چهار سطح »خوانش ابتدایی، اجمالی، تحلیلی و 

منطقی« و »ادراک، تفکر و یادگیری« تمایز قائل می شوند.

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش  و پرورش اعالم کرد؛

جزئیات پیشگیری و درمان شپش سر در بین دانش آموزان
شعر جهان/ مرام المصری معاون سازمان بهزیستی خبر داد

با شاعران معاصر/محمدعلی بهمنیعملکرد موسسات خیریه شفاف می شود مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی؛

»چگونه کتاب بخوانیم« از سوی به نشر منتشر شددانش آموزانی که اقدام به فیلم برداری کرده بودند اخراج نشدند

»صبح امروز« از متولدین 97/7/7 مشهد گزارش می دهد؛

2۶2 نوزاد در یک روز تولد الکچری 

سرویس اجتماعی

صف کشیدن مادران باردار برای زایمان، پدیده ای 
نیست که روز و هر سال در زمان خاصی پیش بیاید، 
باردار  م��ادران  ازدح��ام  که  بود  روزی   ۹7/7/7 اما 
برای به دنیا آوردن نوزادان خود پشت در بیمارستان 
را به خود دید. هماهنگی روز، ماه و سال برای تاریخ 
دار  پسر  برای  که  ژنتیکی  دستکاری  از  بعد  تولد 
شدن و دختردار شدن توسط عده ای انجام می شد، 
را غافلگیر  موضوع الکچری جدیدی است که همه 
کرد. مد جدیدی که یکی دو سالی است باب شده و 
والدین به دنبال تولد فرزندشان در تاریخ تولد شیک 
انتخاب  را  ُرند  های  تاریخ  برخی  هستند،  خاص  و 
که  هستند  آن  دنبال  به  والدین  برخی  و  کنند  می 
هر طور شده نوزادشان در روزی که خودشان متولد 
به  ازدواجشان  سالگرد  مانند  روزی  در  یا  اند  شده 
دنیا بیاید و این  فرای همه مدهای الکچری بازها از 

جمله تزئین اتاق زایمان مادر باردار است.
رئیس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
را   7/7/۹7 تاریخ  در  ثبت شده  زایمان های  تعداد 

۲۶۲ نفر اعالم کرد.
در  تولدها  ت��ع��داد  خصوص  در  فرخی  ف��ری��ده 
در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بیمارستان های 
زایمان های  تعداد  اظهارداشت:   7/7/۹7 تاریخ 
به  زایمان    ۱4۱ که  بوده  مورد   ۲۶۲ ما  شده  ثبت 
طبیعی  صورت  به  زایمان   ۱۲۱ و  سزارین  صورت 

انجام شده است.

 ۱0۱ سزارین،  زایمان های  تعداد  از  افزود:  وی 
از  آنها  سزارین  یعنی  بوده اند؛  قبلی  سزارین  مورد 
سزارین  حتما  باید  و  است  بوده  شده  تعیین  پیش 
این  حاملگی  زم��ان  مدت  اس��ت.  می شده  انجام 
زایمان های سزارین ۱۲۹ مورد بین 37 تا 40 هفته 
 8 همچنین  است.  بوده  هفته    4۱ باالی  مورد   4 و 

مورد زایمان هم بین 3۲ تا 3۶ هفته 
نارس  زایمان های  که  است  ب��وده 

بوده اند.
دانشگاه  مامایی  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم 
»ت��ع��داد زای��م��ان ه��ای س��زاری��ن در 
در  جاری  سال  ابتدای  ماهه  شش 
و  مورد   8۲3 هزار   ۲3 ما  دانشگاه  
تعداد زایمان های طبیعی 30 هزارو 
خاطر  اس���ت«،  ب��وده  م��ورد   ۲38
روزانه  متوسط   طور  به  کرد:  نشان 
حدود 7۲ مورد سزارین برنامه ریزی 
 ۹7/7/7 تاریخ  در  که   داریم  شده 
و  رسیده   مورد   ۱0۱ به  تعداد  این 

۲۹ مورد افزایش داشته است.
س��زاری��ن ه��ا  البته  اف���زود:  وی 
اینگونه نبوده زودتر از موعود باشند 
شده  برنامه ریزی  سزارین های  بلکه 
قبلی،  سزارین  علت  به  که  بوده اند 
دوباره سزارین انجام شده است. به 

تاخیر انداختن یا سرعت بخشی تاریخ زایمان خوب 
نیست زیرا در هر دو حالت نوزاد هنوز برای خروج از 

رحم آمادگی ندارد.
رئیس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در  مشهد  پزشکی  علوم  دردانشگاه  ما  کرد:  بیان 
تعداد  که  نداشته ایم  مشکلی  خیلی  زمینه  این 
 ۹7/7/7 تاریخ  در  زایمان هایمان 
بوده  زایمانهایی  بلکه  باشد  زی��اد 
تاریخ  آن  در  توانستیم  م��ی  ک��ه 

برنامه ریزی کنیم.
ف���رخ���ی ض���م���ن اش�������اره ب��ه 
زمینه  در  رسانه ها  ش��ل��وغ ک��اری 
عنوان  الکچری  تولدهای  تاریخ 
زایمان  رویکرد  به  توجه  با  ک��رد: 
آنها  بیمارستان ها،  در  طبیعی 
مساله  این  روی  نمی توانند  خیلی 
مانور بدهند. شاید چند بیمارستان 
تهران  مخصوصا  شهرها  برخی  در 
انجام داده  باشند،  را  اینگونه کارها 
باشد  پررنگ  مسئله  این  اینکه  اما 

نبوده است.
وی با اشاره به اینکه »ما همچنین 
در  را  خصوصی  بیمارستان های 
سزارین  زایمان های  تعداد  زمینه 
بیشتر  گفت:  می کنیم«،  چ��ک 
سابقه  شده  انجام  که  سزارین هایی 

سزارین داشته اند  و تاریخ احتمالی زایمان در همان 
تاریخ بوده است و نیامده اند صرفا بخاطر تاریخ این 

کار را انجام دهند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  اداره  رئیس 
و  پزشکان  کار  ب��رروی  نظارت  خصوص  در  مشهد 
زایمان  تاریخ های  خصوص  در  که  بیمارستان هایی 
عنوان  می کنند،  همکاری  خانواده ها  با  الکچری 
موردی  شاید  را  ها  نظارت  م��وارد  برخی  در  کرد: 
سزارین های  درصد  از  کلی  پایش  اما  دهیم،  انجام 
انجام  و...را  بیمارستان ها  عملکرد  پزشکان، 
خاصی  تفاوت  کمی،  تحقیقات  در  اگر  می دهیم. 
آنها  عملکرد  بر  هم  کیفی  نظر  از  کنیم  احساس 
زایمان های  خصوص  در  ما  کنیم.  می  نظارت 
سزارین در 7/7/۹7  گزارشی نداشتیم. فقط یکی 
در  اما  کردند،  را  کار  این  تهران  در  بیمارستان  دو 
وجود  روزها  سایر  به  نسبت  آنچنانی  تفاوت  مشهد 

نداشت.
مشهد کمترین سزارین را دارد

پزشکی  علوم  »دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  فرخی 
کمترین  کشور  بزرگ  دانشگاه های  بین  در  مشهد 
اول  رتبه  زمینه  این  در  تقریبا   و  دارد  را  سزارین 
کاهش  بیشترین  ما  کرد:  نشان  خاطر  دارد«،  را 
 ۵0 کشور  سزارین  میانگین  ایم.  داشته  را  سزارین 
درصد است. در حالی که این رقم در دانشگاه علوم 
سزارین  همچنین  است.  درصد   44 مشهد  پزشکی 
درصد   40 تا   3۹ کشور  در   و  درصد   34 ما  نخست 

است.
وی در خصوص مهمترین اقدامات دانشگاه علوم 
طبیعی  زایمان  ترویج  راستای  در  مشهد  پزشکی 
تصریح کرد: ساخت اتاق های ال. دی. آر، بازسازی 
بسیاری از زایشگاه های ما، به روز شدن تجهیزات، 
برگزاری کالس های آمادگی برای زایمان، پایش های 
مداوم، توانمندسازی پرسنل در زایمان طبیعی و... 

از جمله اقدامات ما در این راستا بوده است.
رئیس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در خصوص اتاق های ال. دی. آر افزود: مادر زمانی 
با  اتاق  زایمان می شود می تواند در یک  فاز  وارد  که 
آموزش  افراد خانواده، مامای  از  حضورهمراهی که 
دیدیده و... هستند، زایمان را انجام دهد. در حال 
حاضر  مثل گذشته نیست که در یک اتاق چند نفر 
زایمان کنند. در بخش دولتی تمام اتاق های ما ال. 
است.  کافی  تقریبا  هم  آنها  تعداد  و  است  آر  دی. 
در  و  است   رایگان  طبیعی  زایمان  دولتی  بخش  در 
برای  بیمارستان ها  از  خیلی  هم  خصوصی  بخش 

زایمان طبیعی طرح های تخفیفی می گذارند.

در برخی موارد نظارت 
ها را شاید موردی انجام 

دهیم، اما پایش کلی 
از درصد سزارین های 

پزشکان، عملکرد 
بیمارستان ها و...را 

انجام می دهیم. اگر در 
تحقیقات کمی، تفاوت 

خاصی احساس کنیم از 
نظر کیفی هم بر عملکرد 
آنها نظارت می کنیم. ما 

در خصوص زایمان های 
سزارین در 97/7/7  

گزارشی نداشتیم. فقط 
یکی دو بیمارستان در 

تهران این کار را کردند، 
اما در مشهد تفاوت 

آنچنانی نسبت به سایر 
روزها وجود نداشت

,,

خبر

#ج��واد_ شعر   دفتر  جدیدترین  #ماه_بر_کوهان 
کلیدری چاپ و منتشر شد. اگرچه از نام کتاب، معانی 
گوناگونی به ذهن می رسد اما درحقیقت، "ماه بر کوهان" 
به معنی ) ماه ابر کوهان= ماه باالی کوهسار( است که لحن 

بیست و یکم از سی لحن باربد، خنیاگر خسروپرویز است.
این مجموعه ۱۶۵ صفحه ای ۱۲0 قطعه شعر حاصل 
در  بیشتر  و  #کلیدری   ۱3۹3 تا   ۱388 ه��ای  س��ال 
و...  عاشقانه  سیاسی،  اجتماعی،  فلسفی،   موضوعات 
است. امید است که اشعار پس از ۱3۹3 تا کنون او نیز در 

مجموعه ی دیگری منتشر شود . 
اگرچه جهان بینی و زبان این شعرها، تا حدود زیادی 
ادامه مجموعه شعرهای سپید قبلی او چون #یکی_این_

همه_گل_را_از_دستم_بگیرد و #کادوی_غمگین و حتی 
مجموعه غزل های او #قطار_ساعت_هفت به شمار می 
آید اما گاه تفاوت هایی در ساختار و هم در محتوا دیده می 

شود.
نشر #گیومه که ناشر تخصصی ادبیات معاصر است 
انتشار این مجموعه را بر عهده داشته است. تیراژ کتاب، 

۵00 جلد و و قیمت ۱۵000 تومان است . 
کتاب  این  سراسری  پخش  هنوز  اینکه  به  توجه  با 
شماره  با  فعال  توانند  می  عالقمندان  نشده،  انجام 
تماس  کتاب  ی  تهیه  برای   ) ت��ل��ف��ن)0۹308۲8۱3۵8 

بگیرند.
چند شعر از #ماه_بر_کوهان 

///اگر
چه می شداگر من درخت سیب می شدم

تو زمین
آن گاه پرنده ها از شانه ی من بلند می شدند

می نشستند روی گونه ی تو
آب، جان مان را تازه می کرد

و آفتاب، یکسان می تابیدبه هر دوی مان.
من اگر درخت می شدم

تکان می دادم خودم را
شاخه هایم را می کشتم

سیب ها را می ریختم به دامان تو
از خودم صدا درمی آوردم

با غریو و هلهله می ترساندم همه را
کارهایی می کردم که فقط درختان سیب می دانند

شب ها مادر صدایت می کردم
روزها، پدر

اگر تو زمینم می شدی
من هم درخت می شدم

درهر پنج فصل سال.
///تو

شناختم، صدای تو بود
خیلی دور، خیلی گنگ

ازسطرهای رمانی که می خواندم، صدای تو می آمد
و مستقیم نفوذ می کرد در اعصابم

در رگ و پی خسته ام
هراس داشتم

پنجره را گشودم
یادم نبود پاییز آمده

از پاییز، صدای تو می آمد
نسیم سردش درختان را می ترساند

و صدای تو پخش می شد در مه
در صورت خاکستری پاییز

سر چرخاندم به سمت خودم
گودی پای چشم هایم بیشتر شده بود

حاال در تنهایی حل می شدم
در غروب خسته

و همچنان صدای تو از ضبط صوت می آمد.
///گذر زمان

بیست سال پیش
همین جا که ما نشسته ایم، در این اتاق، باغی بود

تصورش دشوار است، اما
درست همین جا که تو نشسته ای، درختی بود

که هرروز عصر، دوکبوتر می نشستند روی شاخه اش
یکی شادی بود و آن یکی هم، شادی.

هیچ کس نمی دانست
بیست سال بعد، جای آن درخت،

روی  شیرین  گنجشک  دو  با  نشیند  می  دختری 
لبهایش...

زمان می گذرد
زمان می گذرد با همه ی توانش

وگرنه موهایم سفید نمی شد.
نگاه کن به خاطرات خوش دیروز

به صبح روشن روبه رو.
/// درک حقیقت

این روزها به چیزهای جدیدی پی برده ام
مثال، باد از میان درختان پرمیوه، سنگین تر می گذرد

آب در همه جای جهان، سرپایینی می رود
و ریشه ی گیاهان، خاک را دوست دارند

فهمیده ام دل هم برای خود، هویت مستقلی دارد
فرض کن اگر من یکی ازهمین شهدای گمنام باشم،

دلم هم شهید دیگری ست
امروز پی بردم

درچشم آفتاب، هرکس به اندازه ی خودش سایه ای دارد
و ماه، شبها برای هم صحبتی با من بیرون می آید

فهمیده ام اگر تو نباشی، من دیوانه می شوم
همین طور توی خانه راه می روم و

با خودم حرف می زنم.
///نوروز

سال نو منتظر پایان گرفتن خشونت هاست
معطل مانده تا جنگ های فرقه ای تمام شود

نوروز، آن گاه رخ نشان خواهد داد
که پرندگان به ییالق برگردند.
اکنون اما، باد از بغض و کینه

از عداوت، سخن می گوید
شپاتی که به پرچم کشورهای بسیاری خورده است.

///آن سال ها
سیب ها اگر از شاخه می افتادند
نیمی در آفتاب جای می گرفتند
و نیمی در سایه ی خود درخت.

آن سال ها فرقی نمی کرد
فصل جفت گیری گرگ هاست یا گوزن ها

آفتاب، گرم می تابید بر پهلوی حیوان های جوان
آن سال ها

آن ماه ها
آه، آن روزها دندان های شیری مان را می انداختیم پشت 

بام
و غافل نبودیم از زیبایی چشم های گاو

از کوهان شتر، با آن همه استقامت اندوخته اش.
همین حاال هم عطر گیاهان کوهی می پیچد میان کلمه 

ها
وقتی از آن سال ها حرف می زنم.

گزارش
ماه برکوهان

جدیدترین دفتر شعر جواد کلیدری چاپ و منتشر شد

حوادث
شوهرم با زن دوستش فرار کرد !

شوهر  پیامک  در  را  عشق  کلمه  بار  آخرین  برای  وقتی 
آتشفشان  که  چرا  لرزید  وجودم  همه  دیدم  خیانتکارم 
و  سوزاند  آتشین  سربی  مواد  با  مرا  زندگی  کلمه  همین 
اولین  برای  را  عشق  واژه  وقتی  کرد.  تبدیل  خاکستر  به 
کردم  احساس  شنیدم  »هاتف«  از  پارک  نیمکت  روی  بار 
اما  است  نشسته  ام  شانه  بر  خوشبختی  کوچک  پرنده 
نمی دانستم روزی این واژه زیبا »هر جایی« می شود و آن 
پرنده کوچک بر شانه فرد دیگر خاکسترنشینی مرا نظاره 

گر خواهد بود چرا که ...
همسرش  پیامک  آخرین  به  که  درحالی  ساله   27 زن 
خیره شده بود با بیان این که نمی دانم قصه تلخ زندگی ام 
مددکار  و  مشاور  به  کنم  تعریف  فرزندم  دو  برای  چگونه  را 
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت: 10 سال قبل زمانی 
که نوجوانی پرشورو نشاط بودم و آرزوهایم را به زیبایی های 
طبیعت گره می زدم پارک نشینی با دوستانم تنها تفریح و 
خوشگذرانی ام بود به طوری که بیشتر اوقاتم را به گشت و 
گذار در پارک می پرداختم در یکی از همین روزها هنگامی 
حال  در  پارک  های  نیمکت  از  یکی  روی  دوستانم  با  که 
پسر  نگاه  با  نگاهم  ناگهان  بودیم  خندیدن  و  گفتن  لطیفه 
کنار  از  عبور  حال  در  دوستانش  با  که  کرد  تالقی  ای  غریبه 
ما بودند آن لحظه زیبا و جذاب برایم قابل توصیف نیست 
از  بود  داده  رخ  روحم  و  قلب  در  عجیبی  اتفاق  که  حالی  در 
دوستانم فاصله گرفتم وقتی »هاتف« به کنارم رسید گفت 
دوباره  گویی  عشق،  ابراز  این  با  دارم!«  دوستت  »عاشقانه 
خانواده  مخالفت  وجود  با  که  نکشید  طولی  شدم  متولد 
هاتف تصمیم به ازدواج گرفتیم اگرچه آن ها می خواستند 
برابر  در  اما  کنند  انتخاب  سنتی  شیوه  به  را  عروسشان 

عشق آتشین ما چاره ای جز تسلیم نداشتند.
کردم  احساس  نشستم  عقد  سفره  پای  وقتی  خالصه 

در  اما  خورد  گره  پاییز  زیبای  های  رنگ  به  آرزوهایم  همه 
به همین  برای همسرم پیدا نشد  نیشابور شغل مناسبی 
دو  تولد  با  که  بود  جا  این  کردیم  مهاجرت  مشهد  به  دلیل 
فرزندم زندگی ما رنگ و بوی بهاری گرفت ولی آرام آرام دیگر 
از آن »دوست داشتن ها« و »عشق ورزیدن ها« خبری نبود 
گویی این عشق چون آتشفشانی بود که برای مدت کوتاهی 
10 سال از ازدواجمان  فواره زد و سپس خاموش شد حدود 
منزل  به  را  ای  ناخوانده  مهمان  هاتف  روزی  که  می گذشت 
آورد واو را از هم والیتی هایش معرفی کرد که او نیز با همسر 
به  از آن روز  و فرزندانش در حاشیه مشهد زندگی می کرد 
شد  شروع  رمضان  خانواده  و  ما  خانوادگی  آمد  و  رفت  بعد 
در حالی که فرزندانم دو همبازی هم سن و سال خودشان 
کرده  پیدا  جدیدی  دوستان  نیز  هاتف  و  من  بودند  یافته 
این که در  از  و  بودیم من و الدن هم خیلی صمیمی شدیم 
بودم  خوشحال  خیلی  داشتم  او  مانند  دوستی  شهر  این 
این صمیمیت خانوادگی به آن جا کشید که بیشتر روزهای 
خریدهایمان  حتی  و  گذراندیم  می  یکدیگر  کنار  را  تعطیل 
جایی  به  خانوادگی  دلبستگی  این  بود  شده  مشترک  نیز 
رعایت  اصال  همسرم  نزد  را  حجابش  الدن  دیگر  که  رسید 
فرهنگ  و  تجدد  نشانه  را  موضوع  این  هم  من  و  کرد  نمی 
با  ارتباط  و  آشنایی  این  از  ماه  چند  دانستم  می  او  باالی 
منزل  به  همسرم  روزی  که  بود  نگذشته  رمضان  خانواده 
می  مسافرتی  چمدان  داخل  را  لوازمش  که  حالی  در  و  آمد 
به  روز  چند  کاری  ماموریت  یک  برای  گفت:  من  به  گذاشت 
عجیبی  شوق  و  شور  همسرم  اگرچه  رود  می  شهرستان 
طوری  به  گرفت  فرا  مرا  وجود  غریبی  دلشوره  اما  داشت 
به  رمضان  بعد  روز  چند  ندارد  بازگشتی  سفر  این  گویی  که 
گفت:  او  شد  همسرم  بستگان  آدرس  جویای  و  آمد  منزلم 
هاتف و الدن نقشه شومی طرح کرده اند و به اتفاق فرزندانم 
تماس  به  هاتف  ولی  نبود  کردنی  باور  اند  گریخته  تهران  به 

چه  بگو  فقط  نوشتم  و  دادم  پیام  او  به  داد  نمی  پاسخ  هایم 
کوتاهی کردم که مستحق چنین خیانتی بودم. او پاسخ داد 
تو نقصی نداشتی من آدم کثیفی هستم ولی چاره ای جز 

رسیدن به عشقم را نداشتم!
چقدر واژه »عشق« برایم آشنا بود 10 سال قبل نفهمیدم 
که روزی این واژه هر جایی می شود. به طوری که آتشفشان 
این عشق زندگی مرا می سوزاند حاال مانده ام قصه هاتف را 

چگونه برای فرزندانم بازگو کنم و ...

در  قاچاق  آرایشی  لوازم  ریال  میلیارد  یک  از  بیش  کشف 
نیشابور 

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: طی سه مرحله بازرسی 
 600 و  میلیارد  یک  شهرستان  این  باربری  های  شرکت  از 
و  کشف  قاچاق  آرایشی  لوازم  و  لباس  انواع  ریال  میلیون 

ضبط شد.
از  از یکی  بازرسی  افزود: در  پور  سرهنگ حسین دهقان 
این شرکت های باربری 2 هزار و 500 قلم انواع لوازم آرایشی 
گمرکی  مدارک  فاقد  تحریر  لوازم  قلم  هزار  پنج  و  قاچاق 
باربری دیگر   2 از  بازرسی  کشف شد. وی اظهار داشت: در 
 6 و  لوازم تحریر  400 قلم  و  2 هزار  انواع لباس،  500 ثوب  نیز 

دستگاه پلی استیشن به دست آمد.
وی با اشاره به دستگیری چهار متهم در این زمینه گفت: 
سیر  منظور  به  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکارچی بره میش وحشی در نیشابور دستگیر شد
گفت:  نیشابور  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
پناهگاه  محدوده  در  وحشی  میش  بره  راس  یک  شکارچی 
حیات وحش حیدری این شهرستان شناسایی و دستگیر 

شد.

طی  بانان  محیط  اف��زود:  نوربخش  مهدی  محمد 
شکارچی  سه  شناسایی  به  موفق  نامحسوس  مراقبتهای 
فاقد مجوز شده و با اجرای طرح کمین، خودرو شکارچیان 

را متوقف کردند.
قبضه  یک  مزبور  خودرو  از  بازرسی  در  داشت:  اظهار  وی 
اسلحه گلوله زنی و الشه یک راس بره میش وحشی کشف 

شد.
دستگیر  شکارچیان  از  نفر  یک  ارتباط  این  در  گفت:  وی 
متواری  هوا  تاریکی  از  استفاده  با  وی  همدست   2 و  شد 
شدند.متخلفین فراری توسط محیط بانان شناسایی شده 
و اقدامات قضایی برای دستگیری آنان در حال انجام است.

سه سارق احشام و طیور در قوچان دستگیر شدند
حرفه  سارق  سه  دستگیری  از  قوچان  انتظامی  فرمانده 

ای احشام و طیور در این شهرستان خبر داد.
فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت:  مصرخانی  قدیر  سرهنگ 
پیگیری  فرماندهی،  این  استحفاظی  حوزه  در  دام  سرقت 
موضوع و شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان قرار گرفت.
آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  دایره  ماموران  افزود:  وی 
سه  جداگانه  عملیات  طی  سرقت،  های  شیوه  بررسی  با 
بازجویی ها  در  کردند.متهمان  دستگیر  را  ای  سارق حرفه 
مرغداری  از  سرقت  فقره  یک  و  احشام  سرقت  فقره   2 به 

اعتراف کردند.
سیر  منظور  به  متهمان  گفت:  قوچان  انتظامی  فرمانده 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرد  سالح  فروش  عاملین  دستگیری  از  همچنین  وی 
به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  خشن  و 
قوچان،  در  فتا  پلیس  توسط  مجازی  فضای  پایش  و  رصد 
کارشناسان این حوزه با تبلیغاتی در فضای مجازی مواجه 

شدند که با بررسی های بیشتر و اقدامات فنی فرد متخلف 
در این ارتباط شناسایی و دستگیر شد.

متخلف  این  مخفیگاه  از  بازرسی  با  داشت:  اظهار  وی 
به  متهم  و  شد  کشف  خشن  و  سرد  سالح  تعدادی 
همدستی یکی از دوستانش در راه اندازی کانال فروش انواع 
در شبکه  و تبلیغات  در فضای مجازی  و سالح سرد  چاقو 

های اجتماعی برای جذب مشتری اعتراف کرد.
پرونده  تشکیل  از  پس  متهم  گفت:  مصرخانی  سرهنگ 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  منظور  به  مقدماتی 

معرفی شد.
وی افزود: براساس قانون مجازات اسالمی و جرایم رایانه 
ای، تبلیغ و فروش هرگونه سالح سرد نظیر خنجر و چاقوی 
آن  مرتکبین  با  و  است  جرم  مجازی  فضای  در  دار  ضامن 

مطابق قانون برخورد خواهد شد.

310 کیلوگرم مواد مخدر از منزلی در مشهد کشف شد
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: 310 
کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی در محدوده بلوار 

پیروزی در مشهد کشف و ضبط شد.
مرکز  گروههای  داد:  گزارش  قربانزاده  ابراهیم  سرهنگ 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با 
ردزنی گسترده و اقدامهای نفوذی به اطالعاتی در خصوص 
دست  مسکونی  منزل  یک  در  مخدر  مواد  محموله  وجود 

یافتند.
مکان  این  وارد  قضایی  هماهنگی  با  ماموران  گفت:  وی 
از عوامل اصلی تهیه  شدند و در عملیات ضربتی سه نفر 
کشف  تریاک  کیلوگرم   310 و  دستگیر  افیونی  مواد  توزیع  و 
به  داشت  فرار  قصد  که  مرگ  سوداگران  از  دیگر  یکی  شد. 
و  گرفت  قرار  اصابت  مورد  پا  ناحیه  از  پلیس  گلوله  ضرب 
زمینگیر شد. در این عملیات سه دستگاه خودرو متهمان 

نیز توقیف شد.
* کشف انبار احتکار پارچه

سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی همچنین 
از کشف انبار احتکار پارچه در مشهد خبر داد.

سرهنگ قربانزاده افزود: در بازرسی از این انبار در حاشیه 
12 میلیارد ریال  شهر مشهد دو هزار طاقه پارچه به ارزش 

کشف و یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده هنگ مرزی تایباد مطرح کرد؛
مرزهای  در  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   31 از  بیش  کشف 

شرقی خراسان رضوی

لیتر   540 و  هزار   31 کشف  از  تایباد  مرزی  هنگ  فرمانده 
مرزهای  در  فرماندهی  این  مرزبانان  توسط  قاچاق  سوخت 

شرقی خراسان رضوی خبر داد.
مستقر  مرزبانی  نیروهای  گفت:  صمدی  کاظم  سرهنگ 
گشت زنی  حین  افغانستان  و  ایران  مرزی  صفر  نقطه  در 
هفته  در  مختلف  عملیات  چند  طی  مرزی  نوار  کنترل  و 
و  کشف  را  قاچاق  سوخت  مقدار  این  توانستند  گذشته  

ضبط کنند.
وی افزود: در این ارتباط چند خودروی سواری و ترانزیتی 
توقیف و همچنین تعدادی متخلف دستگیر و با تشکیل 

پرونده راهی مرجع قضایی شدند.
سرمایه  سوخت  کرد:  اظهار  تایباد  مرزی  هنگ  فرمانده 
ملی محسوب می شود و قاچاق آن عالوه بر ایجاد ناامنی به 

چرخه تولید و اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.
وی با اشاره به برقراری امنیت و جلوگیری از ورود و خروج 
از  کرد:  بیان  دوغارون  مرز  طریق  از  قاچاق  کاالی  نوع  هر 
ابتدای امسال تاکنون مرزبانان موفق به کشف بیش از 670 

هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.
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همراه  آوانسن،  اینترنتی  برنامه  سالگرد  نخستین 
توسط  برنامه  این  ای  رسانه  چند  سایت  از  رونمایی  با 
اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  اصولی  احسان 

شورای شهر مشهد شب گذشته برگزار شد.
همراه  آوانسن،  اینترنتی  برنامه  سالگرد  نخستین 
توسط  برنامه  این  ای  رسانه  چند  سایت  از  رونمایی  با 
»احسان اصولی« رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 

شورای شهر مشهد شب گذشته برگزار شد.
تبریک  ضمن  اصولی  احسان  برنامه  این  ابتدای  در 
کرد:  اظهار  برنامه  این  اندرکاران  دست  و  عوامل  به 
نگاه تخصصی  با  آوانسن  نظیر  رشد کردِن رسانه هایی 
از اولویت های ماست و امیدوارم در سایر رشته ها هم 
را به دست  آوانسن  ابتکار عمل  این  اهالی آن رشته ها 

بگیرند.
روی��دادی  و  مستقل  ای  برنامه  را  آوانسن  اصولی 
بر  مبنی  سوالی  خصوص  در  و  دانست  خودجوش 
تئاتر شهر توسط شهرداری مشهد  بزرگ  احداث سالن 
و  شهر  شورای  های  پیگیری  با  سال  ابتدای  از  گفت: 
مشارکِت  و  همراهی  و  خصوصی  بخش  ورود  اولویت  با 
از طی چندین  وارد مذاکراتی شدیم و پس  شهرداری؛ 
تصمیم  شهرداری  اقتصادی؛  نوسانات  علت  به  جلسه 
گرفت خودش برای احداِث سالن بزرگ تئاتر شهر ورود 

کند و مصوبه شورای شهر را عملی کند.
اوایل مهرماه فراخوانی برای شناسایی مشاور منتشر 
از  پس  و  کردیم  مشورت  شهری  کارشناسان  با  شد، 
به   4۹ امامت  نهایت  در  مختلف،  متغیرهای  بررسی 

های  کاربری  همراه  به  سالن  این  احداث  محل  عنوان 
جانبی َاش انتخاب شد.

مشاور  چند  فرهنگی  کمیسیون  قبِل  جلسه  در 
و  کردند  آمادگی  اع��الم  طرح  نوشتن  ب��رای  مجری  و 
از  قبل  تا  که  برود  پیش  ای  گونه  به  شرایط  امیدواریم 
این  زنی  کلنگ  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  و  سال  پایان 

پروژه رقم بخورد.
درخصوص  زنده  برنامه  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
و  شهری  محیطی  تبلیغات  از  تئاتر  اهالی  ناچیز  سهم 
بیلبوردها؛ که در فصل دوم برنامه آوانسن مطرح شده بود 
گفت: با شهردار محترم مشهدتدبیری اندیشیده ایم که 
شورای راهبری تبلیغات محیطی؛ برای اتخاذ تصمیم در 
این حوزه راه اندازی شود و مقرر شد بیلبوردی به صورت 
ثابت به تمام تئاترهای در حال اجرا در مشهد اختصاص 
داده شود تا عالقه مندان به تئاتر از این طریق، از نمایش 

ها و رویدادهای تئاتری مطلع شوند.
طباطبایی  حجت  برنامه  این  از  دیگری  بخش  در 
کرد:  اظهار  استان  نمایشی  هنرهای  ی  اداره  رئیس 
آوانسن به لحاظ کیفی بسیار خوب است اما در تحلیل 
محتوا هنوز جای کار دارد، بهتر است آوانسن کمتر به 
بیانجامد.  تئاتر  اهالی  همدلی  به  تا  بپردازد،  حواشی 
طیف  تا  باشیم  داشته  فکری  اتاق  میتوانیم  همچنین 
باشند.  داشته  حضور  آن  در  استان  تئاتِر  مختلف  های 

و بهتر است در آوانسن بخش آموزش را پررنگ تر کنید
در انتهای برنامه کیک یکسالگی برنامه زنده اینترنتی 
آوانسن توسط »محمدرضا اسماعیل زاده« تهیه کننده 

این برنامه برش خورد.
شایان ذکر است برنامه زنده تصویری آوانسن هر هفته 
شنبه ها ساعت ۲۲ از صفحه اینستاگرامی الیو مشهد 

پخش می شود

در ویژه برنامه آوانسن مطرح شد:

تئاتر مشهد دارای بیلبورد اختصاصی 
می شود

نمایش خالق شکلی از وانمودبازی است. یک تجربه سازمان یافته است که با دقت طراحی می شود 
و به اجرا در می آید. کودکان به وسیله نمایش خالق، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه برخاسته از 

ادبیات کودکان را با هدایت آموزگار، خلق یا بازآفرینی می کنند

,,

Mahin.s.rad@gmail.com

خبرنگارمهین راد

خبرنگاررضا سرساالری
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رئیس شورای شهر مشهد  در جلسه علنی شورا تاکیدکرد؛

متعهدیم به وعده ها 
حیدری: با توافق ارتش و مصوبه کمیسیون ماده 5 به زودی بولوار نماز بازگشایی می شود

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت:  برنامه ۹7 
تا ۱400، نقشه و راه روشنی برای تحقق قول هایی 
باشد که به مردم داده ایم چرا که خود را متعهد و ملزم 

به اجرای آنها می دانیم.
در  حیدری  محمدرضا  ام��روز،  صبح  گ��زارش  به 
تشریح  به  ش��ورا  علنی  جلسه  سی ونهمین  ابتدای 
با اشاره به روز  مناسبت های هفته جاری پرداخت و 
»صادرات«، اظهارکرد: اهمیت حوزه صادرات و نقش 
آن در توسعه اقتصادی کشور بر همگان روشن است و 
وضعیت تجاری کشور و ارتباطات در عرصه منطقه ای 
و بین المللی، تاثیر بسزایی در فضای اشتغال و کسب و 

کار و درآمد سرانه کشور دارد.
و  نفت  صادرات  از  فارغ  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
فرآورده های نفتی، یکی از شاخص های مهم کشور در 
موضوع صادرات به مقوله صادرات غیرنفتی برمی گردد 
که دولت های مختلف در دوران گذشته به این موضوه 

تاکید ویژه ای داشته اند.
در  روابط  نوع  و  سیاسی  شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
حائز  بسیار  ص��ادرات  رونق  برای  بین المللی  عرصه 
اهمیت است، گفت: با این وجود، پرداختن به کیفیت 
کاالهای صادراتی و ارتباطات الزم در حوزه دیپلماسی 

اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نرخ  ب��ودن  مشهدمقدس  شهر  ش���ورای  رئیس 
اشاره ای هم به تاثیرگذاری نرخ ارز در حوزه صادرات 
داشت و افزود: شرایط حاکم بر بازار ارز مورد پذیرش 
اقتصاددانان نیست و نقدهای جدی به آن وارد است؛ 
نقش  و  بوده  تاثیرگذار  ص��ادرات  حوزه  در  ارز  واقعی 

بسزایی دارد.
های  کانون  از  یکی  را  خراسان  ادامه  در  حیدری 
منطقه  کشورهای  و  میانه  آسیای  مبادالت  در  اصلی 
صادرکنندگان  و  بازرگانی  اتاق  اظهارکرد:  و  دانست 
عزیز پیوسته با تالش و پیگیری های مستمر در این 
و  دستورالعمل ها  با  همیشه  و  کردند  فعالیت  عرصه 
ایشان در روابط خود  نامه های متناقض  بخش های 

دچار مشکل شده اند.
به  باید  پیش آمده  شرایط  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بهترین شکل استفاده کنیم، گفت: با افزایش صادرات 
غیرنفتی، کاهش درآمد ارزی ناشی از تنگناهای ایجاد 
اثرات  و  شد  خواهد  جبران  نفت  صادرات  برای  شده 

محدودیت های اعمال شده تقلیل می یابد.

که  بود  مناسبی  دیگر  برنامه ریزی«  و  »آم��ار  روز 
حیدری در این جلسه به آن پرداخت و اظهارکرد: این 
حوزه برای مدیریت شهری از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و به همین مناسبت ارائه گزارش عملکرد معاونت 
برنامه ریزی شهرداری در دستورکار سی ونهمین جلسه 
شورای  رئیسه  هیئت  است؛  گرفته  قرار  شورا  علنی 
شهر مشهد تاکید داشته که ارائه گزارش ها را باید از 
خودمان شروع کنیم و این اتفاق امروز نیز پیرو همین 

رویکرد است.
حیدری در ادامه با اشاره به برنامه عملیاتی ۱400-

۹7 شهرداری مشهد که در دستورکار کمیسیون ها و 
کمیسیون تلفیق شورا قرار دارد، گفت: امیدواریم در 
اسرع وقت با کمک همکاران شورا و کمیسیون ها این 
برنامه به صحن علنی آورده شود تا نقشه راه پیش روی 

مدیریت شهری تبیین گردد.
وی با بیان اینکه برای تهیه این برنامه تالش خوبی 
انجام شده و کمیسیون ها چندین ماه است که روی 
عمومی،  افکار  از  کرد:  تصریح  شده اند،  متمرکز  آن 
متخصصین، نخبگان و صاحب نظران تقاضا کردیم که 
نقطه نظرات خود را ارائه کنند و امیدواریم این برنامه، 
نقشه و راه روشنی برای تحقق قول هایی باشد که به 
مردم داده ایم چرا که خود را متعهد و ملزم به اجرای 

آنها می دانیم.
و  آمار  موضوع  اهمیت  اینکه  بر  تاکید  با  حیدری 
به منظور  افزود:  بر همگان روشن است،  برنامه ریزی 
اصالح فرآیندها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت گام های خوبی از سوی شهرداری برداشته 
شده که برای شورای شهر و مدبریت شهری به منظور 
و  باانگیزه  ج��وان،  نیروهای  ظرفیت  از  بهره گیری 

متخصص خود امیدبخش است.
مناسبت های  به  اش��اره  پایانی  بخش  در  حیدری 
درگذشت  سالروز  گرامیداشت  ضمن  جاری،  هفته 
معلم اخالق »میرزا جوادآقا تهرانی« از ایشان بعنوان 
یاد  ح��وزوی  چهره  و  ارزش م��دار  عنصر  و  عارف  یک 
در  تاثیرگذاری  و  مسئولیت  و  نقش  عالوه بر  که  کرد 
حوزه علمیه، بعنوان یک معلم اخالق در شهر مشهد 

شناخته می شود.
جوادآقا  میرزا  زندگی  سبک  و  سلوک  اف��زود:  وی 
تهرانی)ره( برای بسیاری از جوانان در دوران پیش از 
انقالب و پس از آن الگو بوده و در زندگی آنها تاثیرگذار 

بوده است.
تهرانی  میرزاجوادآقا  وصیت  به  اشاره  با  حیدری 
و  نام  ثبت  عدم  و  رض��ا)ع(  بهشت  در  دفن  بر  مبنی 
نشانی بر مزار ایشان، تصریح کرد: با این وجود، عنصر 
ملکوتی نهفته در ذات این بزرگوار سبب شده تا این 
قطعه به قطعه ای ویژه تبدیل شود و خیلی از افراد و 
دفن  مکان  آن  در  که  می کنند  وصیت  شخصیت ها 

شوند.
بزودی  بولوار نماز بازگشایی می شود

نماز  بلوار  وضعیت  آخرین  تشریح  به  ادامه  در  وی 
این  درخصوص  الزم  های  توافق  گفت:  و  پرداخت 
بلوار با کمک نیروهای مسلح ارتش حاصل و مصوبه 
کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری 
گشوده  زودی  به  گره  این  می شود؛  محقق  بلوار  این 

خواهد شد.
حیدری اشاره ای هم به کمک های شهرداری برای 
خدمت رسانی به زائران و عزاداران اربعین حسینی)ع( 
داشت و گفت: بند الف ماده ۹7 برنامه ششم تاکید 

دارد که دولت برای برگزاری ساالنه مراسم پیاده روی 
اربعین اقداماتی انجام دهد؛ حمایت شهرداری برای 
تامین زیرساخت ها تکلیف دولت در این موضوع است 
چراکه برخی تکالیف دولت به وزارت کشور واگذار شده 

و ابزار این وزارت هم شهرداری ها هستند.
اجرایی  ه��ای  هزینه  باید  اینکه  بیان  ب��ا  وی 
تهاتر  کشور  وزارت  با  مالی  ارتباطات  در  شهرداری ها 
باشد  این موضوع  پیگیر  باید  افزود: شهرداری  شود، 
از  را  ابالغی  ماموریت های  هزینه  ساالنه  بودجه  در  و 

دولت طلب کند.
رئیس شورای شهر مشهدمقدس خاطرنشان کرد: 
زائران  به  اربعین  راهپیمایی  در  شهرداری  خدمات 
این  در  سختی  شرایط  چراکه  می شود  ارائه  خودمان 
سفر دارند و در مراودات با دولت این هزینه ها براحتی 

قابل تهاتر است.
دست  در  جدیت  با  مشهد  در  هوشمند  شهر  توسعه 

پیگیری است
انسانی  سرمایه  توسعه  و  ری��زی  برنامه  معاون 
و  هوشمند  شهر  توسعه  گفت:  مشهد  ش��ه��رداری 
شفاف سازی برنامه های مورد تاکید در دست پیگیری 

مدیریت شهری این کالنشهر است.
شهریار آل شیخ  افزود: در راستای مدیریت هوشمند 
الکترونیک طراحی  طی یک سال گذشته شهرداری 
به  برنامه  این  طریق  از  شد.  عملیاتی  مشهد  در  و 
استعالمات شهرسازی بدون نیاز به مراجعه حضوری 

پاسخ تمام الکترونیکی داده می شود.
وی ادامه داد: همچنین برنامه عملیاتی شهرداری 
برای  و  تهیه   ۱400 سال  تا   ۱3۹7 سال  از  مشهد 
به  برنامه  این  که  شده  ارائه  شهر  شورای  به  تصویب 
عنوان نقشه راه شهرداری هم اینک در کمیسیونهای 

شورا در دست بررسی است.
ظرفیت  نمایش  گفت:  مشهد  ش��ه��ردار  معاون 
هوشمند  نمایشگرهای  در  خ��ودرو  توقفگاههای 
با  شهرداری  مالی  شفافیت  سامانه  اندازی  راه  شهر، 
یکپارچه  کار  میز  اندازی  راه  و  عنوان »سامانه فاش« 
الکترونیک از دیگر اقدامات در راستای هوشمندسازی 

و پاسخگویی به شهروندان مشهدی است. 
دانشگاه  با  ارتباطی  شبکه  همچنین  اف��زود:  وی 
شهری  بندی  منطقه  ساختار  اصالح  و  شده  افتتاح 
مشهد نیز در دست انجام است. مرکز نوآوری شهرداری 
مشهد نیز طی روزهای آینده در آستانه »روز ملی آمار« 
افتتاح می شود. در این مرکز از ظرفیت استارت آپ ها 
به منظور رفع مشکالت شهری و در راستای نوآوریهای 

خالقانه استفاده خواهد شد.

جایگزین  های  گزینه  بحث  وارد 
شهردار نشده ایم

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: هنوز در 
جایگزین  گزینه های  بحث  وارد  شهردار  انتخاب  باره 
حیدری  محمدرضا  امروز  صبح  گزراش  به  ایم.  نشده 
دیروزدوشنبه درحاشیه نشست علنی شورای اسالمی 
زمینه  در  اف��زود:  خبرنگاران  جمع  در  مشهد  شهر 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان و وضعیت شهردار 
مجلس  استفساریه  پاسخ  و  مجلس  نظر  هنوز  مشهد 
شورای اسالمی در باره اینکه آیا این قانون شامل حال 

شهرداران نیز می شود یا خیر، اعالم نشده است.
وی اظهار داشت: هنوز تا آخر آبان فرصت داریم و 
برای تعیین جایگزین شهردار مشهد عجله ای نداریم 
و تاکنون نیز هیچ گزینه ای در این زمینه مطرح نشده 

است.
ریاست  نهاد  حقوقی  معاونت  اع��الم  ب��راس��اس 
ممنوعیت  قانون  مشمول  شهرداریها  جمهوری، 
بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱3۹۵ بوده و نظر 
به اینکه در تبصره های ذیل ماده واحده قانون یاد شده 
و نیز اصالحیه اخیر آن در سال ۱3۹7 شهرداران به 
عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده اند 

لذا آنها نیز مشمول قانون مزبور می باشند. 

خراسان  در  عراق  روادید  هزار   115
رضوی صادر شد

تاکنون  گفت:  رضوی  خراسان  اربعین  ستاد  دبیر 
برای ۱۱۵ هزار و ۶4۲ نفر از شهروندان متقاضی این 
استان روادید عراق برای شرکت در راهپیمایی اربعین 

حسینی صادر شده است.
تا  اف��زود:  ف��روزان  امروزمهدی  صبح  گ��زارش  به 
ساعت ۱3 ظهر امروز30 مهر ۱3۵ هزار و ۲3۶ زائر 
'سامانه  از خراسان رضوی در  اربعین حسینی  پیاده 

سماح' سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده اند. 
به  پیاده  تشرف  برای  تعداد  این  داد:  ادامه  وی 
حسین)ع(  امام  حضرت  مطهر  بارگاه  زیارت  و  کربال 
همزمان با اربعین در قالب ۵۹ هزار و ۹8۲ گروه ثبت 

نام و ساماندهی شده اند. 
نجف،  شهرهای  به  سفر  این  در  خراسانی  زائران 
نظر  در  خدمات  از  و  رفته  سامرا  و  کاظمین  کربال، 
گرفته شده برای زائران حسینی برخوردار می شوند. 
۵7 موکب در کشور عراق از سوی استان خراسان 
گنجایش  چارچوب  این  در  و  است  شده  برپا  رضوی 
دارد.  وجود  پیاده  زائر  هزار   7۵ از  پذیرایی  و  اسکان 
اربعین  ایام  در  سفر  برای  پیاده  زائ��ران  از  نام  ثبت 
حسینی از چهارم مهر آغاز شد و تا 48 ساعت پیش 

از روز اربعین ادامه دارد. 

آغازپایش فرونشست پنج دشت استان
معاون اجرایی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات 
زمین  فرونشست  پایش  گفت:  شرق  شمال  معدنی 
توسط  رضوی  خراسان  استان  بحرانی  دشت  پنج  در 

کارشناسان و مهندسان این اداره کل آغاز شد.
فرونشست  علت  رکنی  امروزجعفر  صبح  گزارش  به 
زمین در دشتها را استخراج بی  رویه آبهای زیرزمینی 
مناطق  شناسایی  هدف  با  پایش  کرد:  بیان  و  اعالم 
دارای فرونشست و تعیین نرخ سالیانه آن در دشتهای 
محل  از  بردسکن  و  جوین  خواف،  نیشابور،  مشهد، 
اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  ملی  اعتبارات 

معدنی کشور در حال انجام است.
برداشت های  و  بررسی  تاکنون  داد:  ادام��ه  وی 
نیشابور، جوین،  در دشتهای مشهد،  زمین  صحرایی 
خواف و بردسکن توسط مجریان طرح پایش به اتمام 
از  ناشی  سطحی  ع��وارض  دارای  مناطق  و  رسیده 
فروچاله  و  سطحی  گسیختگی  شامل  زمین  نشست 

 های موضعی شناسایی و اطالع رسانی شده اند. 
معاون اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
شمال شرق گفت: هم اینک پایش میزان فرونشست به 
همراه پهنه بندی خطر نشست با در نظر گرفتن سایر 
شاخصه های مؤثر از جمله زیرساختها و مراکز جمعیتی 
اختیار  در  آن  نتایج  زودی  به  که  است  انجام  حال  در 

مراجع تصمیم گیر استانی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: طبق بررسیها اثرات فرونشست زمین در 
اشکال مختلفی مانند شکاف در زمینهای کشاورزی، 
ترک خوردگی سازه های دائمی و جاده  ها، کج  شدگی 
آنها، تغییر در مسیر  خانه  ها و ساختمانها و فرورفتن 
و  جریان  تخلیه  های  سامانه  و  ای  رودخانه  کانالهای 
گسترش سیالبها ظاهر می شود. همچنین فرونشست 
تاثیر  به شدت تحت  را  و زندگی  زمین کیفیت محیط 
ادامه داد: فرونشست زمین در  قرار می  دهد.  رکنی 
بیشتر دشتهای ایران در حال رخ دادن است و اثرات 
محیطی و مورفولوژیکی متفاوتی را در این آنها رقم زده 
که پرداختن به آن و بررسیهای علمی در این زمینه مورد 
نیاز است.  وی همچنین اظهار امیدواری کرد که دفتر 
مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی که موضوع 
در  فرونشست  اطالعات  تکمیل  برای  اعتبار  تامین 
دشتهای استان را از دو سال پیش مطرح کرده، اعتبار 
الزم برای نصب شبکه دائم GPS به منظور پایش دائمی 
فرونشست به ویژه در دشتهای دارای نرخ باال را تامین 

کند.
خراسان  نفری  هزار   400 و  میلیون  شش  استان 
معادل۱۱  کیلومترمربع   8۵۱ و  ه��زار   ۱۱8 رض��وی 
 34 دارد.  وسعت  هکتار   ۶۵۹ و  هزار   740 و  میلیون 
دشت از مجموع 37 دشت آبی این استان در وضعیت 

ممنوعه و بحرانی قرار دارند.

حیدری: برای دریافت هزینه کرد شهرداری در اربعین باید شهرداری پیگیر این موضوع باشد و در بودجه ساالنه 
هزینه ماموریت های ابالغی را از دولت طلب کند
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خبراخبار

خبر

خبر

ملی  تیم  اعضای  همراه  به  خراسانی  کشتی گیر 
آبان  اول  شنبه  سه  بامداد  بزرگساالن  فرنگی  کشتی 
کشور  راهی  جهانی  های  رقابت  در  حضور  برای  ماه 

مجارستان می شود.
ارزن���ده  گ��ی��ر  کشتی   ، خ���ادم  ن����ادری  مسلم 
این مسابقات  ۵۵ کیلوگرم در  خراسان رضوی در وزن 

به روی تشک می رود.
روزهای  جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی  های  رقابت 
3 تا ۶ آبان ماه برگزار می شود که مسابقات اوزان ۵۵، 
ماه  آبان   3 شنبه  پنج  روز  در  کیلوگرم   8۲ و   7۲  ،۶3
کیلوگرم   87 و   ۶7  ،۶0 های  وزن  های  رقابت  و  آغاز 

 ۹7  ،77 اوزان  مسابقات  و  ماه  آبان   4 جمعه  روز  در 
می  برگزار  ماه  آبان   ۵ شنبه  روز  در  کیلوگرم   ۱30 و 

شود.
مسابقات  کشتی،  جهانی  اتحادیه  قوانین  طبق 
های  رقابت  که  شد  خواهد  برگزار  روز   ۲ در  وزن  هر 
و  اول  روز  فینالیست ها  شدن  مشخص  تا  مقدماتی 
دوم  روز  فینال  و  بندی  رده  مجدد،  شانس  ها  رقابت 

انجام خواهد شد.

آزاد  المللی کشتی  بین  جلسه هماهنگی مسابقات 
دبیر  حضور  با  موسوی  جعفر  سید  جام  نوجوانان، 

برگزار شد. فدراسیون کشتی در مشهد 
با توجه به درخواست هیئت کشتی خراسان رضوی، 
بین  مسابقات  برگزاری  درخواست  کشتی  فدراسیون 
سید  مرحوم  ی��ادواره  نوجوانان  آزاد  کشتی  المللی 
آزاد  کشتی  ملی  تیم  فقید  سرپرست  موسوی  جعفر 
این  از ثبت  اتحادیه جهانی داد و پس  به  را  نوجوانان 
رویداد، این رقابت ها طی روزهای ۱0 و ۱۱ آبان ماه 

برگزار خواهد شد. به میزبانی شهر مشهد 

در همین راستا پیش از ظهر امروز جلسه هماهنگی 
فدراسیون  دبیر  الیق  رضا  حضور  با  رقابت ها  این 
خراسان  وجوانان  ورزش  کل  مدیر  کشورمان،  کشتی 
کل  اداره  در  استان  کشتی  هیئت  رئیس  و  رضوی 

ورزش وجوانان خراسان رضوی بر گزار شد.

رقابت کشتی گیر خراسان رضوی در 
مجارستان

برگزاری جلسه هماهنگی مسابقات بین 
المللی کشتی جام جعفر موسوی

برگزاری مراسم اختتامیه هشتمین دوره بین المللی مدیریت و رهبری ورزش همگانی در مشهد

باشگاه برای ورزش همگانی
بین المللی  دوره  هشتمین  اختتامیه  مراسم 
مشهد  در  همگانی  ورزش  ره��ب��ری  و  مدیریت 
دوره  هشتمین  اختتامیه  مراسم  شد.  برگزار  مقدس 
هیئت  میزبانی  به  رهبری  و  مدیریت  بین المللی 
رئیس  حضور  با  خراسان رضوی  همگانی  ورزش 
کشور  همگانی  ورزش  فدراسیون  رئیس  نایب  و 
،مدرسان بین المللی )پیتر بارندس از هلند و پروفسور 
همگانی  ورزش  هیئت  رئیس  یاماگوچی(  یاسوئو 
کسوتان،ومربیان  ،پیش  ورزشکاران  خراسان رضوی 

برگزارشد.
 براساس این گزارش »علی مجدآرا« در این مراسم 
درباره هدف از برگزاری این دوره ها افزود: با برگزاری 
به  مجهز  و  مجرب  مربیان  داریم  قصد  دوره ه��ا  این 
دانش روز را تربیت کنیم تا مربیان و مدرسان خوبی 

در سطح ورزش همگانی داشته باشیم.
را  استان  همگانی  ورزش  هیئت  عملکرد  وی 
بسیارتوسعه یافته ارزیابی کرد و ادامه داد: به هیئت 
سایر  با  مقایسه  در  خراسان رضوی  همگانی  ورزش 
نمره  کشور  سطح  در  همگانی  ورزش  هیئت های 

بیست را می دهم .
همگانی  ورزش  هیئت  ش���د:  آور  ی���اد  وی 
تجهیزات  و  امکانات  کردن  فراهم  با  خراسان رضوی 
مستمرو  فعالیت  پویایی،  بوستان ها،  در  ورزش��ی 
مدیریت کاربردی در میان سایر استان ها ازنظر امتیاز 
به همین  دارد  قرار  باالترین سطح  در  و کمی  کیفی 
راستای  در  که  زحماتی  و  ها  خاطر تالش  به  منظور 
میزبانی برگزاری هشتمین دوره بین المللی مدیریت 
و رهبری ورزش همگانی طی ۵روز متحمل شد از ۲0 

نمره، بیست را دریافت می کند.
مجدآرا افزود: استقبال چشمگیر مربیان و مدرسان 
خوبی  روزه��ای  نوید  همایش  این  در  کشور  سراسر 
درراستای ارتقای سطح علمی ورزش همگانی است.

اهمیت نقش ارتباطات در توسعه ورزش همگانی
رئیس فدراسیون ورزش همگانی کشوربا اشاره به 
نقش ارتباطات در ورزش همگانی  یاد آور شد: باید 
تالش کنیم با ارتباطات قوی درهای ورزش همگانی 
را بر روی عالقه مندان و دوستاران ورزش باز کنیم و 
اگر الزم شد تک تک  درب منازل رابزنیم و خانواده ها 

را به سوی ورزش ترغیب کنیم.
وی خاطر نشان کرد: نسل جوان ما نیاز به تحرک، 
شادابی و نشاط دارد. بنابراین برما مسئوالن ورزش و 

به خانواده ها هشدار  مربیان ورزشی فرض است که 
به  خانواده  ترغیب  اصلی  رکن  که  را  مادران  و  دهیم 

ورزش می باشند را بیدار و آگاه کنیم.
تاسیس انجمن مادران

وی با تاکید براین که مادران نقش مهم و سازنده ای 
با  کرد:  تصریح  دارند  ورزش  به  خانواده  ترغیب  در 
سازنده  نقش  و  خانواده  در  مادران  اهمیت  به  توجه 
و رکن اولیه انجمن مادران را در فدراسیون راه اندازی 
آموزشی،  شیوه های  بلکه  ورزش  به  تنها  نه  و  کردیم 
ورزش جهت حفظ  به  توجه  اهمیت  و  ورزش  علمی 
بروشو،  صورت  به  م��ادران  برای  را  جامعه  سالمتی 
کتاب و فضای مجازی تشریح کردیم و امیدواریم در 
معطوف  بیشتری  توجه  مادران  و  بانوان  صحنه  این 
اهداف  به  رسیدن  راستای  در  را  ما  و  باشند  داشته 

خود یاری کنند.
ترغیب و تشویق

ورزش  درترویج  اساسی  3رک��ن  به  اش��اره  با  وی 
3رکن  محیط  و  اعتماد  اطمینان،  گفت:  همگانی 
اصلی در ترویج و توسعه فرهنگ ورزش همگانی در 

کشور است
راه اندازی باشگاه ورزش همگانی

باشگاه ورزش همگانی  راه اندازی  از  ادامه  وی در 
رفاه  به منظور  داد وگفت:  بوستان ها خبر  درحاشیه 
مدرسان  و  مربیان  مندان،  عالقه  و  ورزشکاران  حال 
ورزش همگانی برای تشویق و ترغیب خانواده ها بنا 
داریم در حاشیه بوستان ها باشگاه های ویژه آموزش 

و تعلیم ورزش همگانی راه اندازی کنیم.
به  انسانی خطاب  اهمیت سرمایه  به  اشاره  با  وی 
بین المللی  دوره  هشتمین  در  کننده  شرکت  مربیان 
و  منابع  کنیم  تالش  باید  گفت:  رهبری  و  مدیریت 
سرمایه های انسانی را درست و صحیح هدایت کنیم 
و چناچه این سرمایه ها در راستای رسیدن به اهداف 
اصالح  و  شکوفایی  سمت  به  جامعه  شوند  هدایت 

پیش خواهد رفت.
بین المللی  کنفراس  اساس  بر  را  ۵گزینه  آرا  مجد 
و  دانست  ض��روری  همگانی  ورزش  توسعه  جهت 
ظرفیت های  از  استفاده  روز،  به  آم��وزش  گفت: 
و  اج��رای��ی  دستگاه های  و  سازمان ها  ارگ��ان ه��ا، 
سازمان ها،  و  ادارات  مدیران  رسانه ها،  آموزشی، 
خانواده  کردن،  عمل  منطقه  و  کردن  فکر  جهانی 
محوری و چند الیه بودن ورزش از جمله این اهداف 

پنجگانه جهت توسعه و رونق ورزش همگانی است.
تشکیل همیاران ورزش همگانی در مدارس

رئیس فدراسیون ورزش همگانی درباره برنامه های 
سال جاری در توسعه ورزش همگانی در کشور گفت: 
عنوان  تحت  م��دارس  در  ورزش   سفیران  انتخاب 
همیاران ورزش در مدارس، توسعه ورزش کارمندی، 
کمیته  تشکیل  مجازی،  فضای  از  بهینه  استفاده 
اقتصادی، رونقی اهمیت بخشیدن به نقش مدیریت 
مفرح  و  نشاط  شادی،  انگیزه  ایجاد  برای  رهبری  و 
شورای  تشکیل  و  ساختارها  اصالح  ورزش،  بودن 
سنتی،  ورزش های  ،احیای  فدراسیون  در  راهبردی 

علم  به  همگانی  ورزش  شدن  مجهز  محلی،  و  بومی 
روز و حرکت به سمت مرن شدن ورزش، تامین اعتبار 
ورزش  به  که  این  نهایت  در  و  مالی  و جذب حامیان 
تجهیزات  و  امکانات  همه  و  نکنیم  جزیره ای  نگاه 

ورزشی را در اختیار عموم جامعه قرار دهیم.
تقدیر از پیشکسوت ورزش همگانی استان

نمایندگان  های  تالش  و  زحمات  از  پایان  در  وی 
میزبانی  ب��رای  خراسان رضوی  ورزش  سفیران  و 
ورزش  رهبری  و  مدیریت  بین المللی  دوره  هشتمین 
همگانی قدردانی و از زحمات حسن شفیعی قهرمان 
رئیس  و  پیشکسوت  مربی  کشور،  میدانی  و  دو 
همگانی  ورزش  هیئت  صحبگاهی  ورزش  کمیته 
در  زیادی  تالش های  و  خدمات  که  خراسان رضوی 
ترغیب و ترویج فرهنگ ورزش برای همه را در میان 

عموم جامعه برعهده داشته است تشکر و تقدیرکرد.
ورزش همگانی زمینه تفریحات سالم

ورزش  هیئت  رئیس  همچنین  مراسم  ای��ن  در 
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  خراسان رضوی  همگانی 
فدراسیون  رئیس  مجدآرا  علی  و  خارجی  مدرسان 
ورزش همگانی و میترا روحی نایب رئیس فدراسیون 
همگانی  ورزش  هیئت  به  کشورکه  همگانی  ورزش 
خراسان رضوی برای برگزاری هشتمین دوره مدیریت 
دوره  این  و  کردند  اعتماد  همگانی  ورزش  رهبری  و 
ما  بزرگ  افتخار  گفت:  شد  برگزار  مقدس  مشهد  در 
ملکوتی  بارگاه  جوار  در  که  است  این  ها  مشهدی 
حضرت رضا)ع( با توسل به ائمه در راه اهداف توسعه 

ای ورزش همگانی قدم برداریم
و  هزینه ترین  کم  را  همگانی  ورزش  آذری��ان  امیر 
عمومی ترین ورزش در کشور دانست و تصریح کرد: 
هدف از همگانی یا عمومی کردن ورزش در جامعه، 
و  نشاط  ایجاد  و  روحی  و  جسمی  سالمت  »حفظ 
نیز  و  فراغت  اوقات  از  مطلوب  استفاده ی  و  شادابی 
مردم«  آحاد  برای  سالم  تفریحات  زمینه ی  ایجاد 

است.
حرکتی  فقر  و  ام��روز  دنیای  در  زندگی  طرفی  از   
برای  را  و اجتماعی  مشکالت فراوان جسمی، روانی 
انسان شهری پدید آورده است. ورزش به عنوان راه 
وسیله ای  عنوان  به  همگانی  ورزش  و  راهبردی  حل 
ارزان قیمت و فرح بخش می تواند این مشکالت را به 

نحو مطلوب حل کند.
هشتمین  مراسم  پایان  در  اس��ت:  ذکر  خور  در 
گواهینامه  همگانی،  ورزش  ورهبری  مدیریت  دوره 
درجه  ارتقای  برای  امتیاز   ۵0 با  برابر  بین المللی 

مربی گری به شرکت کنندگان اعطا شد.

در  چاقی  از  پیشگیری  برای  7توصیه 
فصل پاییز

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ادامه از شماره 3۲8 
۱.در خصوص سالمتی تان اهمال نکنید

۲.مواد غذایی مقوی پاییزه را دریابید
3.خوب بخورید

4.آب بخورید تا با گرسنگی کاذب مقابله شود
به  را  ها  کابینت  یا  یخچال  در  که  موارد  اغلب  در 
نه  است  تان  تشنه  کنید  می  جا  از  خوراکی  دنبال 
گرسنه! اگر در هر وعده ی غذایی به میزان کافی غذا 
بخورید نباید به دنبال ریزه خواری باشید. برای مقابله 
مصرف  بیشتری  سالم  مایعات  و  آب  مشکل  این  با 
 TenneSSee دانشگاه  در  که  پژوهشی  نتایج  کنید. 
بدن  آب  حفظ  که  دهد  می  نشان  است  شده  انجام 
می تواند با گرسنگی و میل به پرخوری مقابله کند. 
یک فنجان چای سبز به همراه هل و دارچین و نعنای 
تازه برای گرم شدن، تأمین آب بدن، تقویت سیستم 
ایمنی بدن و کمک به تناسب اندام فوق العاده است. 
سعی کنید همیشه یک بطری آب دم دستتان باشد 
و جرعه جرعه میل کنید. همین کار ساده شما را از 

ریزه خواری بین وعده های غذایی حفظ می کند.
۵.محصوالت فصلی را دریابید

و  رنگی  سبزیجات  و  ها  میوه  فصل  پاییز  فصل 
ای،  دلمه  فلفل  سیب،  مانند  ویتامین  از  سرشار 
هویج  شلغم،  کلم،  گل  بروکلی،  چغندر،  کدوتنبل، 
میوه  این  از  یک  هر  است.  غیره  و  مرکبات  فرنگی، 
از ویتامین ها و مواد معدنی  ها و سبزیجات مخزنی 
نکنید.  بسنده  همیشگی  غ��ذاه��ای  به  هستند. 
به  باشید؛  خالق  کنید.  امتحان  را  ت��ازه  غذاهای 
عنوان مثال از کدو حلوایی در تهیه سوپ و خورش 
ترشی  برای  صرفًا  را  کلم  گل  کنید.  استفاده  غیره  و 
نگه ندارید و از آن در کنار مرغ و غیره استفاده کنید. 
خالصه اینکه خودتان را از سبزیجات فوق العاده ی 
از  پیشگیری  اینطوری در  و  نکنید  این فصل محروم 

چاقی در فصل پاییز هم کوشش کرده اید.

حضور شمشیرباز خراسان رضوی در 
اردو تیم ملی

شمشیربازی  تیم  ورزشکار  حناچیان  مهرداد 
خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت نوجوانان 

دعوت شد.
روز  از  شمشیربازی  نوجوانان  ملی  تیم  اردوی 
ماه  آبان   ٣ چهارشنبه  تا  و  شروع  مهرماه   ٢٩ شنبه 

به میزبانی تهران پیگیری می شود.
مسابقات  در  حناچیان  مهرداد  است  ذکر  به  الزم 
قهرمانی کشور نوجوانان که مردادماه برگزار گردید 
در بخش اسلحه اپه به مدال برنز تیمی رسیده بود.

ورزشی  باشگاه   42 فعالیت  توقف 
متخلف در مشهد

خراسان رضوی  ورزش��ی  پزشکی  هیئت  رئیس 
متخلف  و  مجوز  بدون  ورزشی  باشگاه   4۲ گفت: 
مشهد  کالنشهر  سطح  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از 

بسته شده اند.
کرد:  اظهار  خصوص  ین  درا  گلدوزیان  رض��ا 
جریان  در  ورزش��ی  باشگاه  تعداد  ای��ن  فعالیت 
ورزشی  باشگاه های  و  اماکن  از  بازرسی  طرح های 
از  استفاده  و  نداشتن مجوز  نظیر  تخلفاتی  به دلیل 

داروهای مکمل متوقف شد.
ورزش��ی  ب��اش��گ��اه ه��ای  از  ب��ازدی��د  گ��ف��ت:  وی 
آغاز  از ماه جاری  نیز  شهرستان های خراسان رضوی 
شده و در نخستین مرحله 40 باشگاه در کاشمر مورد 
پنج  و  مجوز  دارای  مورد   3۵ که  گرفتند  قرار  بازدید 
مورد بدون مجوز بودند لذا اخطارهای الزم داده شد.

خراسان رضوی  ورزش��ی  پزشکی  هیئت  رئیس 
در  ورزشکار  ۶84 هزار  و  ۹3 هزار  اینک  افزود: هم 
ورزشی  بیمه  خدمات  پوشش  زیر  خراسان رضوی 

قرار دارند.

کوتاه از استانسالمت

دووم��ی��دان��ی  هیئت  رئ��ی��س 
تیم  گ��ف��ت:  خ���راس���ان رض���وی 
مسابقات  به  استان  منتخب  دوومیدانی 

المپیاد نخبگان اعزام خواهد شد.
این  در  اینکه  به  اش��اره  با  سعادتمند  علی  امیر 
به  باهم  کشور  کل  استانی  های  تیم  اکثر  رقابت ها 
می  مسابقات  این  کرد:  اظهار  پردازند،  می  رقابت 
تواند با توجه به نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا که در 
اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد گردید ، با توجه 
به سطح بازی ها از نظر حرفه ای و فنی دارای اهمیت 

ویژه ای باشد.
رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی با اشاره به 

مشارکت خوب شهرستان ها در مسابقات انتخابی تیم 
رده  در  استان  تیم  انتخابی  مسابقات  افزود:  استان، 
بانوان در۲۶ مهر ودر رده آقایان ۲7 مهر برگزار گردید، 
تیم منتخب استان با ترکیبی آماده راهی این مسابقات 
می شود. وی ادامه داد: در هردو بخش آقایان و بانوان 
استعداد  و  رقابت ها  این  به  اعزامی  نفرات  به  توجه  با 
و تمرینات مداوم دوندگان، شانس زیادی برای کسب 

مدال و موفقیت داریم.
قهرمانی  نخبگان  المپیاد  مسابقات  است؛  گفتنی 
کشور در رده بانوان ۵ و ۶ آبان ماه و در رده آقایان ۱۱ 
و ۱۲ آبان ماه در مجموعه آفتاب تهران برگزار خواهد 

شد.

فردوس  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  مشهد  ش��ه��رداری  ه��ای 
آرامستان  دسترسی  ج��اده  پ���روژه 
محسوسی  فیزیکی  پیشرفت  تاکنون  رض��وان  بهشت 
داشته و با تالش های صورت گرفته از برنامه زمانبندی 

پیش هستیم.
المسلمین  و  االسالم  حجت  امروز،  صبح  گزارش  به 
مهدوی دامغانی در این خصوص افزود: علیرغم نوسانات 
ارزی اخیر و افزایش قیمت ها، پیشرفت خوبی را در پروژه 
جاده دسترسی آرامستان بهشت رضوان شاهد هستیم و 

امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه در آستانه روکش 
ذیربط  ارگان های  همکاری  نیازمند  و  است  آسفالت 
برای  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  بخصوص 

تامین قیر مورد نیاز هستیم تا مراحل اجرایی به خوبی 
پیش برود. مهدوی دامغانی  با بیان این که برای برای 
این پروژه 70 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، 
ادامه داد: این پروژه طی 7 ماه گذشته حدود ۶0 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
محدوده  در  مسیر  این  ایجاد  چه  اگر  یادآورشد:  وی 
وظایف سازمان فردوس های نیست اما برای رفاه حال 
شهروندان که به آرامستان بهشت رضوان تردد دارند این 

پروژه را اجرا می کند.
گفتنی است آرامستان بهشت رضوان در شمال مشهد 
و درمسیر جاده  کالت به عنوان دومین آرامستان بزرگ 
مشهد است که بهسازی مسیر دسترسی آن از اوایل سال 
جاری آغاز شده است و با بهره برداری این پروژه امنیت 

تردد و دسترسی به این آرامستان تسهیل خواهد شد.

و  ورزش  اداره  رئ��ی��س 
کمبود  گفت:  جوین  جوانان 
فضای ورزشی از مشکالت اصلی 
فضای  اینک  هم  که  بطوری  است  شهرستان  این 
در  ورزشی  رسمی  مسابقات  برگزاری  برای  مناسب 

ندارد. جوین 
هاشم یزدی گفت: دو سالن ورزشی در شهرستان 
نبود  و  محدود  فضای  با  که  دارن��د  وج��ود  جوین 
برگزاری  تا  تمرین  مناسب  بیشتر  تماشاگر  جایگاه 

هستند.  رسمی  ورزشی  مسابقات 
وی اظهار داشت: هم اکنون سرانه فضای ورزشی 
که  است  سانتیمتر   ۲4 نفر  هر  ازای  به  جوین  در 
ورزشی  فضای  سرانه  از  نیمی  از  کمتر  مقدار  این 

خراسان رضوی محسوب می شود.

داد:  ادامه  جوین  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
جوینی  بانوان  برای  ورزشی  امکانات  و  فضا  کمبود 
سالن  یک  ساخت  شود.  می  احساس  شدت  به  نیز 
های  رشته  برای  چندمنظوره  و  استاندار  ورزشی 
شهرستان  این  ورزش  نیازهای  از  ورزشی  مختلف 

است.
تربیت  هفته  مناسبت  به  گفت:  همچنین  وی 
بدنی و ورزش ۲0 برنامه فرهنگی در این شهرستان 

در حال برگزاری است. 
زیر  و  یافته  سازمان  ورزشکار   ۲00 و  هزار  جوین 
۲۲هیئت  قالب  در  ورزش��ی  بیمه  خدمات  پوشش 

ورزشی دارد.
در  جوین  نفری  هزار   ۵4 شهرستان  مرکز  نقاب' 

3۱0 کیلومتری غرب مشهد واقع است.  فاصله 

اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
مشهد  اینکه  بابیان  مشهد  شهر 
آماده میزبانی از زائران است، گفت: 
تبلیغات هیئات مذهبی در شهر مشهد را نظم دادیم. 
به گزارش صبح امروز، حمیدرضا موحدی زاده ، اظهار 
بر  مشهد  شهرداری  توسط  الزم  تمهیدات  تمام  کرد: 
اساس تعهدات انجام می شود تا امکانات شهرداری را 
به این سمت سوق دهیم که زائران و مسافران خاطره 
خوبی از شهر مشهد داشته باشند و در همین راستا در 
ایام دهه پایانی ماه صفر بیش از 4300 نفر را زائران را 

در بوستان غدیر اسکان خواهیم داد.
موحدی زاده افزود: در بخشی دیگر از سخنان خود 
اینکه چهره شهر، چهره زیبایی باشد، تصریح  بابیان 

کرد: اینکه مطرح می شود تبلیغات و اطالع رسانی های 
هیئات مذهبی در محرم و صفر در شهر مشهد کمرنگ 
بخشی  نظم  دنبال  به  امسال  ما  و  ندارد  صحت  شده 
اساس  همین  بر  و  بودیم  تبلیغات  و  آگهی ها  این  در 
تبلیغات در معابر اصلی و میادین در جایگاهی خاص 
نصب شد نه اینکه روی درخت ها و تیرهای برق این ها 
را نصب کنیم البته ما بر این باور هستیم که این افراد 
نظم،  ب��دون  تبلیغات   اما  داشتند  نیت  حسن  هم 
نمی دهد.  ارائه  و شهروندان  زائران  به  را  چهره خوبی 
شهروندان  به  را  خاطر  اطمینان  این  می خواهم  من 
مدیرت  و  پنجم  ش��ورای  که  بدهم  زائ��ران  و  مشهدی 
شهری مشهد از اساس با این موارد موافق است و به 

آن عشق می ورزد. 

م��دی��رع��ام��ل ش��رک��ت ه��ای 
تاکنون  گفت:  شاندیز  پدیده 
هیچ  تبلیغات  ب��رای  فدراسیون  با 
اخالقی  تفاهم  طبق  و  نکرده ایم  امضا  ق��رادادی 
انجام  را  پدیده  تبلیغات  داشتیم،  که  ارتباطی  و 

می دهند.
با  خ��ود  خبری  نشست  در  انتظاری  ابوالفضل 
اظهار کرد:  پدیده،  تیم  اصحاب رسانه، در خصوص 
شده است.  زی��ادی  صحبت های  پدیده  تیم  درب��اره 
و همه  نیاز یک کشور است  تیم های ورزشی  فعالیت 
این  هزینه های  نباید  اما  هستیم،  معتقد  امر  این  بر 
پدیده  مجموعه  مانند  شرکتی  یک  به  تنها  را  تیم 

نیز  دیگران  امر  این  در  داد:  ادامه  وی  کنیم.  محول 
می توانند مشارکت داشته باشند، با این حال و با این 
شرایط چند سال است که ما این تیم را تغذیه کردیم. 
وجود تیم نیز برای مجموعه پدیده یک سرمایه است 
که  رسیده ایم  جمع بندی هایی  به  زمینه  این  در  و 
بتوانیم با مشارکت دیگران، تامین مالی تیم را داشته 

باشیم و تیم را هدایت کنیم.
مدیرعامل شرکت های پدیده شاندیز مشهد افزود: 
یحیی گل محمدی صحبت  با  نیز  روز گذشته  دو  در 
برگزار  را  جلسه   یک  ایشان  با  فردا  احتماال  و  کردم 
و  برسیم  مطلوبی  نتیجه  به  بتوانیم  تا  کرد  خواهیم 

بتوانیم تیم را سرپا نگه داریم.

بحران  مدیریت  سرپرست 
 30 گ��ف��ت:  مشهد  ش��ه��رداری 
در  مشهد  کالنشهر  مساحت  درصد 
پهنه های با درجه خطر خیلی باال واقع شده در مواقع 

بحران می تواند تلفات زیادی داشته باشد.
در جلسه شورای  امروزامیر عزیزی  به گزارش صبح 
شهر افزود: 70 درصد مساحت مشهد نیز در پهنه های 
با خطر در حوزه پدافند غیرعامل هنگام وقوع بحران 
واقع است. همچنین در نقشه خطرپذیری مشهد چهار 
گسل زلزله خیز رصد شده و سیالب و فرونشست دشت 

مشهد نیز این شهر را تهدید می کند.
بحران  مدیریت  حوزه  جاری  اعتبار  داد:  ادامه  وی 
شهرداری مشهد دو میلیارد و 400 ملیون ریال است 

با اعتبار کنونی حتی نمی شود  یابد.  باید افزایش  که 
وضعیت موجود شهر را در حوزه بحران ثابت نگه داشت. 
به  مشهد  ش��ه��رداری  بحران  مدیریت  سرپرست 
فعالیت هفت هزار و ۲00 نیروی سازمان یافته در قالب 
'گروههای دوام ثامن' در این کالنشهر نیز اشاره افزود: 
از این افراد برای افزایش بهره گیری از توان شهروندان 
در زمان بحران و آموزشهای شهروندی مرتبط استفاده 

می شود.
وی گفت: طی یک سال اخیر اقدامات مختلفی در 
حوزه مدیریت بحران صورت گرفته که فعالسازی ستاد 
بحران در تمام مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری از 
مدیریت  تخصصی  کارگروه  همچنین  است.  جمله  آن 

بحران و ایمنی در شورای شهر تشکیل شد.

رقابت دوندگان استان در المپیاد نخبگان قهرمانی کشور جوین فضا برای برگزاری مسابقات ورزشی نداردپروژه جاده دسترسی بهشت رضوان پیشرفت قابل قبولی دارد مذاکره با گل محمدی در راستای حمایت از تیم پدیدهتبلیغات هیئات مذهبی در شهر را نظم دادیم 30 درصد مساحت مشهد در پهنه با خطر خیلی باال  قرار دارد

خبر
گفت:  خراسان  پیام  والیبال  تیم  ملی پوش  بازیکن 
منتفی شد،  از کشور  در خارج  اینکه حضورم  از  پس 
می خواستم مدتی از میادین دور باشم اما حس کردم 

این تصمیم اشتباه است.
از  پس  موسوی  سیدمحمد  ایسنا،  گ��زارش  به 
پیام در سالن مهران مشهد  لباس  با  تمرین  نخستین 
درباره پیوستنش به این تیم اظهار کرد: چندین سال 
نکرده بودم.  بازی  شهرستانی  تیم های  در  که  بود 
است.  جدید  تجربه ای  و  چالش  یک  پیام  در  حضورم 
داشتم  حضور  تیم هایی  در  پیش  سال های  در  عموما 
امسال  اما  قهرمانی؛  مدعی  و  بودند  قدرتمند  که 
بتوانم در یک موقعیت جدید، خودم  فرصتی شد که 

را محک بزنم.  
قطعی  تصمیم  ام��س��ال  ادام���ه  داد:  م��وس��وی   
بعد  حتی  و  نکنم  بازی  ایران  لیگ  در  که  گرفته بودم 
بودم،  کرده  متوقف  را  تمریناتم  هم  جهانی  لیگ  از 
اما اوضاع متحول شد و دوری از میادین را به صالح 
قوچان نژاد  با  که  صحبت هایی  همچنین  ندیدم. 
داشتم، مرا مجاب کرد تا امسال در یک شرایط جدید 
پیدا  حضور  والیبال  برتر  لیگ  در  تازه  فضای  یک  و 

کنم. 
بدنی   آمادگی  درباره  کشورمان  والیبال  ملی پوش 
تا  بودم  دور  تمرینات  از  چندهفته ای  گفت:  خود 
بدنی   آمادگی  به تدریج  شدم.  ملحق  پیام  به  اینکه 

بهتری پیدا می کنم.
مشهد  در  حضور  به  صحبت هایش  ادام��ه  در  او 
ظرفیت های  همیشه  مشهد  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
به عنوان یک قطب  و  والیبال داشته است  ویژه ای در 
تیم های  در  می شود.  شناخته  ای��ران  والیبال  در 
مختلف بازی های زیادی در مشهد داشتم که هرکدام 

شرایط ویژه و خاصی داشت. مردم مشهد به شدت از 
تیمشان حمایت می کنند که همین مسئله بازی برای 
هر تیمی در مشهد را به ویژه در سالن مهران، سخت تر 

می کند.  
بررسی  که  جنبه ای  هر  از  کرد:  تصریح  موسوی   
خواهد  جالب  چالش  یک  مشهد  در  حضور  می کنم، 
و  مالی  مسائل  تا  شد  سبب  نیز  همین موضوع  و  بود 
حواشی دیگر اهمیت زیادی برای من نداشته باشد. 
در کنار همه این مسائل هم پیام یک سرمربی خوب 
را  دلم  مسئله  همین  که  دارد  قوچان نژاد  جبار  به نام 

برای حضور در مشهد گرم تر کرد. 
وضعیت  درباره  کشورمان  والیبال  ملی پوش  ستاره 
برتر  لیگ  در  حضور  سال  نخستین  پیام  گفت:  پیام 
همچنین  و  بازیکنان  از  برخی  اما  می کند،  تجربه  را 

آشنا  برتر  لیگ  با جو  و  دارند  تجربه خوبی  فنی  کادر 
جوانانی  بیشتر  و  است  بومی  تیم  ترکیب  هستند. 
هستند که متولد مشهد و پرورش یافته والیبال همین 

شهر هستند.
کمی  تمرین  اولین  در  حضور  می دهد:  ادامه  وی 
جوان  تیمی  امروز  کرد.  عوض  شرایط  به  را  نگاهم 
دیدم که هم انگیزه دارد و هم تجربه؛ ولی باید بیشتر 
کمی  تیم  این  زیرا  شویم،  هماهنگ تر  و  کنیم  تمرین 
وقت  و  تمرین  به  هماهنگی،  برای  و  شده  بسته  دیر 

بیشتری نیاز دارد. 
لیگ،  در  حاضر  تیم های  سایر  وضعیت  درباره  او 
ادامه داد: امسال همه تیم ها نزدیک به هم هستند و 
وضعیت مشابهی دارند و در این شرایط همه بازی ها 
لیگ  در  امتیازگرفتن  برای  باید  و  دارد  فینال  حکم 

یک  جدید  چالش  این  از  امیدوارم  من  کنیم.  تالش 
تجربه خوب به دست بیاورم. 

تمامی  با  می توانیم  امسال  لیگ  در  اف��زود:  وی   
بودم  گرفته  تصمیم  من  باشیم.  داشته  رقابت  تیم ها 
فکر می کنم  و  دارم  االن حس خوبی  اما  نکنم،  بازی 
نمایش  به  خوبی  ب��ازی ه��ای  تیم  ای��ن  با  بتوانیم 

بگذاریم.  
همیشه  قوچان نژاد  کرد:  خاطرنشان  موسوی   
خراسانی  تیم  یک  در  شهرام  و  من  داشت  دوست 
و  افتاد  اتفاق  این  امسال  کنیم.  بازی  هم  کنار 
را  ریسک  این  که  حاال  شد.  قسمت  سال ها  از  بعد 
نتیجه  می خواهم  مالی،  انگیزه  هیچ  بدون  کردم، 
حضور  مشهد  در  که  شد  قسمت  باالخره  و  بگیرم 

کنم. پیدا 

حضور در پیام مشهد یک چالش جالب 
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نطق پیش از دستور

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: 
ایشان  با  را  خود  نه!  که  دریابیم  را  شجریان  استاد 
ایران  برای همه مردم  را  ایام  یاد  دریابیم. استادی که 

زنده می کند.
پایگاه اطالع رسانی شورای شهر مشهد  به گزارش 
سیدمحسن حسینی پویا ادامه داد: صاحب نوای ربنا 
اکنون در بستر بیماری است و امیدواریم با دعای خیر 
مردم ایران به سالمت برخیزد و دوباره صدای گرمش 
بزرگانمان  بر ماست که قدر  بشنویم.  با گوش جان  را 
و قدر قله های هنر و فرهنگ و ادب این مرز و بوم را 
شهر  شورای  که  کاری  حداقل  میان  این  در  بدانیم. 
مشهد برای قدرشناسی از این فرهیخته مشهدی می 
فرهنگی  اماکن  از  یکی  نامگذاری  دهد؛  انجام  تواند 
ساخت  همچنین  و  مشهدی  استاد  این  نام  به  هنری 
افتخار  ایشان  است.  ای��ران  آواز  استاد  این  تندیس 
مشهد و بلکه افتخار ایران و جهان است و سرمایه ملی 
و معنوی همه ماست و اگر به حفظ هویت و همبستگی 
ملی بیندیشیم، باید قدر سرمایه های انسانی و ملی 

مانند ایشان را بدانیم و از این گونه افراد کم داریم.
وی با بیان این که استقبال عموم مردم ایران و دیگر 
کشورها از آیین مردمی پیاده روی اربعین حسینی )ع( 
مایه مباهات و اعجاب انگیز است. یکی از بارزترین و 
به  اکنون  که  ماندگار  آیین  این  های  ویژگی  مهمترین 
آیینی جهانی بدل شده، مردمی بودن و مشارکت همه 
و  فکری  و  اجتماعی  طبقات  ها،  قومیت  ها،  ملیت 
اعتقادی در این آیین است و رمز و راز ماندگاری این 
آیین نیز، همین مردمی بودن و برآمدن از متن جامعه 
شهرداری  ورود  عدم  یا  ورود  جهت  از  لیکن  است.  
مشهد و هزینه کردن بودجه دریافتی از محل عوارض 

را مهم می  زیر  نکات  به  توجه  ارزشمند،  آیین  این  در 
دانم:

شهرداری،  قانون    ۶8 ماده   ۱ تبصره  مطابق  اوالً- 
مصرف اعتبارات مصوب شهرداری »... باید منحصرًا 
شهر  انجمن  نظارت  با  و  شهرداری  همان  حوزه  در 
قانون،  ماده ۵۶ همان  از  و همچنین مستفاد  باشد« 
حدود  از  خارج  خدمات  ارائ��ه  تعهد  حق  شهرداری 
مصوب شهر را ندارد. بنابراین هر ریالی که شهرداری 
از حوزه مجاز قانونی هزینه کند، بر خالف  در خارج 
شهر  شورای  جمله  از  نظارتی  مراجع  و  بوده  قانون 
باید به آن توجه نمایند و در تفریغ بودجه این نظارت 
اعمال خواهد شد. بدیهی است اعضای شورای شهر 
و مدیران شهرداری از بودجه شخصی خود می توانند 
و بلکه انتظار است در این آیین مبارک مشارکت کنند 
وضعیت  در  ولی  کنند.  می  مشارکت  که  دانیم  می  و 
کنونی، مجوزی برای صرف بودجه شهرداری و وجوه 
و عوارض دریافتی از مردم مشهد در خارج از این شهر 
وجود ندارد و اگر چنین شود از مصادیق تصرف غیر 

قانونی در بودجه شهرداری است.
حضرت  شهادت  ایام  با  حسینی  اربعین  ایام  ثانیًا- 
رضا )ع( قرین است و در این ایام، تعداد بی شماری 
به  کشور  از  خارج  و  داخل  زائ��ران  و  ارادتمندان  از 
می  مقدس  مشهد  عازم  پیاده  غیر  یا  پیاده  صورت 
و  ایام  ترین  شلوغ  از  یکی  صفر  ماه  آخر  دهه  شوند. 
به عنوان پیک جمعیت حاضر در مشهد به شمار می 
حضرت  میلیونی  زائران  به  خدمت  است  بدیهی  رود. 
علی ابن موسی الرضا )ع( در مشهد از وظایف ذاتی 
انجام  بهترین وجه ممکن  به  باید  که  شهرداری است 
انتظار می  از شهرداری مشهد مقدس  بنابراین  شود. 

رود در حالی که شهر مشهد در این ایام میزبان میلیون 
بهترین  ارائه  را صرف  زائر است، همت عالی خود  ها 
اعزام  آنکه  حال  نماید  مجاوران  و  زائ��ران  به  خدمت 
بخش قابل توجهی از نیروهای خدماتی و اتوبوسرانی 
ارائه خدمات  با  ایام،  و غیره به کشور عراق در همین 
این  در  باش  آماده  وضعیت  حفظ  لزوم  و  انتظار  مورد 

ایام منافات دارد.
ثالثًا- آنانی که همایش عظیم اربعین حسینی را از 
اصلی  جوهره  که  کنند  می  تصدیق  اند  دیده  نزدیک 
از  یکی  شاید  و  است  آن  بودن  مردمی  همایش،  این 
آسیب های این همایش خیره کننده، مداخالت غیر 
شهرداری  مداخله  نیز  رو  این  از  باشد.  آن  در  مردمی 
به عنوان شخصیتی عمومی می تواند با نقدی جدی 

همراه باشد.

تقدیر شهردار محترم،  قابل  با همت  رابعًا- هرچند 
گذشته  س��ال  به  نسبت  ش��ه��رداری  دی��ون  پرداخت 
چنانکه  لیکن  کرده،  پیدا  بهتری  مراتب  به  وضعیت 
ها  پرداخت  در  تأخیر  و  نقدینگی  مشکل  دانیم  می 
پروژه  از  بسیاری  و  است  شهرداری  دامنگیر  هنوز 
تأخیر در پرداخت دیون  و  های عمرانی تعطیل است 
در  پس  پابرجاست.  نیز  پیمانکاران  به  شهرداری 
شرایطی که اجرای پروژه های ضروری شهر با مشکل 
مواجه است و شهرداری طلبکارانی دارد که ماه هاست 
هزینه  صرف  اند،  مانده  معطل  خود  حق  وصول  در 
با  مغایرت  بر  عالوه  قانونی؛  مجاز  محدوده  از  خارج 

قانون، با تعالیم و احکام شرعی نیز همخوانی ندارد.
توجه داشته  باید  بنابراین شهرداری مشهد مقدس 
باشد در این خصوص از حدود مجاز قانونی فراتر نرود 

به  ارائه بهترین خدمات  بر  را  و بلکه همت عالی خود 
در  )ع(  رضا  حضرت  پیاده  غیر  و  پیاده  میلیونی  زوار 

همین ایام متمرکز کند.
ترافیک دست  با معظل  دوم. شهر مشهد همچنان 
به گریبان است. از طرفی با توجه به مشکل نقدینگی، 
باید با تفکر و برنامه ریزی عمل شود تا ضمن جلوگیری 
از انسداد نقدینگی و حیف و میل آن، گره های اصلی 
ترافیکی نیز باز شود. در این میان ترافیک بلوار شهید 
کالنتری و بلوار وکیل آباد و پل شهید پرتوی همچنان 
باقی است و این در حالی است که به رغم هزینه های 
و  جنوبی  کمربند  های  پروژه  در  میلیاردی  صد  چند 
بلوار نماز و تأثیر به سزای این دو پروژه در حل بخش 
پروژه  دو  این  از  کدام  هر  ترافیکی،  گره  از  ای  عمده 
بنا به علتی گره خورده و منابع هزینه شده از بودجه 
و  است  شده  ساکن  و  راکد  ها  پروژه  این  در  عمومی 
وارد  شهرداری  عمومی  بودجه  بر  هنگفتی  خسارات 

می شود.
در رابطه با کمربند جنوبی قبالً گفته ام و بر همان 
قصه  به  باید  بار  این  ولی  کنم  می  تأکید  دوب��اره  ها 
تأسف آور و غیر قابل باور دیگری اشاره کنم. زمانی که 
آخرین فاز اجرایی بلوار نماز پس از شش سال انتظار 
و صرف دهها میلیارد تومان به اتمام رسید و درست در 
روزی که این پروژه آماده افتتاح شد، نیروهای ارتش 
با ماشین آالت سنگین این مسیر را مسدود کردند و با 
گماردن نگهبان به صورت شبانه روزی، مانع از افتتاح 
پروژه و تردد شهروندان در این بلوار تازه احداث شدند 
های  درخواست  و  ها  توصیه  به  آنکه  بارتر  تأسف  و 
الزم  مصوبه  به  حتی  و  کشوری  و  استانی  مقام  هیچ 
نکرده  توجهی  نیز  شهرستان  تأمین  شورای  االجرای 

اند! این اقدام ارتش به با هر ادعا و دلیلی که باشد، 
ارتش  مایه وهن  و  است  آور  تأسف  و  توجیه  قابل  غیر 
بزرگوار  و  عزیز  امرای  از  لذا  است.  اسالمی  جمهوری 
فرمان  ص��دور  و  موضوع  به  توجه  استدعای  ارت��ش 
مبنی بر رفع این راهبندان را دارم و اگر این خواسته 
مردم ظرف روزهای آینده اجابت نشود، قطعًا از مقام 
این  رفع  و  موضوع  این  به  ورود  برای  رهبری  معظم 
و گالیه  باب شکوه  استمداد خواهیم جست.  مشکل 
را با ارتش فداکارمان از زبان حافظ می گشایم که: ما 
زیاران چشم یاری داشتیم // خود غلط بود آنچه می 

پنداشتیم!
میان  م��ردم  ک��ه  کنم  اض��اف��ه  باید  را  نکته  ای��ن 
تفاوتی  و اشخاص حقوقی عمومی  نهادها  اشخاص، 
از  اعم  نهادها  همه  آنان  دیدگاه  از  شوند.  نمی  قائل 
سپاه،  شهر،  شورای  شهرداری،  آستانقدس،  ارتش، 
رسمی،  نهادهای  سایر  و  استانداری  فرمانداری، 
صد  و  دارند  حاکمیت  و  دولت  نام  به  واحد  ماهیتی 
است.  منطقی  و  درست  کامالً  دیدگاه  این  که  البته 
یک  هر  که  نیست  انتظار  قابل  و  منطقی  بنابراین 
و  دیگری  با  مخالف  سازی  عمومی  نهادهای  این  از 
دستگاه  همه  از  باید  بزند.  را  ملی  منافع  با  مخالف 
و  منافع  راستای  در  هم  آن  صدا  یک  عمومی  های 
این صورت است  به گوش برسد. در  مصالح عمومی 
که امنیت و اعتماد عمومی نیز برقرار می شود. با این 
وصف، انتظار نمی رود که یکی بسازد و دیگری آن را 
مسدود کند! یکی تصویب کند، دومی آن را با بودجه 
این  با  را متوقف کند!  عمومی اجرا کند و سومی آن 
روش، سعادت، امنیت و آبادنی از این مملکت رخت 

برخواهد بست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورا در نطق پیش از دستور:

استاد شجریان را دریابیم

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد
خبرنگارمجید خروشی

حیدری: برای دریافت هزینه کرد شهرداری در اربعین باید شهرداری پیگیر این موضوع باشد و در بودجه ساالنه 
هزینه ماموریت های ابالغی را از دولت طلب کند
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میز خبر
سخنان رهبر انقالب درباره شفافیت مسئولین با مردم و عدم پنهان کاری/واکنش به ادعای استعفای ظریف!
خبر مهم رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره تحریم ها/ بازداشت 7 نفر از اعضای شورای شهرستان های تهران

شفافیت  درباره  انقالب  رهبر  سخنان    
مسئولین با مردم و عدم پنهان کاری

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی صبح 
دوشنبه گذشته )۲3/07/۹7( در ابتدای جلسٔه درس 
خارج فقه خود، در توضیح »نامٔه حضرت امیرالمؤمنین 
فرماندهان  و  مسئوالن  به  خطاب  )علیه السالم( 
نظامی«)۱( برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه 
را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسالمی 
دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: در 
منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش 
دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید اخالق 
و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند. 
نظام  مسئوالن  افزودند:  خامنه ای  آی��ت ا...  حضرت 
اسالمی بدانند شکر نعمت مسئولیتشان در این است 
که به بندگان خدا نزدیکی بیشتری پیدا کنند، با آنان 
نشست و برخاست کنند و نسبت به آن ها مهربانی و توجه 

بیشتری به خرج دهند.
ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع 
شفافیت مسئوالن پرداختند: »َاال َو ِانَّ َلُکم ِعنِدی َان الَ 
ًا ِاالاّ فی َحرب«. ایشان در شرح این  َاحَتِجَبنَّ ُدوَنُکم ِسراّ
فراز از نامه حضرت علی )علیه السالم( گفتند: »این نکتٔه 
تی که حاال سر زبان ها  افیاّ ی است؛ این شفاّ بسیار مهماّ
امیرالمؤمنین  در کالم  اف«،  اف، شفاّ »آقا شفاّ که  است 
در  که  خوبی  چیز  هر  کرده اند  عادت  بعضی ها  است. 
جامعٔه اسالمی است را نسبت بدهند به غربی ها. واقعًا 
ه به  ب می کند از کوته فکری بعضی ها! توجاّ انسان تعجاّ
مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، می گوید »ما از غربی ها 
یاد گرفتیم این ها را«؛... وقتی مراجعه به منابع اسالمی 
م  مکراّ رسول  و  امیرالمؤمنین  کلمات  وقتی  نمی کنید، 
اسالم را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی ها 
باید یاد بگیرید. میگویند بعضی ها، می شنوید که »بله، 
ت  افیاّ ت را هم آن ها به ما یاد دادند«؛ نخیر، شفاّ افیاّ این شفاّ
من  بر  شما  حقاّ  می گوید  داده؛  یاد  امیرالمؤمنین  را 
ی که شما پیش من دارید- ]این است که[  -یعنی حقاّ
هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما 
پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که 
با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی شود حرف ها را زد؛ 
وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن  را  چون حرف 
هم می شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعماّ از 
همین حرب به اصطالح نظامی و مانند این ها است- در 
تی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی  مسائل امنیاّ
که جنگ داریم با دشمن، مقابلٔه با دشمن داریم، بله 
ا  ت نیست، اماّ افیاّ اینجا جای افشاگری نیست، جای شفاّ
در غیر این ها، در مسائل عمومِی مردم، َان الَ َاحَتِجَبنَّ 

ًا.« ُدوَنُکم ِسراّ
رهبر انقالب بر این نکته تأکید کردند که: مسئوالن 
جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله 
داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان 

نکنند./ دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای
 واکنش قطر به شایعه ارسال سالح های 

ایران از دوحه به لبنان
از تهران  و نقل قطر شایعه عبور سالح  وزارت حمل 
به بیروت از طریق دوحه را که توسط یک رسانه وابسته 

به جریان نومحافظه کار آمریکا مطرح شده بود، تکذیب 
فرود  به  مربوط  شایعه  است:  آمده  بیانیه  این  در  کرد. 
هواپیمای حامل محموله تسلیحاتی ایران در فرودگاه 
بیروت  سمت  به  آن  پ��رواز  سپس  و  حمد  بین المللی 
در  جمعه  روز  نیوز  فاکس  ن��دارد.  صحت  وجه  هیچ  به 
گزارشی به نقل از منابع اطالعاتی آمریکایی و غربی ادعا 
کرد، جمهوری اسالمی ایران، ارسال تجهیزات نظامی 
پیشرفته برای حزب ا... لبنان را افزایش داده است. / 

تابناک
 نگرانی آمریکا از کمک روسیه به ایران 

برای دور زدن تحریم های نفتی
یک مقام ارشد دولت آمریکا از اینکه روسیه ممکن است 
به ایران برای دور زدن تحریم های نفتی کمک کند، ابراز 
نگرانی کرد و گفت: واشنگتن تالش خواهد کرد مسکو 
را از این کار منصرف کند. روزنامه فایننشال تایمز به نقل 
از این عضو ارشد دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا که اشاره ای به نامش نشده نوشته است: »ایران 
ممکن است برای دور زدن تحریم ها به دنبال این باشد 
که روسیه نفت آن ها را در بازارهای جهانی بفروشد.« این 
مقام دولت ترامپ افزود: »روسیه را حتی از بررسی این 
موضوع برحذر می کنم. در راستای منافع روسیه خواهد 

بود که گریز ایران از تحریم ها را تسهیل نکند.« / تابناک
 درخواست حزب ا... برای تشکیل فوری 

دولت لبنان
تازه ترین مواضع  ا... لبنان در  مقام های ارشد حزب 
خود خواستار تشکیل هرچه زودتر دولت لبنان و حل 
قاسم«  »نعیم  شیخ  شدند.  مانده  باقی  اختالف های 
درباره  گفت،  یکشنبه  روز  ا...،  حزب  دبیرکل  معاون 
ناامیدی می توان  با  نه  و  امیدواری  با  نه  تشکیل دولت 
می تواند  سیاسی  طرف  یک  افزود:  وی  کرد.  صحبت 
با وتو مانع از تشکیل دولت شود. به گفته شیخ قاسم، 
یا دور  آینده نزدیک  مشخص نیست تشکیل دولت در 
تشکیل  حال  عین  در  ا...  حزب  دبیرکل  معاون  باشد. 
دولت را خواسته مردم و نیاز واقعی لبنان دانست و تأکید 
کرد که بدون دولت کشور حرکت نخواهد کرد و مشکالت 

اقتصادی حل نخواهد شد./ تابناک
 اظهار بی اطالعی عجیب عادل الجبیر از 

جنازه خاشقچی و چگونه کشته شدن او
رژیم  روی  بین المللی  فشارهای  که  شرایطی  در 
در  الجبیر  گرفته،  اوج  بی سابقه ای  نحو  به  سعودی 
مانند  الفاظی  از  فاکس نیوز  خبری  شبکه  با  مصاحبه 
و »اشتباه  »اشتباه وحشتناک«، »تراژدی وحشتناک« 
خاشقچی  شدن  کشته  توصیف  برای  جدی«  و  عظیم 
استفاده کرد. او گفت: »اشتباه وحشتناکی بود. تراژدی 
وحشتناکی است. به آن ها )خانواده خاشقچی( تسلیت 
متأسفانه  می کنیم.  درک  را  آن ها  مصیبت  می گویم. 
آن ها  به  من  و  افتاده  اتفاق  جدی  و  عظیم  اشتباهی 
اطمینان خاطر می دهم که مقصران این اتفاق پاسخگو 

خواهند شد.« / تابناک
اردوغان  و  ترامپ  تلفنی  وگوی  گفت   

درباره پرونده خاشقچی
با  تلفنی  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغ��ان  طیب  رجب 
دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود گفت وگو کرد و دو 
طرف تأکید کردند، ابهامات موجود درباره قتل جمال 

خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی باید آشکار شود. 
آزاد  قانونی  روند  تلفنی درباره  تماس  این  دو طرف در 
شدن کشیش آمریکایی و همچنین مبارزه با تروریسم 

گفتگو کردند./ تابناک
 خلیج فارس چگونه ثبت جهانی شد

مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می گوید: تمام حرکات و اقدامات انجام شده 
برای ثبت جهانی نام کهن و پرآوازه خلیج فارس که دو 
سال پیش آغاز شد، برای جلوگیری از هر گونه چالش به 
صورت چراغ خاموش بود. سیدمهدی میرصالحی مدیر 
کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت اعالم کرد که 
با تالش و پیگیری مستمر دفتر مالکیت صنعتی وزارت 
صمت، خلیج فارس ایران با پیشوند مروارید در سازمان 
جهانی مالکیت فکری )WIPO( به ثبت جهانی رسید. 
وی با بیان این که این نوع ثبت جهانی از سوی سازمان 
جهانی مالکیت فکری حمایت از اسامی مبدأ و نشان 
جغرافیایی محسوب می شود، تاکید کرد: از این پس و بر 
اساس قوانین بین المللی هیچ کشور، دولت و سازمانی 
گذاری  نام  دیگری  اسم  به  را  فارس  خلیج  نمی تواند 

کند./ ایرنا
برخود  نمی توان  اقتصادی،  مفسدان  با   

عاطفی داشت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر عزم همه قوا برای حل 
مشکالت معیشتی مردم و ابراز اطمینان نسبت به تأمین 
کاالهای اساسی از سوی دولت، به برخی احکام صادره از 
سوی دستگاه قضایی برای مفسدان اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: انسان به لحاظ عاطفی از حبس و اعدام اشخاص 
و خصوصًا وضعیت خانواده های آن ها غصه دار می شود 
اما در عین حال با کسانی که طمعشان زندگی میلیون ها 
انسان را متالطم می کند و به دشمن در ضربه زدن به کشور 

کمک می کند نمی توان برخورد عاطفی کرد./ ایرنا
 ایران و فرانسه مسئولیت های سنگینی 

در توافق برجام دارند
ریاست جمهوری گفت:  و خانواده  زنان  امور  معاون 
پیشبرد  در  سنگینی  مسئولیت های  فرانسه  و  ای��ران 
اجرای  راستای  در  ویژه  به  المللی  بین  همکاری های 

توافق بین المللی برجام دارند./ ایرنا
 واردات گندم به صفر رسیده است

اسماعیل اسفندیاری، مجری طرح گندم وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با تمهیدات دولت طی سال های اخیر، 
به صفر  آن  رقم  و  نیاز شده  بی  گندم  واردات  از  کشور 

رسیده است./ ایرنا
 اوضاع مسکن در آستانه یک تغییر

تحت  حوزه،  این  وزیر  تغییر  آستانٔه  در  مسکن  بازار 
تأثیر نوسانات ارزی و اثرات اقتصاد کالن 74 درصد رشد 
قیمت یافته است. این آمار احتماالً در مهرماه افزایش 
بیشتری را نشان خواهد داد. این بیشترین میزان رشد 
در  اتفاق  این  است.  بوده  اخیر  سال  پنج  طی  قیمت 
خرید  واقعی  تقاضای  سمت  در  که  داده  رخ  شرایطی 
مسکن، اتفاق قابل توجهی رخ نداده و هم اکنون میزان 
اثرگذاری سقف تسهیالت ۱۶0 میلیون تومانی زوجین 
به ۲۶ درصد رسیده است.  از ۵0 درصد سال گذشته 
شرایط جدید نشان می دهد که آینده این بازار در هاله ای 

از ابهام قرار دارد./ ایسنا

 واکنش به ادعای استعفای ظریف!
روابط عمومی وزارت امور خارجه به ادعاهای منتشر 
داد.  نشان  واکنش  ظریف  استعفای  م��ورد  در  شده 
روابط  است:  آمده  زمینه  این  در  شده  منتشر  متن  در 
و  خبرسازی  به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  عمومی 
شایعه پراکنی سخیف برخی بیماران متوهم که آرزوهای 
امور  وزیر  گیری  کناره  برای  را  خود  سبکسرانه  و  خام 
خارجه به نام خبر منتشر می کنند، اعالم می کند این 
خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا 

تکذیب ندارد./ ایسنا
 پوتین دستور اعمال تحریم های متقابل 

علیه اوکراین را امضا کرد
تحریم های  اعمال  دستور  روسیه  رئیس جمهوری 

متقابل علیه اوکراین را امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دفتر ریاست 
جمهوری روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعالم 
دستور  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین  والدیمیر  کرد: 

اعمال تحریم های متقابل علیه اوکراین را امضا کرد.
این در حالی است که کیف پیش تر در تبعیت از غرب 
و در موضع گیری متخاصمانه ای علیه مسکو اعالم کرده 

بود که تحریم هایی را علیه روسیه به اجرا درمی آورد.
 تصمیم ترامپ تأسف آور است

موضع  از  ان��ت��ق��اد  ضمن  آل��م��ان  خ��ارج��ه  وزی���ر 
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص خروج از پیمان منع 
تأسف آور  را  وی  اقدام  برد  میان  هسته ای  موشک های 

قلمداد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی، 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در واکنش به اظهارات 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال 
ُبرد  میان  هسته ای  موشک های  منع  پیمان  از  خروج 
درک  را  ترامپ  اظهارات  مفهوم  نمی توانم  اصالً  گفت: 
کنم. »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا پس از یک 
گردهمایی انتخاباتی در نوادا به خبرنگاران گفت: ما باید 
این سالح ها را توسعه بدهیم. پس پیمان را لغو خواهیم 

کرد و از آن بیرون خواهیم آمد.
هسته ای  موشک های  منع  پیمان  اس��ت  گفتنی 
اتحاد  و  آمریکا  بین  پیمان  کوتاه شده  نام  که  میان برد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی برای حذف موشک های 
سال  در  که  است  پیمانی  است  برد  کوتاه  و  میان برد 
شوروی  جماهیر  اتحاد  و  آمریکا  میان  میالدی   ۱۹87
سوسیالیستی )و پس از فروپاشی شوروی با روسیه( امضا 

شد.
امنیت ملی   خبر مهم رئیس کمیسیون 

درباره تحریم ها
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اروپایی ها 
آبان بسته عملیاتی خودشان  از ۱3  اعالم کردند قبل 
بانکی،  و  پولی  را که در آن جایگزین کردن یک مسیر 
ضمانت فروش نفت ایران و معامالتی از این نوع را ارایه 
های  دیپلمات  با  من  که  صحبت هایی  در  می دهند؛ 
موضوع  این  به  نسبت  زیادی  حد  تا  داشتم  کشورمان 

خوشبین هستند./نامه نیوز
 »ضرغامی« مدافع »سیف« شد

از  یکی  گ��ف��ت:االن  ایرنا  به  ضرغامی  ا...  ع��زت 
است  ریسک  اهل  و  قوی  مدیران  داریم  که  مشکالتی 

که امروز منفعل هستند و نمی توانند کار کنند. این را 
در دفاع از دولت آقای روحانی هم می گویم. یعنی یک 
کار کند.من  و 70  مانند دهه های ۶0  نمی تواند  مدیر 
هم، در دوره آقای هاشمی مدیر سینما بودم و هم، در 
انجام  بزرگی  کارهای  جنگ  زمان  در  که  جنگ  دوره 
دادم. االن اگر بگویید می توانی آن کارها را انجام دهی، 
بازرسی های بالوجه  و  کارها سخت  نه، چون  می گویم 
اهل  و  قوی  که  مدیرانی  برای  به ویژه  است؛  شده  زیاد 
را  به موقع کشور  با ریسک  ریسک هستند و می توانند 
به جلو ببرند. اما آنان کار نمی کنند چون می گویند اگر 
این کار را انجام دهیم، علیه ما پرونده تشکیل می شود 
و ظاهر پرونده هم علیه ماست.آن یک سالی که در دولت 
آقای روحانی بودم، یک بار در کمیسیونی دیدم که باید 
موضوعی امضا می شد، همه تأیید می کردند ولی آقای 
وزیران  و  صنعت  وزیر  هرچه  نمی کرد.  امضا  نفت  وزیر 
دیگر و آقای جهانگیری اصرار می کردند که آقا باید امضا 
کنید، آقای زنگنه امضا نمی کردند، می گفت برای اینکه 
من نمی خواهم به زندان بروم. اگر من این را امضا کنم و 
فردا هر اتفاقی بیفتد، برای وزارت نفت تشکیل پرونده 
می دهند و من باید توضیح دهم. چرا ما کشور را به اینجا 
این خیلی غلط است. در زمان جنگ که  رسانده ایم؟ 
باید مسئوالن دولتی فرمانده باشند و با قوت و با اقتدار 
نترسند و نظام هم پشتشان باشد و بروند مبارزه کنند، 
چرا ما باید این  مدیران و مسئوالن را منفعل کنیم؟من 
ممنوع الخروج  سیف  آقای  که  هستم  منتقد  به شدت 
است.  بد  خیلی  مسئول  یک  جایگاه  برای  این  شود. 
روحانی بگوید که آقای سیف، کاندیدای مورد اعتماد من 
هستند، شما ایشان را ممنوع الخروج نکنید و بگذارید 
اعتبار افرادی که خدمت می کنند، محفوظ بماند و من 
شخصا به عنوان رئیس جمهوری تضمین می دهم. آقای 
روحانی این حرف را نمی زند و آنها )قوه قضائیه( هم آن 
اداره کرد.  را  این گونه نمی شود کشور  را می کنند.  کار 

شأن و شئون افراد باید حفظ شود.
 توضیح "مازنی" درباره فریاد »دو دو« در 

مجلس
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره فضای رأی 
اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت گفت: جو مجلس 
برای نتیجه رأی اعتماد مشخص نیست.احمد مازنی 
از  پیشنهادی  وزیر  چهار  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در 
سوی رئیس جمهور برای وزارت خانه های کار، صمت، 
اقتصاد و راه گفت: درحال بررسی افرادی که معرفی 
شدند هستیم در حال حاضر هم نظری ندارم.نماینده 
مردم تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که هنگام 
با  نمایندگان  پیشنهادی  وزرای  از  یکی  اسم  قرائت 
داشتند  قصد  مخالف  رأی  معنی  به  دو«  دو،   « فریاد 
پر  فضای  دهند  نشان  این  کنند؛  اعالم  را  خود  نظر 
تنش برای جلسه رأی اعتماد نیست، بیان کرد: من 
 « رئیس جمهور  سوی  از  پیشنهادی  وزرای  مورد  در 
دو،دو« نگفتم و بر اساس این » دو ، دو« هم نمی شود 
پیشنهاد  که  وزرای��ی  داد:  ادام��ه  ک��رد.وی  قضاوت 
شده اند به کمیسیون ها و فراکسیون ها خواهند آمد؛ 
اساس  بر  ما  و  می کنند  بیان  را  نظرات شان  و  برنامه 
آن چه که دیده و شنیده ایم به آن ها رأی خواهیم داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
را  این که جو مجلس  بر  به سوالی دیگر مبنی  پاسخ 
رئیس جمهور  سوی  از  که  وزرایی  به  دادن  رأی  برای 
گفت:  می کنید،  ارزیابی  چگونه  شده اند  پیشنهاد 
قابل پیش بینی نیست.وی تاکید کرد: فضای روز رأی 
تعامل  و  و مجلس  به همراهی دولت  بستگی  اعتماد 
افراد پیشنهادی با کمیسیون ها و فراکسیون ها دارد 

که بسیار در نتیجه تاثیرگذار است.
 روحانی با جامعه شناسان دیدار می کند

حسن  امروز  صبح  گفت:  دولت  در  آگاه  منبع  یک 
و  شناسان  جامعه  از  جمعی  جمهوربا  رئیس  روحانی 
محققین این حوزه دیدار خواهد داشت.یک منبع آگاه 
در دولت در گفت وگو با فارس، ضمن اعالم خبر دیدار 
حسن روحانی رئیس جمهور با جمعی از جامعه شناسان 
مدیریت  با  نیز  دیدار  این  گفت:  حوزه  این  محققین  و 
علی ربیعی به مانند سلسله دیدارهای رئیس جمهور با 
اصالح طلبان و اقتصاد دانان برگزار می شود.وی ادامه 
داد: قرار است این جامعه شناسان که برخی از آنان نام 
آشنا هستند و برخی نیز در این حوزه صاحب اقدامات 
مفیدی بوده اند با دولت ادامه همکاری دهند.این منبع 
آگاه در مورد دیدار رئیس جمهور با اصولگرایان نیز خاطر 
نشان کرد: به احتمال قوی هفته آینده پاستور میزبان 

جریان های اصولگرایی خواهد بود.
احرار  تروریستی  گروه  ادعایی  ویدئوی   

الشام
به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی منتسب به 
گروه تروریستی احرار الشام منتشر شده که در آن فردی 
که مدعی است اسیر ایرانی این گروه تروریستی است از 
مسئوالن کشورمان خواسته که نسبت به آزادی وی اقدام 
کنند.هنوز صحت این ادعا توسط مسئوالن کشورمان 

تایید نشده است.
 هشدار بعیدی نژاد نسبت به وقوع جنگ 

سرد
سفیر کشورمان در لندن در پیامی توییتری نسبت به 
خروج احتمالی واشنگتن از معاهده منع موشک های 
زیر  شرح  به  پیان  داد.متن  هشدار  برد  میان  هسته ای 
انهدام  با  روسیه  و  آمریکا  بین   nFI معاهده  اس��ت: 
موشک های هسته ای میان برد ۵00 تا ۵۵00 کیلومتر 
نقش مهمی را در جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی و تعادل 
امنیت جهانی ایفا نموده است. خروج ایاالت متحده از 
این معاهده و به کارگیری مجدد موشک های هسته ای 
جهانی  راهبردی  ثباتی  بی  و  سرد  جنگ  تشدید  به 

می انجامد.
تیم  یک  پیراهن  مجلس  نمایندگان   

برزیلی را تن کردند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی  از  تعدادی 
پارانا  ایالت  در  ورزشی  باشگاه  یک  در  برزیل  به  سفر 
حضور یافته و پیراهن آن را به تن کردند.  فابیو جانواریو 
بازیکن پیشین باشگاه استقالل تهران هم که به نظر 
می آید جز مقامات این باشگاه برزیلی است، نمایندگان 
مجلس کشورمان را همراهی می کند. دیدار و گفت وگو 
بخش های  از  بازدید  همچنین  و  مدیران  و  مقامات  با 
مختلف باشگاه ازجمله برنامه های نمایندگان مجلس 

بوده است./فارس

امام علی )ع( فرمودند:
هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی 

چون مشورت نخواهد بود.

آواز رتا طبع دل ما بادا
اندر شب و روز شاد و گویا بادا

شویم خسته  شود  خسته  گر  تو  خسته  آواز 
بادا شکرخا  انی  چون  تو  آواز 

مولوی
طلوع آفتاب فردا: 05:45اذان مغرب: 17:07 

اذان صبح فردا: 04:20

نیمه شب شرعی:22:34

غروب آفتاب:16:45 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:16

اسرا

 روح مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و چند روزی برای او در عالم طبیعت قفسی از تن ساخته اند. آنگاه این قفس می شکند و آن مرغ آزاد می شود 
و این همان »موتوا قبل ان تموتوا« است.  همه تالش معلمان اخالق برای این است که به ما بگویند قبل از این که این قفس بشکند و شما مجبور شوید که پر 

بکشید قفس را بشکنید و آزادانه پر بکشید. چون اگر  قفس را شکستند شما را به قفس دیگری می برند اما اگر قفس را بشکیند همیشه آزاد هستید.
 

مبادی اخالق در قرآن، ص305

آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی کالسه شماره ۱/۹7۱۵۲7ج / ش ۱3 صادره از حوزه شماره ۹ شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم هادی علیزاده کاسب جمعا به پرداخت مبلغ  ۱48/۵۱7/۲7۵ 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم مجتبی ظریفیان زیبا لوی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب 
تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناسی دادکستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ چهارشنبه ۱3۹7/08/۱4 از ساعت  ۹ الی ۱0 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبه روی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت 
پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. ضمنا حداقل 

ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از:

یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی ۲7۶ ص ۶۹ ایران ۱۲ رنگ سفید مدل ۱37۵ گلگیر جلو چپ رنگ گلگیر عقب چپ آبرنگ، گلگیر عقب راست، روی گلگیر عقب راست آبرنگ، با توجه به 
مدل خودرو که الستیک حدودًا 4۵ درصد می باشد و با توجه به وضعیت ظاهری خودرو به میزان ۶0/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

دادورز اجرای احکام مدنی شورای کل اختالف مشهد- رهنورد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹7۶030۶0۲۲00۱074 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مرتضی نوری فرزند علی محمد بشماره شناسنامه ۲۹۲ 
صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مساحت ۱47/۹3 مترمربع پالک 7۲۶۲ فرعی از ۲7۶  اصلی واقع در بخش ۱3 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/08/01 _ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/15

محمدرضا رجایی مقدم_رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 4۹ دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱0/۱۵/۹۵0۱۱۱ آقای امیر کرفی محکوم است به پرداخت ۱- مبلغ 7/3۱۹/7۵0/7۶۹ریال 
محکوم به در حق محکوم له بعالوه مبلغ 4۱۵/۹87/۵83 ریال نیم عشر دولتی بابت کالسه پرونده ۱۵/۹۵0۱۱۱ /۱۱0  ۲- مبلغ ۲۲4/400/000 ریال بعالوه، مبلغ ۱۱/۲۲0/۱00 ریال نیم عشر بابت 

کالسه پرونده ۹۵00۵۲8 اجرای ثبت 
3- مبلغ ۲/۱00/000/000 ریال بابت کالسه پرونده ۱۱0/7/۹۵00۱۱ )۱۲/33/۹300۱۲( 

4- مبلغ ۵0/۲00/00 ریال بابت کالسه پرونده 3/3۵۵۹۶ ش 
۵- مبلغ 8/7۱۹/000/000 ریال بابت رهن موسسه اعتماد ایرانیان در حق آستان قدس رضوی و نیز مبلغ 3۵3/8۲7/3۲۲ ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
در تاریخ ۱3۹7/08/0۶از ساعت 0۹:30 الی ۱0:۱۵صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس ۶ ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسبد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از 
برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪۱0 از بهای مورد مزایده نقدأ و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و 

نقل وانتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد، مزایده

سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک دارای پالک ثبتی 4/۵۹8۹۹ اصلی بخش ۹ مشهد متعلق به محکوم علیه آقای امیر کرفی واقع در بلوار فردوسی، خیابان یاس، حدفاصل یاس ۱۲ و ۱4 پالک 8 که 
محل مذکور به صورت مجموعه آپارتمان احداث بنا شده است که طبقات اول الی چهارم تکمیل و در حال سکونت و طبقه پنجم در حال سقف زده شده ولی تکمیل نشده هر طبقه به صورت ۲ واحد که 
مجموعًا 8 واحد می باشد و طبقه پنجم در حال سفت کاری است، حسب پروانه احداث بنا در ملک بایستی ۵ واحد مسکونی احداث می شده است به مساحت کل ۱437/۲۵ متر مربع تعیین گردیده است 
که در حال حاضر زیر بنای موجود ۲403 متر مربع می باشد. که با پروانه شهرداری مغایرت دارد که کارشناس صرفًا بر اساس پروانه صورت گرفته و مقدار اضافی به دلیل عدم پروانه و تخلفات ساختمان در 
کارشناسی لحاظ نشده است برخی از ساکنین عنوان نموده اند که آپارتمان ها را به صورت قولنامه از آقای کرفی خریداری نموده اند که ارزش عرصه و اعیان ششدانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 3۲/۱40/300/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ ۱۶/070/۱۵0/000 ریال به فروش می رسد. 
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر


