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بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد

از مسئوالن شهری 
فقط شهردار را دیده ایم

یک طراح

مشهد هنوز هم خاکستری است 

قطار30 هزار تومانی در مسیر 
تهران - مشهد

تریبون آزاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان برگزارشد

آزادی بیان در گردشگری

از قطعنامه 598 گرفته تا ...

اگر ظریف بخواهد 

جریان پیچیده ای پشت 
پیامک های تهدیدآمیز است

محمدعلی وکیلی در خصوص زمان بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم)CFT( گفت: الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به ...

روز گذشته خبری مبنی بر مجروحیت دو معلم در یکی از مدارس ناحیه دو مشهد به 
سرعت در فضای مجازی پخش شد. این خبر بازخوردهای بسیاری از سوی مسئولین 

آموزش و پرورش و برخی خانواده ها و معلمان آن مدرسه را دربر داشت ...

»صبح امروز« گزارش می دهد

رحیمی جهان آبادی: موافقان FATF ضدانقالب و وطن فروش نیستند

داستان دنباله دار fatf  در مجلس

خشونت والدین
دامن معلمان را گرفت

هفته آتی
بی گمان روند مذاکره با اروپایی ها برای نجات برجام، 

می تواند نقطه عطفی در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی 
ایران باشد. ثمرات مثبت به نتیجه رسیدن این مذاکرات از 

جمله تقویت تعامالت ایران با دنیا ...

تریبون آزاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی برگزارشد...

خبر ویژه 2

گزارش ویژه6

تحلیل روز 2

در این شماره می خوانیم

گفت وگو با خواننده سنتی جوان خراسانی
ایرانی با موسیقی زاده می شود

نسل جوان خوانندگان در راه است و مخصوصا نسلی که آموخته  هایی از 
ردیف  های آوازی کذشتگان در...

در صفحه ۵ بخوانید

در صفحه 3 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه ۴ بخوانید
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وقتی 
خریداری 

نیست

عکس:محمد علی رضایی

هجوم به بازار برای فروش ارز
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خبرنگارعلی روغنگران

هجوم به بازار برای فروش ارز

وقتی خریداری نیست
به گزارش ایرنا، حسین شرافتی راد روز سه شنبه افزود: 
این مبلغ به جوانان جویای کار و افراد واجد شرایط در 
تولیدی،  واحدهای  ایجاد  همچون  طرحهایی  قالب 
صنعتی و دامداری سبک و سنگین اختصاص یافت و 
برای 522 نفر اشتغال ایجاد کرد. وی اظهار کرد: پارسال 
مشاغل  حوزه  به  ریال  میلیون  و 250  میلیارد  نیز 15 
خانگی همچون فرت بافی، صنایع دستی، خیاطی و 
قالیبافی در این شهرستان اختصاص یافت که 95 درصد 
آن در قالب 94 طرح جذب و منجر به اشتغال 300 نفر 
شد. شرافتی گفت: همچنین در سال جاری 220 نفر از 
هنرمندان صنایع دستی این شهرستان 22 میلیارد ریال 
تسهیالت دریافت کردند.فرماندار تایباد افزود: پارسال 
ایجاد اشتغال برای سه هزار و 309 نفر در این شهرستان 
تکلیف شده بود که 52 درصد آن و اشتغال هزار و 722 
نفر محقق شد. وی تعهد امسال این شهرستان را اشتغال 
و  و اظهار داشت: 30 هزار  نفر اعالم کرد  هزار و 542 
22 نفر از جمعیت تایباد شاغل و 87 هزار و 652 نفر از 
جمعیت این شهرستان مرزی بیش از 10 سال سن دارند 
که مجاز به انجام فعالیت در حوزه های مختلف بازار کار 
هستند. فرماندار تایباد از اختصاص 380 میلیارد ریال 
برای اشتغال فراگیر در این شهرستان خبر داد و گفت: 
بیشترین اعتبار اختصاص یافته در حوزه مشاغل خانگی 
است که مربوط به ادارات صنعت، معدن و تجارت، میراث 

فرهنگی و جهاد کشاورزی است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معامالت امالک مشهد 
در  رکود  تداوم  امسال  نخست  ماه  شش  ظرف  گفت: 
بازارمسکن و کاهش قراردادهای تنظیمی در بنگاههای 
معامالت امالک باعث کسادی بازار ملک شده و کاهش 
است.علی  شده  شهر  این  در  امالک  مشاوران  درآمــد 
مرادزاده روز سه شنبه افزود: در این شرایط بطور متوسط 
روزانه سه بنگاهدار معامالت امالک در مشهد با مراجعه به 
اتحادیه مشاوران امالک درخواست ابطال پروانه فعالیت 
مشاوره  بنگاه  تعطیلی 200  به  دهند.وی  می  را  خود 
معامالت امالک در مشهد از ابتدای امسال تاکنون اشاره 
و بیان کرد: معامالت مسکن در این مدت در شهر مشهد 
کاهش یافته زیرا بی ثباتی بازار منتج به تعلل خریدار و 
فروشنده در معامله شده و نوسانات اقتصادی تاثیرات 
روانی بر بازار مسکن داشته است. رئیس اتحادیه صنف 
مشاوران معامالت امالک مشهد ادامه داد: این در حالی 
است که ظرف شش ماه اخیر قیمت مسکن به دلیل 
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی بین 20 تا 30 درصد 
بیشتر از گذشته شده است. وی گفت: همچنین در این 
مدت بهای اجاره خانه در مشهد 20 درصد بیشتر شده 
زیرا در شرایط رکود حاکم بر بازار تمایل اجاره دهندگان به 
دریافت رهن برای اجاره دادن ملکشان به شدت کاهش 
یافته و هم اینک موجران بیشتر متمایل به دریافت مبلغ 
ماهانه اجاره و دریافت پول نقد هستند. مرادزاده افزود: 
از سوی دیگر نوسان قیمت باعث شده مستاجران تالش 
کمتری برای تغییر محل سکونت داشته باشند و به نحوی 
با  با تنظیم قراردادهای کالمی بین خود و صاحبخانه 
کمی قیمت باالتر، در همان خانه بمانند. بر این اساس 
رونق توافق شخصی بین موجر مستاجر باعث کاهش آمار 
قراردادهای تنظیمی اجاره مسکن در بنگاههای امالک 

شده تا و مشاوران از این محل نیز درآمدی کسب نکنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 
گفت: با خرید 323 هزار تن گندم و بالغ بر 7230 تن 
دانه های روغنی، عملیات خرید تضمینی این محصوالت 
در استان خراسان رضوی به پایان رسید. حمیدرضا نوری 
افزود: عملیات خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی 
از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با تمهید 39 مرکز و 
کمیسیون خرید تضمینی گندم و بیش از 14 مرکز خرید 
تضمینی دانه های روغنی کلزا و گلرنگ آغاز گردید. وی در 
خصوص خرید تضمینی گندم در استان عنوان کرد: در 
سال جاری توانستیم با تحقق پیش بینی خرید گندم بالغ 

بر 323 هزار تن گندم را از گندم کاران خریداری نماییم.

گفت:  گناباد  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
اجرای  ابتدای  از  شهرستان  این  اقتصادی  متخلفان 
طرح تشدید نظارت بر عرضه کاال و خدمات طی 2 ماه 
نقدی  جریمه  ریال  میلیون   145 پرداخت  به  گذشته 
محکوم شدند.به گزارش ایرنا، هادی ایزدی روز سه شنبه 
افزایش  دنبال  به  افزود:  گناباد  بازار  تنظیم  کارگروه  در 
قیمت کاالها و خدمات و لزوم تشدید نظارت بر عرضه 
کاالها و خدمات 370 گشت مشترک با حضور نمایندگان 
دادستانی، فرمانداری و دیگر دست اندرکاران ذیربط از 
واحدهای صنفی این شهرستان انجام شد که در نتیجه آن 
55 فرم تخلف به میزان 145 میلیون ریال برای متخلفان 
تنظیم و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.وی با بیان 
اینکه طی این مدت به 91 شکایت کتبی و تلفنی مردمی 
نیز رسیدگی شد اظهار داشت: برای تنظیم بازار و تعادل 
سازی در بازار مصرف 35 تن گوشت منجمد مرغ، برنج و 
شکر به قیمت تنظیم بازار و 405 حلقه الستیک به نرخ 

تعاونی توزیع شد.

شهرستان ها

110میلیارد ریال صرف اشتغال 
روستایی در تایباد شد

بازار کار بنگاه های معامالت 
امالک در مشهد کساد است

خرید تضمینی گندم و دانه های 
روغنی خراسان رضوی به پایان 

رسید

متخلفان اقتصادی در گناباد 145 
میلیون ریال جریمه شدند

از روزهای گذشته  بازار ارز متفاوت  تب و تاب 
فروشندگان خانگی  رقم خورد. حضور گسترده 
ارز در بازارهای تهران، تبریز، مشهد و شهرهای 
دیگرباعث شد که قیمت ها و بغض ها یکی پس 
از دیگری شکسته شود. منشا هجوم برای فروش 
که  می گفت  یکی  نیست.  مشخص  راستی  به 
کرده اند«  اصابت  درستی  نقطه  به  »موشک ها، 
گفت  ــی داد  م تکان  سر  که  همزمان  دیگری 
»FATF را مجلس تصویب می کند.« آن یکی هم 
به  و  اروپایی ها می داد«  با  از »توافق دولت  خبر 
دیگران هم می گفت که ارزهای تان را بفروشید. 
بین  این  در  بسیاری  گمانه زنی های  و  شایعات 
به  دهان  حرف ها  این  حال  هر  به  شد.  مطرح 
دهان می شد و غیر از مردمی که برای از دست 
ندادن سرمایه خود، دالر خریده بودند، دالالن 
می کردند.  تاسف  ابراز  موجود  وضعیت  از  هم 
بین صرافی ها سعی در مقاومت دربرابر  این  در 
را  نــرخ  ــالم  اع تابلوهای  و  داشتند  تغییرات 
خاموش کردند. در ادامه این مطلب به واکنش 

چهره های اقتصادی و سیاسی می پردازیم. 
دالر 10هزار تومانی 

کمیسیون  رئیس  نایب  بابا،  حاجی  محسن 
صنایع،  بازرگانی،  اتــاق  سرمایه  و  پول  ــازار  ب
ماه  اردیبهشت  در  که  ایران  کشاورزی  و  معادن 
به  را  دولت  ارزی  سیاست های  امروز«  »صبح  با 
خودکشی اقتصادی تشبیه کرده و گفته بود که 
نیست،  ارز  بازار  درمان  نسخه  جهانگیری  دالر 
روز گذشته در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: این 
افت قیمت ارز تا فردا تمام خواهد شد و در یک 
قیمت منطقی در حدود 10 هزار تومان می رسد 
و  دولت  حرکت های  به  بستگی  آن  تثبیت  که 
اقتصاد  توانایی دولت در  به  ایجاد اعتماد مردم 

کشور دارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تحلیل بازار ارز 
متفاوت تر از تحلیل هایی است که طی سال های 
قبل داشته ایم و هیچ دلیل قانع کننده ای برای 
افزایش آن دیده نمی شود، چراکه ظرفیت فعلی 
اقتصادی و اجتماعی ایران دالر 14 - 15 هزار 

تومان به باال را توجیه نمی کند.
از نوسنات ارز عذرخواهیم

بهرام پارسایی نماینده مجلس در توییتر خود 
از مردم بابت نوسانات اخیر بازار ارز عذرخواهی 

کرد.

نوشت:  خود  توییتر  شخصی  صفحه  در  وی 
از  چه  ارز،  نوسان  حربه  با  مردم  جیب  »غارت 
سوءتدبیر باشد، چه برای جبران بدهی بانک ها 
در  وخارجی،  داخلی  سیاسی  اهداف  با  چه  و 
نهایت یک کالهبرداری توسط مافیای ارز است. 
غارت  این  به  نسبت  مجلس  و  دولت  عملی  بی 
یا ضعف در کنترل  استراتژی است  از فقدان  یا 
بازار و قدرت مافیا. بعنوان یک نماینده، شرمنده 

مردمم.«
جلوگیری  ماه  آبان  در  قیمت  افزایش  از  دالر  تزریق 

می کند
مهدی مطهرنیا، یک تحلیلگر مسائل سیاسی 
با بیان این که حمله موشکی  و استاد دانشگاه 
می شود،  بیشتر  تضاد  ایجاد  به  منجر  اساسا 
ایران  بازار  در  آنچه  نظر می رسد  به  عنوان کرد: 
با حمله  در حال رخ دادن است چندان مرتبط 
موشکی نیست. حمله موشکی اصوال بر اساس 
و  تعارض  نرخ  افزایش  به  باید  موجود  تجارب 
دالر  قیمت  افزایش  به  منجر  آن  تبع  به  و  تضاد 
شود، در حالی که ما شاهد کاهش قیمت دالر 

هستیم.
FATF،قوانین  احتمالی  پذیرش  افزود:  وی 
فضای  ایجاد  امکان  رفتن  باال  و  آن  در  مندرج 
مصالحه پس از آبان ماه، موجب شده که در بازار 
نوعی نوسان به وجود آید، مزید بر آن فشارهای 
موجب  نیز  آن  از  ناشی  تحریم های  و  ماه  آبان 
شده که بازار با تزریق دالر روبه رو شود تا در آبان 

افزایش   جدید،  تحریم های  بیشتر  انعکاس  ماه 
قیمت ها را بیشتر نکند.

دالر 7 یا 8 هزار تومان می شود
علی قنبری، یک اقتصاددان پیش بینی کرد: 
من تصور می کنم که این افت قیمت، نرخ ارز را 
تا مرز 7 یا 8 هزار تومان پیش خواهد برد و نرخ 
ارز را در همین پایه ثابت خواهد کرد. واقعیت آن 
است که قیمت ارز و سکه غیر واقعی و نجومی 
و  بود  حبابی  افزایش  این  علت  از  بخشی  بود. 
زود  یا  دیر  بود  شده  بینی  پیش  که  طور  همان 
می کرد  پیدا  کاهش  باید  حبابی  افزایش  این 
من  دیگر  عوامل  درباره  ولی  این چنین شد  که 
همین  و  جامعه  روانی  شرایط  که  می کنم  فکر 
که  آنچه  مانند  المللی  بین  اخیر  مناسبات  طور 
در سازمان ملل اتفاق افتاد و همین طور تمایل 
پولشویی  با  مبارزه  لوایح  تصویب  برای  مجلس 

موثر بوده است.
که  نکنیم  فراموش  افــزود:  اقتصاددان  این 
افزایش نرخ نفت ایران و تثبیت یک آرامش روانی 
در منطقه و داخل کشور باعث شد که التهابات 
قرار  تغییراتی  دستخوش  نیز  داخلی  بازارهای 

بگیرد.
برای خرید  بانک مرکزی  ورود  به  اشاره  با  وی 
را  اتفاق  این  کــرد:  خاطرنشان  ــردم،  م از  ارز 
نمی توان تماما به معنای دخالت دولت دانست. 
چون دولت نمی تواند در همه امور بانک مرکزی 
مرکزی  بانک  اینکه  بر  مضاف  کند.  دخالت 

این  و  دارد  برعهده  را  ملی  پول  تقویت  وظیفه 
سیاست نیز در همین راستا تعریف می شود.

»روانی«شدن ارز
چگونه  نشیب ها  و  فــراز  ایــن  راستی  به  امــا 
از  بسیاری  که  است  این  واقعیت  خــورد؟  رقم 
که  آنهایی  خصوص  به  اجتماعی،  شبکه های 
روزهای  در  می شدند،  هدایت  مرزها  از  خارج 
ایران،  ونزوئالیی شدن  بودند  اخیر عنوان کرده 
پدیده ای غیرقابل گریز است. پالس های منفی 
جامعه  در  دالر  نرخ  ناگهانی  افزایش  درباره  که 
از افراد که  تا بسیاری  تزریق می شد، باعث شد 
پول سرگردان و غیرمولد را در خانه نگه می دارند 
به سمت بازارهای طال، سکه و ارز هدایت شوند.

ناگهانی  انفجاری قیمت سکه، خرید  افزایش 
هر چه خودروسازان پیش فروش کردند و جهش 
ماه های  در  مسکن  نرخ  درصــدی   70 از  بیش 
مردم  بر  روانی  عامل  تاثیر  از  ای  نمونه  اخیر، 
و  دارند  اختیار  در  نقد  پول  که  آن هایی  است. 
از راهگذر سود اندوخته های خود، امرار معاش 
پول  ارزش  ناگهانی  افت  از  ترسان  می کنند، 
گرانی  باعث  و  بردند  هجوم  دالر  سمت  به  ملی 

ارز شدند.
در این بین، باالبردن انتظارات سیاسی از سفر 
تا  نیویورک هم مزید علت شد  به  رئیس جمهور 
بخش  این  مالی  گستره  در  دیگری  روانی  بازی 
دالر  نرخ  تا  بخورد  رقم  کشور  داللی  اقتصاد  از 
پس از موضعگیری های روسای جمهوری ایران 
و آمریکا علیه سیاست های یکدیگر، باز هم باال 

برود.
در  معکوس  ــورت  ص به  ــد  رون همین  البته 
دالر  پای  زیر  شدن  خالی  باعث  اخیر  روزهــای 
شد. همانطور که بخشی از علل افزایش قیمت 
دالر به خاطر مسائل روانی بود، کاهش ناگهانی 
به  را  خانگی  دالفروشان  از  بسیاری  ارز،  نرخ 
خیابان کشید تا بیش از این ضرر نکنند و همین 
عامل هم به افت ناگهانی نرخ دالر دامن زد. در 
این بین، باز هم سیستم دولتی به کمک کسانی 
آمد که در تالطم های اخیر نرخ ارز، عوض رجوع 
احساسات خود  به  اقتصادی،  و منطق  به عقل 
از  باعث  بیشتر،  ضرر  از  ترس  و  بودند  داده  بها 
بانک  شد،  شان  سرمایه  از  بخشی  دادن  دست 
از مردم بخرند،  را  بانکها دالر  مرکزی اعالم کرد 
چون صرافی ها و دالل ها دیگر حاضر نیستند یا 

ریال ندارند عوض دالر به مردم بدهند.

خبر

فراموش نکنیم که افزایش نرخ نفت ایران و تثبیت یک آرامش روانی در منطقه و داخل کشور 
باعث شد که التهابات بازارهای داخلی نیز دستخوش تغییراتی قرار بگیرد
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عرصه  ــروز  ام  : گفت  ــوی  رض خراسان  استاندار 
فعلیت  به  کشور  و  استان  های  دانشگاه  هنرمندی 
رساندن ظرفیت های بالقوه و استفاده از فرصت تحریم 

برای جهش و سرعت در توسعه علمی است.
شهرستان  به  سفر  جریان  در  رشیدیان  رضا  علی 
سبزوار و برگزاری بیست ششمین جلسه شبکه علمی 
دانشگاه های خراسان رضوی در محل دانشگاه حکیم 
سبزواری با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن علیه 
کرد:  تاکید  ایــران  اسالمی  جمهوری  نظام  و  کشور 
هدف اصلی از این تحریم ها، مردم و ایجاد نارضایتی 
در آنان است که با رویکرد فشار از پایین و اختالف در 
باال  اعمال شده است .  وی وظیفه اصلی دانشگاه ها و 
مراکز رشد را در این شرایط تالش مضاعف برای توسعه 
علمی کشور دانست و گفت: باید تمامی زمینه هایی 
که دشمنان از آن به عنوان اهرم و زمینه فشار استفاده 
می کنند شناسایی واز ظرفیت های دانشگاهی استان 

و کشور برای رفع آن بهره برد.
 وی تاکید کرد : دانشگاه ها مصداق عملی "ما می 
توانیم "هستند و در این راستا از جمله آموزه های مهم 
انقالب اسالمی خدا باوری و خودباوری بود که باعث 
دستاورد چشمگیری طی 40 سال گذشته شد و امروز 
هم با اتکا به آن ها و توان خود می توانیم بسیار پیشروتر 
از گذشته عمل کنیم.  رشیدیان وجود چهار هزار و 600 
عضو هیات علمی در استان را ظرفیتی بالقوه برشمرد 
دانشگاهی  و  علمی  مراکز  ارتباط  تقویت  لزوم  بر  و 
 ، تجارت   ، معدن   ، صنعت  های  بخش  با  پژهشی  و 
کشاورزی و خدمات در راستای تحقق خودکفایی تاکید 
کرد.  وی همچنین از تمامی تولید کنندگان صنعتی، 
پزشکی ، کشاورزی ، فناوری و غیره خواست تا تمامی 
تجهیزات و لوازم مورد نیازی را که قبل از تحریم ها به 
کشور وارد می شد و امروز نمی توان آنها را وارد کرد در 
قالب نمایشگاهی احصا و از دانشگاه ها و مراکز علمی ، 
پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان برای 
تولید آن دعوت و قرارداد منعقد شود. رشیدیان گفت: 
سال  شعار  تحقق  بر  عالوه  امر  این  شدن  اجرایی  با 
مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی، زمینه اشتغال دانش 

آموختگان دانشگاهی هم فراهم می شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: در حوزه کارآفرینی با 
ورود دانشگاه ها به موضوع اشتغال و بررسی اشکاالتی 
که در حوزه دانشگاه های کارآفرین در دوره های قبلی 
وجود داشته نیز امید است با همت مدیران دانشگاه ها 
این موضوع مدیریت شده و به نوعی دانش آموختگان 

دغدغه کار و اشتغال نداشته باشند.

خبر
استاندار خراسان رضوی مطرح کرد

دانشگاه عرصه استفاده از فرصت 
تحریم برای توسعه علمی کشور 

این طور که از روند 
مذاکرات ایران و 

اروپایی ها برمی 
آید برجام به برجام 
منهای آمریکا تبدیل 

می شود و ظریف 
در این آزمون نمره 

قبولی می گیرد
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طلب  ــالح  اص نخستین  پسیان 
عملگرای معاصر خراسان

آیین نود وهفتمین سالگرد شهادت افسر آزادیخواه 
انجمن  سوی  از  پسیان  خان  محمدتقی  ایران،کلنل 
توسعه گردشگری چهارباغ بر سر مزار وی در باغ نادری 

مشهد برگزار شد.
احسان  حضور  با  که  آیین  این  ایسنادر  گزارش  به 
اصولی رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد 
و شهناز رمارم عضو این شورا برگزار شد، فریده پسیان 
نوه برادری کلنل پسیان ضمن خواندن شعری از عارف 
قزوینی در وصف کلنل پسیان خواستار توجه بیشتر 
مسئوالن به بزرگان فرهنگی سیاسی و ملی مشهد و 

خراسان از جمله این افسر آزادیخواه شد.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد هم 
ضمن تشکر از برگزار کنندگان این برنامه درباره مقام 
وجایگاه کلنل پسیان گفت: در سالهای نخستین قرن 
معاصر تاریخ ایران نوادر فکری و فرهنگی بسیاری به 
خود دیده که متاسفانه به خاطر شرایط زمانی خاص آن 
دوران به درستی بدانها پرداخته نشده و ایشان مظلوم 
قرار گرفته اند. وی با اشاره به اینکه کلنل پسیان یکی 
از شاخص ترین این افراد است ، افزود: با توجه به اینکه 
شورای اسالمی شهر مشهد با رای مردمی که امید به 
اصالح در شهر داشتند امور شهر را در دست گرفته و 
توجه به بزرگان شهر از جمله خواسته های این  رای 
دهندگان است، برخود الزم می دانیم تنها از هر اقدام 

نهادهای عمومی در این راه حمایت کنیم.
 وی در پایان با اشاره به درخواست های مطرح شده 
برای نامگذاری خیابان ها و میادین شهر به نام بزرگان 
شهر گفت: کمیسیون فرهنگی شورای شهر از این نوع 
درخواست ها استقبال می کند.دوستان تشکل ها این 
درخواست ها از جمله نامگذاری خیابانی به نام کلنل 
پسیان را به صورت کتبی و رسمی ارسال کنند تا روند 
الزم برای عملی شدن این درخواست ها  اجرایی شود.

گردشگری  توسعه  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
بررسی  به  سخنانی  طی  آیین،  این  در   نیز  چهارباغ 
جایگاه این شخصیت آزادی خواه در منظومه سیاسی 
ایران ابتدای قرن معاصر پرداخت و گفت: پسیان به 
دوستی  وطن  خود،  خانوادگی  خاص  تربیت  دلیل 
و  ترقی  راه  در  قدم گذاشتن  و  ایران  تمامیت  و حفظ 
پیشرفت آن را مهمترین اصل زندگی خود قرار داده بود، 
آنگونه که برای رسیدن به این مقصود از همه چیز خود 
گذشت و  نخستین شهید سر جدای مبارزات ایران علیه 

سه گانه زر و زور و تزویر در قرن معاصر شد.
رضاسلیمان نوری در ادامه گفت: تالش های گسترده 
باعث  خراسان  در  حضورش  دوره  در  کلنل  اصالحی 
شد تا بتوان لقب نخستین اصالح طلب عملگرای قرن 

حاضر خراسان را به وی اختصاص داد.

یادمان

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه دولت ایران در 
قبال زواری که بدون اخذ روادید وارد خاک عراق شوند، مسئولیتی 

ندارد؛ مجازات زوار بدون روادید در خاک عراق را تشریح کرد.
نصرالله پژمان فر  با تأکید بر لزوم اطالع رسانی برای ورود زوار کشورمان به عراق در ایام 
اربعین حسینی)ع( فقط در صورت بهمراه داشتن روادید، گفت: آمار دقیقی از افرادی که 
سال گذشته بدون روادید وارد خاک عراق شده اند، وجود ندارد اما هر سال تعداد افرادی که 
بدون اخذ ویزا به عراق رفته اند، کاهش یافته است. نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: در عین حال عالوه بر مراقبت های مرز عراق، در مرز کشورمان 

نیز باید مراقبت شود که افراد بدون اخذ روادید اجازه ورود به خاک عراق را نداشته باشند.
عراق می  تواند برابر قوانین داخلی خود با افراد خاطی برخورد کند

پژمانفر تصریح کرد: در هر کشوری وقتی فردی بدون طی مراحل قانونی وارد خاکش 
شود برابر با قوانین داخلی خود می تواند فرد خاطی برخورد کند لذا دولت ایران هیچ 
گاه نمی تواند به این مسائل داخلی عراق ورود کند بنابراین توصیه می شود که هیچکس 

امسال بدون اخذ روادید وارد خاک عراق نشود.

آخرین وضعیت مرزهای زمینی کشور برای تردد زائران اربعین حسینی)ع(
باید  اربعین،  با  و مجموعه دستگاه های مرتبط  از سوی دیگر دولت  ادامه داد:  وی 
بیشترین حمایت  ها را از زوار اربعین حسینی)ع( داشته باشند تا مردم به راحتی بتوانند 

برای زیارت سیدالشهدا به کشور عراق بروند.
مذاکرات جدیدی برای لغو روادید صورت نگرفته است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه تالش ها برای انجام مذاکرات 
جدید به منظور لغو روادید بین دو کشور انجام نگرفته است، افزود: برخی سوپسیت هایی 
که در سایر شقوق و امور اقتصادی در نظر گرفته می شود را می توان برای این سفر زوار نیز 

در نظر گرفت تا مردم در این سفر دچار مشکل نشوند.
نباید مسائل مادی بر حضور مردم در راهپیمایی اربعین تأثیر بگذارد

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه زوار اربعین حسینی)ع( اغلب افراد متوسط و قشر 
ضعیف جامعه هستند، رقم در نظر گرفته شده 377 هزار تومانی برای زوار رقم باالیی به 
نظر می رسد و نباید اجازه داد مسائل مادی روی حضور مردم در این راهپیمایی عبادی 

سیاسی تأثیر بگذارد.

نماینده مردم ایالم در مجلس: درباره نمی دانم چه نیازی به 
این پیامک ها، نفرین ها و توهین هاست؟

به گزارش خبرآنالین، جالل میرازیی با بیان اینکه ارسال پیامک ها 
و تهدید نمایندگان مشکوک به نظر می رسد، گفت: به اعتقاد من یک جریان پیچیده ای 

پشت تالش برای به تصویب نرسیدن این لوایح وجود دارد.
پیامک  کند  می  عنوان  که  است  نمایندگانی  از  ایالم  مردم  نماینده  میرزایی  جالل 
های زیادی درباره تصویب نکردن الیحه CFT دریافت کرده است. او نیز مانند بسیاری 
از نمایندگان می گوید شاید در یک روز بیشتر از 200 پیامک با مضمون های تهدید و 
توهین به او ارسال شده است. میرزایی درباره این پیامک ها به خبرآنالین گفت: پیامک 
های فراوانی در این مدت برای نمایندگان ارسال شده است که شباهت زیادی به بحث 
قراردادن شرط معدل در کنکور دارد. در آن زمان عده ای وابسته به موسسات کنکور داد 
و فغان برآوردند که این مسئله به زیان بچه ها و خانواده ها تمام می شود و باید مقابل آن 
ایستاد، درحالی که این مسئله تنها می توانست منافع موسسات را تحت پوشش قرار 
دهد. او با بیان اینکه موضوع FATF هم چیزی جدا از آن بحث نیست گفت: در بحث 

FATF هم من نمی دانم چه نیازی به این پیامک ها،نفرین ها و توهین هاست؟ برای 
مثال پیامکی آمده بود که روح امام از این تصویب ناراضی خواهد بود. این چه حرفی 
است؟ به نظر من این پیامک ها کامال سازماندهی شده است و به نظرم تصویب نشدن 
این لوایح دغدغه گروهی دیگر است و نه مردم چراکه مردم معموال عنوان می کنند مجلس 
باید برای تصویب یک طرح هزینه و فایده کند و تصمیم درست را بر اساس منافع ملی 
اتخاذ کند. او با بیان این که چنین رفتارهایی مشکوک به نظر می رسد گفت: به اعتقاد 
من یک جریان پیچیده ای پشت تالش برای به تصویب نرسیدن این لوایح وجود دارد به 
ویژه آنکه می دانیم بیشترین ضرر از پیوستن به این کنوانسیون ها متوجه منافع اسرائیل، 
آمریکا و عربستان می شود. به عبارت دیگر این کشورها به دنبال انزوای هرچه تمام تر 
ایران هستند که با پیوستن به این کنوانسیون ها ما بهانه را از این کشورها گرفته ایم و آن ها 

نمی توانند دیگر کشورها را با خود همراه کنند.
میرزایی گفت: برخی بر چند محور ایراد دارند که این ایرادات را می توان با قرار دادن 
بندهایی مرتفع کرد و این جای نگرانی ندارد لذا آنچه امروز اهمیت پیدا می کند پشت سر 

گذاشتن این بحران است.

پژمانفر پاسخ داد

ورود زوار بدون روادید به خاک عراق در ایام اربعین حسینی)ع( چه مجازاتی دارد؟
میرزایی 

جریان پیچیده ای پشت پیامک های تهدیدآمیز است

#پیگیری_خبر

سرویس سیاسی 

الیحه  بررسی  زمان  خصوص  در  وکیلی  محمدعلی 
مالی  تأمین  با  مبارزه  کنوانسیون  به  ایــران  الحاق 
جمهوری  دولت  الحاق  الیحه  گفت:   )CFT(تروریسم
علنی  صحن  در  آینده  هفته   CFT به  ایران  اسالمی 

بررسی خواهد شد.
روزها  این  و  دارد  ادامه  کماکان  الیحه  این  داستان 
تند  پیش  از  بیش  و مخالفین  موافقین  اظهارنظرهای 
روز  مجلس  خراسانی  نماینده  که  جایی  تا  شده است 

گذشته گفت: 
موافقان FATF ضدانقالب و وطن فروش نیستند

مخالفان  که  دارد  تصریح  آبــادی  جهان  رحیمی 
تحلیل  خط  یک  تاکنون   FATF به  مربوط  لوایح 

کارشناسی درباره دالیل مخالفتشان ارائه نکرده اند.
اینکه مخالفان  بیان  با  آبادی  جلیل رحیمی جهان 
تحلیل  خط  یک  تاکنون   FATF به  مربوط  لوایح 
نکرده اند،  ارائه  مخالفتشان  دالیل  درباره  کارشناسی 
صالح  و  خیر  به  آنچه  براساس  نمایندگان  که  گفت 
پیامک های  با  و  می گیرند  تصمیم  اســت  مملکت 

ناشناس و بد و بیراه از رای شان منصرف نمی شوند.
برخی  به  ــاره  اش با  رحیمی جهان آبادی   جلیل 
 FATF مخالفت ها با تصویب لوایح چهارگانه مربوط به
عده ای  که  است  این  تلخ  واقعیت  گفت:  مجلس،  در 
خارجه،  وزارت  دولت،  کارشناسان  نظر  نمی خواهند 
بلکه  کنند،  قبول  را  نمایندگان  و  اطالعات  وزارت 
و  بکشانند  به کف خیابان  را  این موضوع  می خواهند 
با فشار پیامک های ناشناس و افرادی که نه تخصص و 
نه ارتباطاشان برای ما روشن است، نه مشخص است 

را  ما  داده،  کارشناسی  تحلیل  آن ها  به  کسی  چه  که 
مجبور کنند کاری که می خواهند انجام دهیم.

براساس  می دهیم  تشخیص  ما  آنچه  افــزود:  وی 
گزارش مرکز پژوهش ها و وزارت اطالعات و همچنین 
نهایتا  و  است  مجلس  علنی  غیر  جلسات  گزارشات 
تصمیم  است  مملکت  صالح  و  خیر  به  آنچه  براساس 
می گیریم. ما نه وطن فروش هستیم، نه خائن، نه ضد 
انقالب و نه ضد والیت فقیه، بلکه به این آب و خاک،  

رهبری و آینده مملکت عرق داریم.
تایباد و باخرز در مجلس  نماینده مردم تربت جام، 
ما  با  می توانند  لوایح  ایــن  مخالفان  داد:  ــه  ادام
را   CFT یا  پالرمو   ،FATF ایرادهای  و  کنند  مکاتبه 
ما  باشد  وارد  لوایح  این  به  ایرادی  اگر  کنند.  مطرح 
از  اینکه  اما  برسد،   آسیب  کشور  به  نمی خواهیم  هم 
صبح زود تا زمان ورود ما به مجلس 700 پیامک برای 
میرزا  وطن فروش،  بگویند  ما  به  که  شود  ارسال  ما 
آقاسی زمان قاجار یا فتحعلی شاه و بخواهند با بد و 
اتفاق  این  کنند  رای مان منصرف  از  را  ما  بیراه گفتن 
مخالفان  مخالفت  دالیل  که  بدانیم  باید  ما  نمی افتد. 

چیست.
همچنین  جهان آبادی  رحیمی  ایسنا  گــزارش  به 
حقوق  کمیته  رئیس  عنوان  به  من  کــرد:  تصریح 
بین الملل مجلس تا حاال یک خط تحلیل کارشناسی 
این  چرا  بگویند  مخالفان  که  نکرده ام  دریافت  هم 
را  ایرادات  می توانند  دارد.  ایراد  آن ها  نظر  از  لوایح 
به  اگر  می کنیم.  بررسی  را  آن ها  هم  ما  بدهند  ما  به 
منافع ملت آسیب بزند ما هم از آن حمایت نمی کنیم، 
و گفتن  تحلیل  بدون دادن  و  پیامک  با یک  اینکه  اما 

ایراد ما را تحت فشار قرار دهند، درست نیست. ما از 
یاد گرفته ایم که  را  این روحیه بسیجی  و رهبری  امام 
مقاومت کنیم و حرفی که فکر می کنیم درست است،  

را می زنیم.
مرکز  تحلیل  از  ما  جمع بندی  کــرد:  اضافه  وی 
وزارت  کــشــور،  مختلف  بخش های  و  پژوهش ها 
اطالعات و وزارت خارجه این است که باید از تصویب 

این قراردادها حمایت کنیم.
پایان  در  مجلس  امــیــد  فراکسیون  عضو  ــن  ای
مجلس  در  عـــده ای  حاضر  ــال  ح در  اظــهــارکــرد: 
برخی  و  هستند  مخالف  عده ای  و  لوایح  این  موافق 
جامعه  سطح  در  که  فشارهایی  بخاطر  هم  نمایندگان 
از  ما  نکنند.  اظهارنظر  می دهند  ترجیح  دارد،  وجود 
هستند  پالرمو  یا   FATF، CFT مخالف  که  کسانی 
ارائه  ما  به  را  کارشناسی شان  مخالفت  می خواهیم 

کنند،  ما آن را بررسی می کنیم، چرا که نمی خواهیم 
رهبری  نظر  ملت،  منافع  که خالف  بگیریم  تصمیمی 

یا امنیت کشور باشد.
خط قرمز موافقان CFT تامین منافع ملی است

تامین  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
منافع ملی تنها دغدغه مخالفان CFT نیست، گفت: 
رعایت  و  ملی  منافع  تامین  ضمن  الیحه  این  موافقان 
فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  دنبال  به  اساسی  قانون 

کشور هستند.
دولت  الحاق  الیحه  توضیح  در  رحیمی  علیرضا 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 
و مخالفت  نقد  )CFT(، گفت: فضای  تروریسم  مالی 
قطبی  دو  فضای    FATFبا مرتبط  چهارگانه  لوایح  با 
تا  مخالفان  که  معنا  این  به  است،  شده  بی اساس 
حدودی فضا را به سمت ایدئولوژیک بردند در صورتی 

که مباحث ایدوئولوژیک اصال مطرح نیست.
اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
چارچوب  تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون 
پیش  حوزه  این  در  هم  ایران  دارد،  مشخصی  کامال 
مالی  تامین  با  مبارزه  قانون  که  همچنان  بوده  قدم 
تروریسم را پیشتر تصویب کردیم و در حال اجرا است.
مالی  اقدام  گروه  یک  موضوع   FATF افزود:  وی 
بر دارد و مختص  را در  است که توصیه های مختلفی 
که  است  ضوابطی  و  استانداردها  بلکه  نیست  ایران 
و  منتقدان  بنابراین  است،  برقرار  کشورها  همه  برای 

مخالفان باید به این نکته توجه کنند.
رحیمی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم که مخالفان 
که  نویسان  پیامک  انبوه  مخصوصا  بیرون  منتقدان  و 
اینکه  هستند  غافل  آن  از  کردند،  ایجاد  را  فضا  این 
ملی،  امنیت  عالی  شورای  اسالمی،  شورای  مجلس 
وزارت  خارجه،  امور  وزارت  از  اعم  دولت  مجموعه 
لحاظ  به  که  مسئوالنی  سایر  و  کشور  وزارت  دفاع، 
کارشناسی یا وظایف دستگاهی دخیل هستند، همه 

اولویت اولشان منافع ملی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
مخالفان  اولویت  در  تنها  ملی  منافع  واقع  در  داد: 
نیست به نوعی که موافقان از آن غافل باشند؛ منافع 

ملی خط قرمز همه و مورد توجه موافقان نیز هست.
در شروط  ملی  امنیت  کمیسیون  اینکه  بیان  با  وی 
بر  عالوه  کرد،  اضافه  الیحه  این  به  که  گانه  هشت 
تامین منافع ملی، قانون اساسی را مرجع در اجرای 
دغدغه  مخالفان  گفت:  است،  دانسته  کنوانسیون 

می دهند  مانور  آنها  روی  بر  و  مطرح  نیز   را  دیگری 
مالی  اقدام  گروه  یا  دیگر  کشورهای  اینکه  بر  مبنی 
یا  کند  اثر  بال  را  ایــران  گانه  هشت  شروط  می تواند 
را نمی پذیرند،  این شروط  الملل  بین  اینکه در عرصه 
الملل  بین  حقوق  قواعد  لحاظ  به  که  صورتی  در 

نیست. اینگونه 
برای  وین   1969 کنوانسیون  شد:  یادآور  رحیمی 
که  است  ِمــالک  کنوانسیون ها  و  معاهدات  شــروط 
کنوانسیون  هر  در  کشور  هر  که  شروطی  چارچوب 
می تواند اعمال کند، مشخص شده است لذا در ماده 
اگر  که  شده  اعالم  صراحت  به  وین  کنوانسیون   21
داشته  اعتراض  دیگر  کشور  شرط  به  نسبت  کشوری 
باشد و اعتراض را به دبیرخانه کنوانسیون اعالم کند، 
شروط مطرح بین دو کشور معلق و بالاثر می ماند و به 

همه کشورها َتّسری پیدا نمی کند.
مکانیسم  لحاظ  به  الیحه  ایــن  کــرد:  تاکید  وی 
حقوقی در جلسات مختلف بررسی شده و در آخرین 
خارجه،  امور  وزارت  مسئوالن  هم  مجلس  در  جلسه 
سازمان  دارایی،  و  اقتصاد  وزارت  اطالعات،  وزارت 
و  داشتند  حضور  مرکزی  بانک  و  سپاه  اطالعات 
شائبه های  تمام  و  مطرح  مخالف  و  موافق  نظرات 

مخالفان و منتقدان پاسخ داده شده است.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
 CFT مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در الیحه
نگاه  با  اساسی  قانون  و  ملی  منافع  رعایت  دنبال  به 
این  گفت:  هستیم،  کشور  فعلی  فضای  از  رفت  برون 
کار  دستور  در  جاری  هفته  در  زیاد  احتمال  به  الیحه 

صحن مجلس قرار می گیرد.

داستان دنباله دار fatf  در مجلس

هفته آتی
FATF ضدانقالب و وطن فروش نیستند رحیمی جهان آبادی: موافقان 

نجات  برای  ها  اروپایی  با  مذاکره  روند  گمان  بی 
برجام، می تواند نقطه عطفی در دو عرصه سیاست 
خارجی و داخلی ایران باشد. ثمرات مثبت به نتیجه 
رسیدن این مذاکرات از جمله تقویت تعامالت ایران 
با دنیا، باز شدن باب همکاری های اقتصادی و ... 
نگاهی  اگر  نیست  بد  اما  شده،  گفته  بارها  و  بارها 
داشته  داخلی  در عرصه سیاست  آن  تاثیرات  به  نیز 
داخلی  سیاست  حوزه  دو  میان  کشی  خط  باشیم. 
تاریخ  به  نگاهی  و  است  اشتباه  اساسا  خارجی  و 
معاصر ایران روشن می کند که  این دو وادی همیشه 
با یکدیگر در ارتباط بوده و بر هم تاثیر گذاشته اند. 
این تاثیرگذاری اما در مقاطعی خاص افزایش یافته و 
تشخیص مرز باریک میان آن ها را دشوار کرده است. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  همین  نرویم؛  دور  راه 
1392. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در آن 
مبارزات انتخاباتی چنان سیاست داخلی و خارجی 
را به هم گره زد که مردم برای رای دادن به او تردید 
رد صالحیت مهره  نکردند. عوامل دیگری همچون 
های اصالح طلب و قرار گرفتن این جریان در شرایط 
اضطرار نیز به کمک آمد و روحانی را به پاستور رساند. 
این زمینه و پیشینه محمد جواد ظریف کافی بود تا 
ترین  محبوب  از  یکی  به  یازدهم  دولت  خارجه  وزیر 

چهره های دولت تبدیل شود. 
دیپلمات بالفطره 

می  ظریف  نــام  ــت،  اس مذاکره  از  حــرف  هرجا 
درخشد. از قطعنامه 598 گرفته تا مذاکرات سعدآباد 
و بعد هم ژنو. دیپلمات برجسته ایرانی بعد از خانه 
نشینی هشت ساله در دوران احمدی نژاد به صحنه 
برگشته بود و با آن چهره خندان و محاسن متفاوت، 
خیلی زود به دل ایرانی ها نشست. سیر امیدوارکننده 
پیچیده  هم  در  کالف  از  گره  شدن  باز  و  مذاکرات 
کرد  چندان  دو  را  او  محبوبیت  ای  هسته  پرونده 
چنانچه افکار عمومی او را با شخصیت برجسته ای 
همچون محمد مصدق در یک کفه قرار داد و در آن 
بامداد به یاد ماندنی  استقبال از تیم مذاکره کننده 

شعار داد »وزیر اهل منطق یادآور مصدق«.
احتمال  ــای  ه زمــزمــه  کــه  ــود  ب اثنا  همان  در 
کاندیداتوری ظریف در انتخابات 1396 آغاز گشت. 
وزیر خارجه روحانی همواره این گمانه را تکذیب کرده 
و با خنده گفته است که ترجیح می دهد به دانشگاه 
بازگردد اما این نوع تکذیب کردن ها هیچ وقت در عالم 

سیاست مورد اعتماد و اعتنا قرار نمی گیرد. خاصه 
اینکه فضای سیاسی ایران بیش از هر کشور دیگری 
غیرقابل پیش بینی است و این مردم به رویدادهای 
یکباره قبل از انتخابات ها عادت دارند. از آنجایی که 
ممکن است که یک هفته پیش از انتخابات شرایط 
برای یک جریان سیاسی اضطراری شود یا یک چهره 
بی میل به ریاست جمهوری، یکباره احساس تکلیف 
کند و ... گمانه کاندیداتوری ظریف تا آخرین روزهای  
ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری پیشین به 
داخلی  سیاست  تحوالت  سیر  بود.  باقی  خود  قوت 

شد  مسجل  که  بــود  نحوی  به  امــا 
طلبان  اصالح  حمایت  با  روحانی 
به  قادر  اش  پوششی  کاندیدای  و 
حفظ کرسی ریاست جمهوری است 
و بنابراین ادامه کار ظریف در وزارت 
ریاست  از  تر  سودمند  امورخارجه 

جمهوری اوست.
روزهای سخت آقای وزیر 

ــه بــرای  ــا ن ــم ام ــ دولـــت دوازده
روحانی آمد داشت و نه وزیر خارجه 
نامی  ترامپ  آمدن  کار  روی  اش. 
به هم  را  بازی آن ها  ینگه دنیا،  در 
ریخت. رئیس جمهور جدید آمریکا 
هیچ شباهتی به سلف خود نداشت 
درآمد.  برجام  با  ناسازگاری  در  از  و 

وعده های انتخاباتی نگرانی کننده اش را یکی یکی 
جامه عمل پوشاند و برجام را نیز از قلم نینداخت. 
اقدام مشترک، ضربه  برنامه جامع  از  آمریکا  خروج 
اش  دیپماسی  تیم  و  روحانی  دولت  برای  سنگینی 
کشیده  چالش  به  دولت  پــروژه  ترین  اصلی  بود. 
از  روز  هر  گذاشت.  افــول  به  رو  محبوبش  وزیــر  و 
محبوبیت آقای وزیر بیشتر کاسته می شد و به نظر 
می رسید که جریان اصالح طلب و حامی دولت باید 
او را از فهرست کاندیداهای احتمالی 1400 خارج 
کند اما این وضعیت چندان ادامه نیافت. این طور 
که از روند مذاکرات ایران و اروپایی 
ها برمی آید برجام به برجام منهای 
آمریکا تبدیل می شود و ظریف در 
گیرد.  می  قبولی  نمره  آزمون  این 
پیروزی  احتمال  و  نیست  این  فقط 
کنگره  انتخابات  در  ها  دموکرات 
موقعیت  احیای  به  تواند  می  هم 
برای  او  تالش  کند.  کمک  ظریف 
حفظ ارتباطات با جان کری و البی 
منطق  با همین  نیز  را  ها  دموکرات 

می توان توجیه کرد. 
شاید اگر بخواهد 

معتقدند  برخی  فــرض،  ایــن  با 
اعتدالگرایان   1400 انتخابات  در 
بخت باالیی خواهند داشت. به تبع 

آن اصالح طلبان که هشت سال از بد و خوب آن ها 
حمایت کرده اند نیز دست برتر را دارند. این وضعیت 
امیدواری به پیروزی در انتخابات بعدی را برای آن 
مناسبی  کاندیدای  اگر  کرد،  خواهد  بیتشر  های 
امروز  از جایی که  اما  باشند. اصالح طلبان  داشته 
کاندیدای  معرفی  برای  روشنی  افق  اند  ایستاده 
نیز  را  آن ها حتی اسحاق جهانگیری  ندارند.  خود 
یک بار خرج رای آوری روحانی کرده اند. اعتدالیون 
نیز بعد از فراز و فرودهای هشت سال دولت داری، 
اصالح  دوباره  حمایت  یا  خود  رای  بدنه  به  امیدی 
طلبان نخواهند داشت اگر یکی از چهره های مورد 
نکنند.  را علم  و موفق همین دولت  وثوق، محبوب 
ریاست  هم  بعد  و  کاندیداتوری  قبای  وصف  این  با 
جواد  محمد  برازنده  هرکسی  از  بیش  جمهوری 
اگر  نیست  کم  او  آوری  رای  احتمال  است.  ظریف 
باشد. ظریف  نظارتی عبور کرده  نهادهای  فیلتر  از 
از  البته سیاستمدار کهنه کاری است و  دیپلمات و 
انتخابات  پای  وقتی  حتی  او  آید.  می  بر  این  پس 
عمومی  افکار  توانست  خوب  هم  نبود  میان  در 
و  او  اگر  که  کند  یادآوری  و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را 
به  تندروهایی  بخورد،  شکست  متبوعش  جریان 
قدرت می رسند که سیاست ورزی آن ها در داخل 
ایران خوشایند است، نه در خارج از ایران.  همین 
تاکتیک کافی است که ظریف را از میدان مشق به 

میدان پاستور برساند.

از قطعنامه 598 گرفته تا ...

اگر ظریف بخواهد 
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مدیر روابط عمومی هیئت مدیره نظام پرستاری 
مشهد:

گیری  موضع  پرستاری  معاونت 
شفاف داشته باشد

قانون ارتقاء بهره وری یکی از بهترین قوانین در جهت 
ارتقاء کیفی خدمات پرستاری و نیز بهره مندی مردم از 
خدمات مطلوب و با کیفیت پرستاری است که در سال 
1388 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. 
اما این روزها اجرای سلیقه ای این قانوِن راهبردی باعث 
ایجاد نارضایتی های گسترده در جامعه پرستاری کشور 

شده است.
مدیره  هیئت  عمومی  روابط  مدیر  توکلی،  سیدجواد 
موجود  بدعت های  با  رابطه  در  مشهد  پرستاری  نظام 
در بحث اجرای قانون ارتقاء بهره وری، ضمن بیان این 
مطلب افزود: بر اساس قانون ارتقاء بهره وری پرستاران 
بایستی با حداقل شیفت موظفی و کمترین میزان اضافه 
کاری، ضمن استراحت بیشتر یا مطالعه علمی و کسب 
تجارب بیشتر بتوانند خدمات با کیفیت تر و موثرتری به 
بیماران ارائه نمایند اما متاسفانه در سال های اخیر به 
علت کاهش جذب نیروهای پرستاری و نیز عدم استخدام 
نیروی  کمبود  بحث  جــدِی  شدن  مطرح  نتیجه  در  و 

پرستاری، این قانون به ُطُرق مختلف دور زده می شود.
وی در ادامه توضیح داد: به طبع دور زده شدن این 
قانون، امتیازات ناشی از آن نیز شامل حال پرستاران نمی 
شود و در نتیجه خدمت رسانی بهتر به بیماران و مردم 
نادیده گرفته خواهدشد.توکلی تصریح کرد: بر اساس بند 
5 آئین نامه اجرایی این قانون سپردن اضافه کار اجباری 
مراکز  نیاز جدِی  در صورت  و  بوده  ممنوع  پرستاران  به 
درمانی، انجام اضافه کار تا حداکثر 80 ساعت با رضایت 
پرستاران و موافقت کارفرما مجاز می باشد. از سوی دیگر 
شیفت های سخت و غیر متعارف نظیر شیفت شب و یا 
روزهای تعطیل بایستی با ضریب 1.5 برابر محاسبه شود 
که این ضریب ارزش شیفت شب را معادل 19 ساعت 
می داند. عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد ادامه 
داد: متأسفانه در سال های اخیر شاهدیم که این قانوِن 
نادیده گرفته می شود  کلیدی به صورت های مختلف 
به طوریکه اخیرًا سازمان تأمین اجتماعی نیز با صدور 
بخشنامه ای پر کردن شیفت موظف پرستاران با استفاده 
غیر  را  تعطیل  ایام  و  شب  شیفت  برابر  ضرایب 1.5  از 
ممکن دانسته است که این امر خود بر خالف نص صریح 

آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری می باشد.
بیشترین  کرد:پرستاران  نشان  خاطر  ادامــه  در  وی 
ارتباط را به طور مستقیم با بیماران داشته و در اثر این 
ارتباط در معرض انواع بیماری ها قرار دارند. قانون گذار 
نیز از این بابت حرفه پرستاری را جزو مشاعل سخت و 
زیان آمور دانسته و در این قانون امتیازات اندکی را برای 

شاغلین این حرفه پیش بینی کرده است.

صدای پرستار

خبر ویژه
تقدیر مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی از حضور اتحادیه رستوران داران در »نذر خون حسینی«؛

غذای گرمی که افتخار نوکری ساالر شهیدان را رقم زد

نذر خون حسینی یکی از اتفاقات بی نظیر در روزهای تاسوعا و عاشورا بود 
که در مشهد رقم خورد.

این اتفاق که امسال برای اولین بار در مشهدرقم خورد با هدف تامین خون 
خود  جان  بیمارانی  موارد  بسیاری  در  که  مشهد  بیمارستان های  نیاز  مورد 
را به علت عدم وجود خون کافی از دست می دادند در چند پایگاه در نقاط 
مختلف شهر مشهد برگزار شد. خوشبختانه این مشارکت نه فقط در این دو روز 
بلکه در روزهای بعد از آن هم ادامه داشت و مردم خیر با مشارکت در این طرح 

توانستند تعداد باالیی از نیاز خون استان را تامین کنند.
حمیدرضا اسالمی مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی مهمترین مشکل 
خون در استان را مصرف باالی آن دانست و گفت: ما ظرفیت تولید خون 
باالیی داریم حدودا 60بین تا صدهزار کیسه  خون در سال تامین می شود اما 
مصرف خون استان حدودا  352هزار کیسه است که دلیل اصلی این حجم 

مصرفی تصادفات باالی جاده ای در استان است. 
اسالمی افزود: خون یکی از مهمترین عوامل نجات دهنده هر فرد چه در 
طی عمل جراحی و چه در نجات فرد در تصادفات جاده ای است که در صورت 
عدم استفاده موجب نقص عضو یا حتی فوت فرد می شود. برای مثال در یک 

جراحی قلب وجود پنج تا ده کیسه خون رزرو ضروری و حیاتی است.
بودند  نوبت خون  نفر در  از هزار  اینکه در سال 82 بیش  به  اشاره  با  وی 
بیمارستان امام رضا برای جراحی قلب بودند گفت: خوشبختانه در خدمات 
رسانی به بیماران جراحی قلب پیشرفتی چشمگیر داشتیم به این صورت که 
در حال حاضر در شهر مشهد 6 بیمارستان به صورت تخصصی جراحی قلب 
انجام می دهند در حالیکه پیش از این بسیاری از افراد حتی در نوبت عمل 
و نیاز به خون جان می سپردند. اما اکنون تنها در بیمارستان شریعتی فقط 
شش جراح قلب به صورت دایمی حضور دارند که بیمار می تواند خود، جراح 
مورد نظرش را انتخاب کند.  مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با تاکید بر 
اینکه در بسیاری از کشورها هنوز این حق انتخاب از سمت بیمار وجود ندارد 
گفت: ما این رکورد را شکسته ایم و بسیاری افراد که توان رفتن به بیمارستان 
خصوصی را نداشتند جان میسپردند اما امروزه فرد در هر نقطه شهر با کمترین 

معطلی میتواند وارد نوبت عمل شود و بااشاره به همکاری چشمگیر مردم در 
پروژه  نذر خون حسینی گفت: مشارکت بسیار باال و بیش از حد انتظار ما 
بود. ما 400 کیسه خون آماده ارسال داشتیم و دیگر نیازی به خون نداشتیم 

اما مشارکت کننده ها بسیار مصمم بودند و ما مدت زمان آن را تمدید کردیم.
اسالمی با اظهار امیدواری از اینکه به زودی تمامی اورژانس ها را مجهز به 
oمنفی که دهنده عمومی است کنیم گفت: در این صورت طی نیم ساعت 

ابتدایی افراد آسیب دبده از تصادفات و...عمل میشود و حدودا بین هفتاد تا 
هشتاد درصد آمار فوت کاهش می یابد.

اسالمی تصریح کرد: وجود مقدار باالی خون در دسترس، به جراح جسارت 
عمل داده می دهد در حالیکه اگر خون به میزان کافی در اختیار جراح نباشد 
نخواهد توانست آنطور که شایسته است عمل کند و باعث برگرداندن زندگی 
دوباره به بیماران شود . او با اشاره به اینکه اکنون این جراحی ها  با استفاده از 
خون اهدایی خیرین فراهم می شود گفت:  متاسفانه در گذشته ای نه چندان 
دور بیمار و اطرافیان او باید خود به دنبال فراهم کردن خون مورد نیاز جراحی 

برمی آمدند که این درد بیماری را برای آنان صدچندان می کرد.
پیش  چندسال  گفت:  گذشته  سال های  به  مربوط  اتفاقی  بیان  با  وی 
پالسمای ما از فرانسه وارد شد و متاسفانه  عدم سالمت آن باعث گرفتار کردن 
چندید خانواده هموفیلی به بیماری ایدز کرد اما اکنون راه اندازی قسمت 
تامین پالسما که از سه سال پیش در مرکز راه اندازی و با نظارت مستقیم کشور 
آلمان کار خود را آغاز کرد اکنون در موقعیت خوبی قرار دارد و خوشبختانه این 
پیشرفت و خودکفایی به حدی رسیده است که اکنون اغلب داروها با پالسمای 
ساخت خودمان تامین می شود.عالوه بر این پالسما خون که خودمان تولید 
میکنیم بسیار کیفیت باالیی دارد و بسیار ارزان تر تمام میشود. و امیدواریم به 

زودی داروی بیماران هموفیلی نیزاز پالسمای خودمان تامین شود.
وی با قدردانی از مردم و خیرین همراه در این اقدام خیرخواهانه افرادی که 
روزهای تاسوعا و عاشورا آمدند را اثرگذار خواند و گفت: تداوم این سازمانهای 
عام المنفعه  در گرو کمک خیرین است و امیدواریم این حمایت ها و کمک 
های تاثیرگذار هیچ گاه قطع نشود و روز به روز بیشتر و بیشتر بر تعداد خیرین 

افزوده شود.

باعث  نیز  از مردم  اسالمی تصریح کرد: قطعا کمک های مالی بسیاری 
بازگشت حیات به افراد محتاج و نیازمند هست و خواهد بود اما اهدای خون 
چیزیست که هیچ جایگزینی ندارد و تداوم آن تداوم انسانیت و هم نوع دوستی 
خواهد بود. افرادی که در این کار خیر همراه ما بودند بعلت اینکه  به اندازه 
ما با بیماران سروکار ندارند شاید به بزرگی اقدام خود پی نبرده باشند اما ما 
تامین  می دانیم  هستیم  افراد  این  به  خدمت رسانی  مشغول  نزدیک  از  که 
خون می تواند تا چه اندازه تاثیرگذار باشد. اسالمی ادامه داد: بنده جزو تیم 
انتقال خون نبودم اما بعد حضور در اینجا نیازمند بودن این سازمان به مردم و 
همراهی آنان را به خوبی حس کردم. الزم است بدانیم از بین هر سه نفر یک 
نفر تا پایان عمر خود به خون نیاز پیدا می کند، بسیاری اهدای خون را انجام 
میدادند اما زمانی که خودشان و زندگیشان در گرو خون هستند اهمیت آن را 
بهتر احساس می کنند. اهمیت آن را می توان بیش از هرجایی پس از وقوع 

فجایعی مانند زلزلهسیل و دیگر بالیای طبیعی غیرمنتظره نیز دریافت.
چلوکباب،  رستوران،  صنف  اتحادیه  رئیس  امیریان،  حسن  ادامــه  در 
آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد این اقدام و همراهی در این کار خیر را توفیقی 
از جانب خداوند دانست و گفت: عزاداری برای امام حسین و در راه او قرار 
گرفتن فقط سینه زنی نیست باکه کمک به نجات جان هزاران انسان است 
که می توانیم تنها با اهدای خون به آنان داشته باشیم. وی با اشاره به تالش ها 
و زحمات رستوران هایی که در این امر به این سازمان کمک کرده اند گفت: 
متاسفانه امروزه افراد به کیفیت غذای خود توجه کافی ندارند و با روی آوردن 
به فست فود و غذاهای نامرغوب سالمت خود را به خطر می اندازند که این در 
کیفیت خون ما نیز تاثیر دارد اما خوشبختانه حامیان ما در این راه با تهیه غذای 
مرغوب و تازه برای خیرین و افراد اهدا کننده خون کمکی شایان و قابل توجه 

به ما در این راستا کردند.
رئیس  و  رضوی  خون  انتقال  مدیرکل  دیدار  این  پایان  در  است  گفتنی 
ایثار مدیران   و  از زحمات  از ضمن قدردانی  داران مشهد  اتحادیه رستوران 
این رستوران های همراه؛ آقای بهادری مدیر رستوان خاطره، آقای صوفی 
مدیر رستوارن مهر، آقای محمدی مدیر رستوران نارون، آقای اسالمی مدیر 

رستوران علی، آقای رمضانی مدیر رستوران قدس تقدیر به عمل آمد.

سال   50 تا   18 زنان  تمامی 
شعب  به  مراجعه  با  توانند  می 
از  کشور  سراسر  اجتماعی  تأمین 
و  حرف  صاحبان  بیمه  قانون  در  مقرر  حمایت های 

مشاغل آزاد بهره مند شوند.
اعالم  تامین اجتماعی  سازمان  مهر،  گــزارش  به 
کرد: مشمولین این قانون تمامی زنان 18 تا 50 ساله 
هستند و در مورد افراد باالی 50 سال نیز میزان سابقه 
بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می 

شود.
از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار امکان 
مبنای  دستمزد  و  بیمه  حق  پرداخت  نرخ  انتخاب 
 5 از  کمتر  که  متقاضیانی  است.  بیمه  حق  پرداخت 
می  هستند  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  دارای  سال 

توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین 
تا حداکثر  کار  حداقل دستمزد مصوب شواری عالی 
دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال جاری حداقل 
دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل 370 
حداقل  برابر   7 نیز  آن  حداکثر  و  ریال   423 و  هزار 
خانه  زنان  بیمه  حق  پرداخت  نرخ  است.  دستمزد 
 14 بازنشستگی  حمایتهای  از  برخورداری  برای  دار 
به  مستمری  فوت)پرداخت  و  بازنشستگی  درصــد؛ 
بازنشستگی،  و  درصد   16 شرایط(  واجد  بازماندگان 
فوت و از کار افتادگی 20 درصد است. ضمنًا 2 درصد 

از نرخ های مذکور سهم دولت می باشد.
هیــأت  تصویب  بــه  ســال  هر  درمان  سرانه  حق 
وزیران می رســد و در سال جاری 44 هزار تومان برای 

هر نفر تعیین شده است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با 
در  سکه  قیمت  افزایش  به  اشاره 
ماه های اخیر گفت: بدهکاران مهریه 
می توانند به دادگاه ها مراجعه و درخواست تعدیل احکام 
را  آن  پرداخت  از  ناتوانی خود  اظهار  و  بدهند  را  مهریه 
باید این موضوع را خیلی  اعالم کنند و قضات محترم 
سریع رسیدگی کنند و نگذارند کسی در این خصوص به 

خاطر عجز از پرداخت مهریه زندانی شود.
هادی  والمسلمین  االسالم  حجت  فارس،  گزارش  به 
گرانی  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  فرهنگی  معاون  صادقی 
های اخیر بویژه افزایش نرخ سکه بیان داشت: خانمی از 
شوهرش بابت مهریه طلبکار و از دادگاه نیز حکم گرفته 
است، اما همسر وی بخاطر افزایش نرخ سکه نمی تواند 
مانند قبل سکه ها را پرداخت کند. لذا این حکم باید تعدیل 

این  در  تا  داریم  انتظار  اینکه  ما ضمن  افزود:  شود. وی 
خصوص بانوان محترم قدری کوتاه بیایند ولی دادگاهها 
باید در این زمینه مساعدت کنند که این یکی از احکام 
الزم االجراست. دادگاه ها باید در حد توان بدهکاران مهریه 
حکم صادر کنند. کسی که حقوق ماهیانه اش دو میلیون 
تومان است چطور می تواند هر سه ماه یک سکه بپردازد؟ 
نباید این اشخاص را بخاطر عجز از پرداخت مهریه زندانی 
کرد. لذا قضات باید در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم در 
جهت رفع گرفتاری های مردم گام برداریم. معاون فرهنگی 
قوه قضاییه در ادامه یکی از مصادیق بارز خوبی ها را کمک 
مردم به یکدیگر دانست و افزود: امروز با توجه به التهابات 
اخیر بازار و از طرفی تحریک دشمنان جهت ضربه زدن به 
منافع ملی کشور، مردم باید خرید خود را کمتر کنند و از 

خرید هر چیزی که ضروری نیست بپرهیزند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: ایران به هیچ عنوان 
ــادرات خون نــدارد و این اجــازه را  ص
نداریم زیرا خون ایرانی ویژه ایرانیان و بیماران نیازمند به 
خون در کشور است و مردم خون را به منظور کمک به 

هموطنان نیازمند خود اهدا می کنند.
به گزارش ایرنا،  حسن قاضی زاده هاشمی روز سه شنبه 
در آیین افتتاح چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال 
خون و همچنین چهاردهمین کنفرانس ساالنه انجمن 
افزود: ممکن است در حادثه  انتقال خون  آسیایی طب 
ای غیر ایرانی ها را در کشور میزبانی کنیم مانند مردم 
افغانستان، عراق یا یمن را در مراحلی و زمانی پذیرایی 
کردیم و مردم به صورت داوطلب ممکن است به آنها خون 
اهدا کنند، اما به هیچ عنوان صادرات خون از ایران نداریم 

و این امر به هیچ عنوان اصولی نیست.
وزیر بهداشت اضافه کرد: صادرات خون ایرانیان به خارج 
از کشور از نظر سالمت هم درست نیست و به هیچ عنوان 

این کار انجام نمی شود.
خصوص  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
داروهای مشتق از پالسما نیز گفت: افرادی هستند که از 
بدو تولد دچار مشکل هستند و می بایست داروهایی را که 
مشتق از پالسما هستند دریافت کنند بنابراین نیازمند به 
فرآورده های خونی در این زمینه هستیم که این داروها از 

این طریق تهیه می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اولین کسی که در ایران 
دچار ایدز شد، بر اثر تجویز دارو از خون ناسالم و آلوده 
وارداتی بود، بنابراین الزم است که داروی این بیماران از 

خون ایرانی که بهترین خون است تهیه شود.

صادرات خون از کشور نداریم نباید کسی به خاطر عجز از پرداخت مهریه زندانی شوددختران مجرد نیز مشمول بیمه زنان خانه دار هستند

»صبح امروز« گزارش می دهد؛

خشونت والدین، دامن معلمان را گرفت

معلم  دو  مجروحیت  بر  مبنی  خبری  گذشته  روز 
در  سرعت  به  مشهد  دو  ناحیه  مدارس  از  یکی  در 
بازخوردهای  خبر  این  شد.  پخش  مجازی  فضای 
بسیاری از سوی مسئولین آموزش و پرورش و برخی 

خانواده ها و معلمان آن مدرسه را دربر داشت.
ــرورش اســتــان  ــ ــوزش و پ ــ ــط عــمــومــی آم ــ رواب
»صبح  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  خراسان رضوی 
مدرسه  معلم  شتم  و  ضــرب  خصوص  در  امــروز« 
این خبر  تایید  با  2 مشهد  ناحیه  در  واقع  زاده  قلی 
تیم  حادثه  عوامل  و  علل  و  جزئیات  گفت:درباره 
حال  در  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ارزیابی 

بررسی موضوع است.
کردن  توصیف  کننده  ناراحت  با  مجیدی   مهدی 
زمینه  این  در  اگر  قطعا  کرد:  تصریح  اتفاق  این 
بررسی قصور معلم را تائید کند طبق قانون با معلم 

خاطی برخورد می کنیم.
 بیان کرد: ما قانون را بهترین مرجع برای پیگیری 
به  حرمت  هتک  نباید  و  میدانیم  مشکالت  حل  و 

مدرسه و یا مقام معلم صورت گیرد.
فضای  که  عملی  هر  که  ایــن  بر  تاکید  با  وی 
طرف  از  کند  ملتهب  را  آمــوزان  دانــش  تحصیل 
های  تیم  گفت:  است  محکوم  پــرورش  و  آمــوزش 
ارزیابی عملکرد و بخش های دیگر از جمله حراست 
و پلیس با جدیت در حال بررسی موضوع هستند و 
پیگیری  ما  باشد  از هر طرفی تخلفی صورت گرفته 

خواهیم کرد.
اظهار  معلمان  سالمتی  وضعیت  خصوص  در  وی 
داشت: معلمان در سالمت کامل به سرمی برند و از 

بیمارستان مرخص شده اند.
جراحت شدید دو معلم

در ادامه مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد در 
توضیح ضرب وجرح مدرسه قلی زاده گفت: دو معلم 
مجروح دچار پارگی فک و مجروحیت چشم و دهان 

در این حادثه شدند.
 11 ساعت  گذشته،  روز  ظهر  روحانی نیا  محسن 
پسرانه  آموزشگاه  تعطیلی  با  همزمان  دقیقه،   55 و 
قلی زاده آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد، واقع در 
به  دانش آ موزان  اولیای  از  تن   2 محمدآباد،  منطقه 
معلمان این آموزشگاه هتک حرمت کرده و با ایجاد 

بیمارستان  راهی  را  آنان  معلمان،  جرح  و  ضرب 
نمودند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد ادامه داد: 
نام های ح.ب،  به  دانش آموزان  اولیاء  از  که  ضاربان 
مخالف  شیفت  در  الف.ف،  و  آموزشگاه  پنجم  پایه 
ورود  و  اول  شیفت  پایان  زنگ  در  بودند،  آموزشگاه 
شلوغی  از  استفاده  با  دوم،  شیفت  دانش آموزان 
و  )چاقو  سرد  سالح  با  مدرسه،  سالن  در  جمعیت 

قمه( وارد مدرسه شدند. 
و  رعــب  ایجاد  با  »هتاکان  اینکه  بیان  با  وی 
معلم  سمت  به  تهدید  و  فحاشی  با  همراه  وحشت 
فلکی،  علیرضا  آقای  جناب  آموزشگاه،  پنجم  پایه 
دادند  قرار  جرح  و  ضرب  مورد  را  ایشان  و  حمله 

به  آسیب  و  فک  پارگی  باعث  که 
کرد:  تصریح  شد«،  دندان هایش 
اکبر  ــام  ن بــه  همکاران  از  یکی 
وارد  جــداکــردن  ــرای  ب اعتضاد، 
با  صحنه شدند که ایشان هم نیز 
سالح سرد مورد حمله قرار گرفته 
چشم  به  نزدیک  ابرو،  ناحیه  از  و 
بیمارستان،  در  که  شدند  مجروح 
زده  صورتش  روی  بر  بخیه  هفت 

شد.
کرد:  خاطرنشان  روحانی نیا 
ضاربان پس از اینکه کادر اجرایی 
و  انتظامی  نیروی  با  دبستان 
محل  از  گرفتند  تماس  اورژانــس 
عوامل  که  زمانی  و  شده  متواری 
به  رســیــدن  از  پــس  اورژانــــس، 
برای  اولیه  اقدامات  و  آموزشگاه 

جلوی  در  ضاربان  کردند،  اقدام  مصدومان  انتقال 
درب خروجی مدرسه آن ها را نیز تهدید کرده و مانع 
 25 حدود  عمل  این  که  شده اند  آمبوالنس  خروج 

دقیقه زمان برده است.
اشاره  با  مشهد   2 ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر   
از 25 دقیقه تصریح  انتظامی پس  نیروی  به حضور 
انتظامی،  نــیــروی  عــوامــل  حضور  از  پــس  ــرد:  ک
گشت  ــودروی  خ اسکورت  با  توانست  آمبوالنس 
نیروی انتظامی، مصدومان را به بیمارستان امدادی 

منتقل کند.
اینکه  با  انتظامی  وی ادامه داد: متاسفانه نیروی 
حضور  مدرسه  از  خــارج  در  ضــرب وجــرح  عوامل 
داشتند، اقدامی برای دستگیری آن ها نکرد و فقط 
اسکورت  بیمارستان  تا  را  آمبوالنس 
مأموران  از  آن، هیچ یک  از  و پس  کرد 
نیروی انتظامی در محل نبوده و یا به 

برنگشتند. محل 
ضاربان،  ــرد:  ک بیان  روحانی نیا 
را  مدرسه  عوامل  و  مجروح  معلمان 
کنید  شکایت  اگر  که  کردند  تهدید 
بر  را  مدرسه  و  کشت  خواهیم  را  شما 

روی سرتان خراب می کنیم.
 2 ناحیه  ــرورش  پ و  ــوزش  آم مدیر 
مشهد از عیادت و دلجویی از معلمان 
معاونان  از  تن  دو  اتفاق  به  مجروح 
خبر  ــدادی  ام بیمارستان  در  اداره 
داد و اضافه کرد: پس از آن با حضور 
و  اجرایی  عوامل  با  مدرسه  محل  در 
اظهار  ضمن  و  کردیم  دیدار  معلمان 
خواستار  واقعه ای،  چنین  از  تاسف 

شدیم  قانونی  و  حقوقی  مراجع  از  موضوع  پیگیری 
تا شاهد احقاق حق مصدومان و مجروحان و اعاده 
عامالن  مجازات  اشد  و  فرهنگی  همکاران  حیثیت 

این حادثه تلخ و ناگوار باشیم.
تصریح  درگیری  احتمالی  علت  درخصوص  وی 
کرد: روز قبل یکی از این معلمان مضروب، به خاطر 
شیطنت دانش آموز در کالس و سوت زدن مداوم، به 
او تذکر می دهد و چون دانش آموز تکرار می کند، به 
وی سیلی می زند که بعد از اتمام کالس دانش آموز 
به  دانش آموز  پدر  بعد،  روز  و  برمی گردد  خانه  به 
قمه  با  و  مدرسه می شوند  وارد  دیگر  نفر  یک  همراه 
برای  که  دیگری  همکار  و  می کنند  حمله  معلم  به 

میانجی گری می آید را نیز مجروح می کنند.
همکاران  خوشبختانه  داد:  ادامــه  روحانی نیا 
جانی  خطر  و  شده اند  مداوا  سرپایی  به صورت  ما 
این  آموزشگاه  دوربین های  نمی کند.  تهدیدشان 
دلهره آور  واقعًا  و  کرده اند  ضبط  و  ثبت  را  حادثه 
ضاربان  هنوز  است  ذکر  به  الزم  است.  سبعانه  و 

نشده اند. دستگیر 
مدیرکل  زبان  از  مضروب  های  معلم  وضعیت  آخرین 

آموزش و پرورش
پرورش خراسان رضوی گفت:  و  آموزش  مدیرکل 
که  مشهد  مــدارس  از  یکی  معلم   2 عمومی  حال 
توسط اولیای 2 دانش آموز مضروب شدند، مساعد 

است.
اولیای دانش  از  افزود: 2 تن  قاسمعلی خدابنده 
پسرانه  ابتدایی  مدارس  از  یکی  وارد  ساعت  آموزان 
در مشهد شده و به دالیل نامعلوم با چاقو به 2 تن از 

معلمان مدرسه حمله کردند.
از  یکی  کنندگان  حمله  هدف  داشت:  اظهار  وی 
معلمان بوده است و معلم دوم که برای جلوگیری از 
ادامه درگیری وارد صحنه شده نیز از ناحیه صورت 

با چاقو زخمی شده است.
به  اورژانس  نیروهای  توسط  معلمان  گفت:  وی 
بیمارستان منتقل شدند و با انجام اقدامات درمانی 

الزم از حال مساعد برخوردارند.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: 
و  نشده  مشخص  هنوز  نفر  دو  ایــن  حمله  علت 
انجام است.  این زمینه در حال  پیگیری قضایی در 
می  پیگیری  معلمان  احتمالی  تخلفات  همچنین 
همه  سوی  از  باید  مدرسه  حرمت  و  حریم  اما  شود 
رعایت شود. خدابنده ارائه هرگونه اطالعات بیشتر 

در این زمینه را موکول به تحقیقات بیشتر دانست.

روحانی نیا: روز قبل 
یکی از این معلمان 
مضروب، به خاطر 

شیطنت دانش آموز 
در کالس و سوت زدن 

مداوم، به او تذکر می دهد 
و چون دانش آموز تکرار 

می کند، به وی سیلی 
می زند که بعد از اتمام 

کالس دانش آموز به خانه 
برمی گردد و روز بعد، 

پدر دانش آموز به همراه 
یک نفر دیگر وارد مدرسه 
می شوند و با قمه به معلم 

حمله می کنند

,,

رضوی  خراسان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
بررسی  فرزند،  واگذاری  در  تسهیل  هدف  با  گفت: 
ها  شهرستان  در  فرزندخواندگی  متقاضیان  پرونده 

تفویض اختیار شد.
اشاره  با  حقدادی  غالمحسین  ایرنا،  گــزارش  به 
این  در  ــزود:  اف فرزندخواندگی  جدید  قوانین  به 
به  نیاز  خوانده  فرزند  داشتن  صالحیت  تایید  راستا 
مراجعه به مرکز استان ندارد و تمام مراحل در ادارات 

بهزیستی شهرستانها انجام می شود. 
پرونده  بررسی  فرایند  این  از  پیش  کرد:  بیان  وی 
تقاضا  اعــالم  زمــان  از  فرزندخواندگی  متقاضیان 
صالحیت  تائید  و  هویتی  اوراق  و  مــدارک  تائید  تا 
در  اما  شد  می  انجام  استانی  کمیته  در  متقاضیان 
شهرستان  همان  در  مراحل  این  تمام  جدید  روند 

انجام می شود. 
کمیته  در  هنوز  که  موردی  تنها  کرد:  تصریح  وی 
روانی  صالحیت  شود،  می  تائید  و  بررسی  استانی 
تایید  ــرورت  ض هم  آن  علت  که  اســت  متقاضیان 
به دلیل حضور روانپزشک  پزشکی قانونی در مشهد 

معتمد دستگاه قضایی است. 
زمینه  این  در  اصلی  سیاست  ــزود:  اف حقدادی 
واگذاری فرزندان به خانواده های متقاضی با هدف 
در  آنان  شدن  بزرگ  برای  الزم  شرایط  شدن  فراهم 

جمع خانواده است. 
و  سرپرست  بی  فرزندان  واگــذاری  تعداد  پارسال 
و  فرزندخواندگی  های  طرح  قالب  در  بدسرپرست 
امین موقت به خانواده های متقاضی در این استان 
نسبت به سال قبل از آن 30 درصد افزایش داشت که 
در این راستا 310 کودک بی سرپرست و بدسرپرست 
متقاضیان  به  امین موقت  یا  فرزندخوانده  به صورت 

واگذار شدند.

خبر
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی:

بررسی پرونده فرزندخواندگی 
در شهرستان ها تفویض اختیار شد

حوادث
افراد سنگپران به کامیون ها در مشهد دستگیر شدند

خراسان  مرکز  دادستان  امنیتی  سیاسی  معاون 
کامیونها  به  سنگپرانی  عامل  نفر  دو  گفت:  رضوی 
در جاده های این استان امروز در مشهد دستگیر 

شدند.
گزارش  دریافت  با  افزود:  حیدری  حسن  قاضی 
سنگپرانی به کامیونها در جاده های خراسان رضوی 
قرار  کار  دستور  در  اخاللگر  عامالن  شناسایی 
خصوص  این  در  اقدامات  و  تحقیقات  پیرو  گرفت. 
تاکنون دو نفر در همین ارتباط در مشهد شناسایی 

و روانه زندان شده اند.

مسمومیت با الکل یک نفر را کشت و 2 نفر را نابینا کرد

)ع(  رضا  امام  بیمارستان  عمومی  روابط  مدیر 
از  ناشی  شدگان  مسموم  از  نفر  یک  گفت:  مشهد 
مصرف الکل که از استان خراسان شمالی به بخش 

بود  شده  منتقل  بیمارستان  این  های  مسمومیت 
جان باخت و 2 نفر دیگر نابینا شدند.

علت  به  نفر  چهار  بیان کرد:  باغستانی  علی 
مهر  ششم  الکلی  مشروبات  از  ناشی  مسمومیت 
ماه از شهرستان شیروان استان خراسان شمالی به 
بیمارستان امام رضا )ع( مشهد منتقل شده بودند.

تاکنون  ماه  شهریور  ابتدای  از  داشت:  اظهار  وی 
نیز 18 مسموم ناشی از مصرف مشروبات الکلی از 
شهرهای شمال شرق کشور در بیمارستان امام رضا 
)ع( مشهد پذیرش شده اند.  وی گفت: از این تعداد 
بهبود  بقیه  و  هستند  بستری  بیمارستان  در  نفر   2

نسبی یافته و مرخص شده اند.

سقوط قیمت دالر قربانی داد
معاون دادستان مشهد گفت: سقوط قیمت دالر 

در مشهد یک قربانی 44 ساله داشت.
با  مشهد  دادستان  معاون  حیدری  حسن  قاضی 
اثر سقوط قیمت  بر  نفر در مشهد  اشاره فوت یک 
دالر، گفت: این فرد که در ساعت 2 بامداد امروز به 
شده  قلبی  حمله  دچار  دالر  قیمت  نوسانات  علت 
مشهد  امدادی  بیمارستان  به  اعزام  حال  در  بود 
جان باخت. بنا به اظهارات خانواده جان باخته، این 
فرد که مقادیری دالر خریداری کرده بود با شنیدن 
سکته  دچار  قیمت،  کاهش  و  دالر  قیمت  نوسانات 

قلبی شد.
در  فرد  این  خانواده  حادثه،  وقوع  با  افزود:  وی 
اورژانس  ماموران  از   115 اورژانس  سامانه  با  تماس 
و  ماموران  این  حضور  با  اما  طلبیدند،  استمداد 
اعزام  راه  در  بیمارستان  به  وی  انتقال  به  اقدام 
است  ذکر  به  الزم  باخت.  جان  بیمارستان  به 
بیمارستان امداد مشهد در این زمینه اعالم نظری 

نکرد. همچنین جان باخته 44 سال سن داشت.

نوشین تمیمی

مخصوصا  و  است  راه  در  خوانندگان  جوان  نسل 
نسلی که آموخته  هایی از ردیف  های آوازی کذشتگان 
در سینه دارد کم یاب است و باید که حنجره آنان را 
در طال گرفت .جاهد ملک زاده، متولد شهریور هزار 
و سیصد و شصت پنج یکی از همین گنجینه  ها است. 
آوازی  وی خواننده و مدرس تصنیف خوانی و ردیف 
فعالیتش  شروع  و  است  ایران  دستگاهی  موسیقی 
قران  قاریان  در جامعه  با عضویت  و  از هفت سالگی 
تواشیح  و  اذان  قرآن،  مسابقات  در  شرکت  و  مشهد 

ثبت شد.
موسیقی سنتی در شرایط کنونی  راه به کجا میبرد؟

باتوجه به شرایط و حال و هوای این روز ها طبیعی 
رنگ  کم  از  شود.  عوض  مردم  اولویت  های  که  است 
شدن رغبت جامعه به ب ها دادن به امور و تفریحات 
فرهنگی چون کنسرت و تئاتر رفتن تا جزیی ترین امور 
همه و همه نشان از یک دوره ملتهب گزار مانند است. 
آینده امیدوارم چون ذات موسیقی ماناست و  به  من 
روح موسیقی تافته و بافته شده با روح نسان هاست. 
انتخاب مسیر هنری  از غربال  روزگار کسانی  این  در 
رد می شوند که عزم جزمیدارند و هدفمند وارد عرصه 
صنعتی,  هنرمندان  از  بسیاری  لطفی  کم  می شوند. 
البته در این نزاری دخیل است. در بند ریتم و سرعت 
بودن, در بند تکنیک بودن، در کمترین واحد از زمان 

چنان افاضه هنر کنی که زبان و زمان قاصر بماند. 
هنر وقتی به یک صنعت صرف تبدیل شود مثل هر 
کاالی صنعتی تاریخ مصرف دارد که این مهم با فلسفه  
هنر در تناقض است و این سوال مطرح می شود که آیا 
اصال میتوان آن را هنر نامید؟ من با نامیدن موسیقی 
ایرانی به نام موسیقی سنتی شدیدا مخالفم. همیشه 
خود  حتی  یا  مخاطب  ذهن  به  منفی  بار  یک  سنت 
نیست؛  خوب  لزوما  سنت  می کند.  متواتر  هنرمند 
بعضی از سنن بدلیل رنگ و بوی خرافات گرفتن چه 
بسا به انزوا کشیده می شوند. موسیقی اصیل ایرانی 
باخود  را  معنویت  و  فرهنگ  بار هزاران سال  تن ها  نه 
دارد بلکه در حوزه معناشناختی این ترکیب یک حس 
پرمعنا و غنی و فاخربه مخاطب انتقال می کند. ایرانی 
با موسیقی زاده می شود، با نوا و اوای خوش مادرانه 
انگیز  طرب  الحان  با  جوانی  بهنگام  و  میشود  بزرگ 
و  فارس  و  لر  و  کرد  میشود.  مشایعت  بخت  خانه  به 

ترک و عرب همه با شنیدن یک ملودی و اواز ایرانی, 
میاید  وجد  به  چنان  باشد,  غربت  در  اگر  بخصوص 
اما مسئله ای که به ان  که در پوست خود نمیگنجد 
مبتال هستیم هماهنگی بین شور و شعور موسیقیایی 
است. وقتی شور موسیقیایی در فرد نمود پیدا می کند 
با محدودیت  هایی  توانایی فرا گرفتن آن  یا  که زمان 

روبروست.
ردیف خوانی با شرایط حال جواب نی دهد یا نه

مواجه  مشکل  این  با  تدریس  ی  زمینه  در  شخصا 
شده ام در بیشتر موارد وقتی غم به سراغ  افراد میآید 

یادی از اواز دشتستانی می کنند وقتی 
ترک یار و دیار کرده اند مخالف سه گاه را 
زمزمه می کنند و به ذهنشان یادگیری 

ان خطور می کند.
آشنایی  ــدارد  ن کــاری  خواندن  آواز 
و  تکنیک  ها  فراگرفتن  بعد  و  ردیف  با 
ممارست  و  تمرین  تمرین,  آن  از  بعد 
ازین  هیچکدام  میتوانید  شما  البته  و 
مقدار  یک  فقط  و  باشید  نداشته  را   ها 
این  البته  باشید  داشته  بنفس  اعتماد 
دیگر موسیقی نیست موسیخی است. 
محدودیت  های سنی افراد بدلیل شکل 
گیری فیزیولوژی حنجره یا محدودیت 
 های دستگاه تنفس در سنین باال کار 
میکند.  سخت  بسیار  مدرس  برای  را 
مورد  در  اما  اواز,  فراگیری  بعد  از  این 

جایگاه اواز در بین جامعه  بگزارید اینطور عرض کنم 
که اواز باید مثله نان شب باشد, متاسفانه این روز ها 
مردم به گوش خود اهمیت نمیدهند موسیقی اولویت 
بزینس  هم  داری  اموزشگاه  است  شده  مردم  چندم 
شدهغافل ازینکه این نوا ها حرف  های نگفته ای دارد 
که اگر به گوش جان بشنوی نگرشت به زندگی عوض 

خواهد شد.
ردیف الفباست. ردیف الزمه خواندن است بصرف 
بود  خوبی  خوان  اواز  نمیتوان  خوب  صدای  داشتن 
است  ایــران  فرهنگ  های  از  المعارفی  دایــره  ردیف 
در  را  گذشته  ــخ  ــاری ت بــراحــتــی 
ورق  میتوانی  ان  ی  گوشه  گوشه 
فلسفه  های  متفاوت,  بزنینوا های 
که  نکنیم  فراموش  البته  متفاوت 
منتقل  سینه  به  سینه  باید  ردیف 
محمدرضا  نازنیم  استاد  یاد  شود 
لطفی گرامی, باوحود دانش باالی 
تاکید  شدیدا  اما  علمیموسیقی 
انچه  ــاس  اس بر  ــردن  ک مشق  بر 
داشت  ای  اموخته  شفاهی  بطور 
ادب  زانــوی  باید  کنی  تلمذ  باید 
بنام  چیزی  کنی  شاگردی  و  بزنی 
وجود  ایرانی  اواز  در  صداسازی 

ندارد
راهکار تعالی برای آواز ایرانی

داغ  خیلی  این روز ها  که  بازاری 

بار,  ده  اینکه  صداسازیست.  خــودش  ردیــف  است 
تصحیح  و  کنی  ضبط  بخوانی,  بدهی,  گوش  صدبار 
کنی. در گذشته اساتید کالس های درسشان گا ها دو 
روز یا بیشتر طول میکشیده, شاگرد یار غار و حمامه 
ظرف  میخوردند,  غذا  باهم  بود  استادش  گلستان  و 
که  میکرد  مشق  انقدر  میکردند.  دور  دور  و  میشسته 
صدا خودش ساخته میشداما حاال باید در نیم ساعت 
گوشه تحویل دهی, ایراد را برطرف کنی و درس جدید 
چون  ندارد.  وجود  راهی  اواز  تعالی  برای  بدهی  هم 
متعالی است ما باید روح خودمان را برداریم و گوشه 
اواز  وقتی  کنیم.  متعالی  و  آلوده  موسیقی  به  را  اش 
از خواننده  هایی که  باید  نیست یکی چیز کم است 
دیده  تا  کرد  کمک  کردوباید  حمایت  میخوانند  تمیز 
پر و بال دادن به سر و  از  اینکه  شوندو مهمترین کار 
فایلی  هر  و  کردهر سی دی  دوری  اضافی  صدا های 
دیگران  و  خودمان  گوش  برابر  در  ندهیمما  گوش  را 

مسولیم
جایگاه شعر در آواز ایرانی و سنتی

و اما شعراگر صد سال پیش بدنیا میامدیم کارساده 
تر.موزیسین  ها  زالل  .شاعر ها  ناب  بودشعر ها  تر 
ی  زیبا  اشعار  ی  همه  ببینید  شما  تر.اما  شــاداب 
استاد  توسط  دستگاه  و  روایت  چندین  به  شعرا  تمام 
نداریم  گفتن  برای  حرفی  شدهما  خوانده  شجریان 
هر صفحه ای از سعدی را ورق میزنی میبینی استاد 
به نحو احسنت انرا خواندهپس کار سختی در پیش 
اواز  یک  ساختمان  اسکلت  و  شالوده  مثله  استشعر 

خوب است ما فقط میتوانیم انرا زیباتر روایت کنیم.
متاسفانه شعر خوب خیلی کم است و زمانیکه شعر 
و  شاعر  با  کردن  برقرار  رابطه  هم  میکنی  پیدا  خوب 
کسب رضایت او برای استفاده ان گا ها باعث میشود 

عطایش را به لقایش ببخشی.
شعر خوب رابطه برقرار کردن با ان حفظ کردنش و 
بعد پیاده کرده ملودی و تکنیک  ها بر اساس ساختار 
شعری نشان می دهد که شعر جایگاه بسیار مهم در 
اواز خوانی دارد•این روز ها چه فعالیت  های دیگری را 

در کنار برگزاری کنسرت انجام می دهید
و سخن آخر

در حال ضبط و تدوین البوم شخصی خودم هستم, 
شعر میجویم و در تالشم تا در اثارم پیوند بیشتری با 
مردم و جامعه داشته باشمالبته که اگر دوستان سنگ 

اندازی نکنند...
از دشمنان برند شکایت به دوستان /چون دوست 

دشمن است شکایت کجا بریم؟

گفت وگو با خواننده سنتی جوان خراسانی؛

یک طراح:ایرانی با موسیقی زاده میشود
مشهد هنوز هم خاکستری است

شهر  من  نظر  به  گفت:  مجسمه ساز  و  طراح  یک 
المان ها  و  گل کاریها  خاطر  به  عید  شب های  مشهد 
رنگی است و باقی روزهای سال رنگ خاکستری دارد.

الهه حصاری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه  
خراسان اظهار کرد: در حال حاضر مشکل هنرمندان 
هنرمندان  انگیزه   است؛  مالی  مسئول  نهاد های  با 
از آن ها صورت  روز به روز به علت این که حمایت مالی 
نمیگیرد کم تر میشود، این مسئله که ما از حمایت های 
مالی برخوردار نیستیم باعث میشود نتوانیم به بهترین 
عنوان  به  کنیم،  فعالیت  ممکن  شکل  مفیدترین  و 
مثال کار خود من از پارسال هنوز تسویه حساب نشده 

است.
ما  شغل  که  شهر  زیباسازی  کار  کرد:  عنوان  وی 
کشور  و  شهر  در  یک بار  سالی  فقط  میشود  محسوب 
آغاز  علت  به  فقط   شهر  در  زیباسازی  میافتد؛  اتفاق 
مناسبت های  در  و  میافتد  اتفاق  نوروز  عید  و  نو  سال 
دیگر از لحاظ زیباسازی در شهر فعالیتی نداریم؛ اگر 
مسئولین از هنر حمایت بیشتری کنند و همکاریهای 
میتوانیم در مناسبت های دیگر  باشند،  را داشته  الزم 

هم در این زمینه موثر باشیم. 
خاطرنشان  شهری  حوزه ی  در  فعال  هنرمند  این   
نهادهای  باشند؛  فکر  به  بیشتر  باید  مسئولین  کرد: 
مربوطه برای برخی از مناسبت ها فراخوان میدهند، 
اما به این علت که فراخوان ها در زمان مناسبی اعالم 
را  خوبی  طراحیهای  نمیتوانند  هنرمندان  نمیشوند 
در  درست  مدیریت  وسیله ی  به  بیاورند؛  در  اجرا  به 
زمان اعالم فراخوان ها هنرمندان میتوانند طرح های 
خوبی را به اجرا دربیاورند. الهه حصاری تشریح کرد: 
زیباسازی شهر به وسیله  المان ها برای ارتباط با مردم 
کار بسیار خوبی است؛ مردم المان ها را میبینند و با 
میتوانند  المان ها  میکنند،  برقرار  تعامل  و  ارتباط  آن 
حس  آن ها  در  و  باشند  تاثیرگذار  مردم  روحیه ی  بر 
بهتر شدن را به وجود بیاورند؛ دیدن رنگ ها مختلف 
خوب  را  ما  همه   حال  ماشین ها  شلوغی  البه الی  در 

میکند. 
یک هنرمند فعال در حوزه ی شهری افزود: المان ها 
حال  در  مردم  تا  شود  نصب  عمومی  مکان  در  باید 
رفت  و آمد هستند از آن استفاده کنند؛ اگر بخواهیم 
المان ها در نمایشگاه یا گالری به نمایش بگذاریم فقط 
قشر خاصی که به هنر عالقه دارند از این نمایشگاه ها 
نمیکنند؛  استقبالی  عادی  مردم  و  میکنند  بازدید 
زمانیکه المان ها در سطح شهر نصب شود افرادی که 
به هنر هم عالقه نداشته باشند ناخودآگاه با اثر آشنا 

میشوند و روی روح آن ها تاثیر میگذارد.

هنر وقتی به یک 
صنعت صرف تبدیل 

شود مثل هر کاالی 
صنعتی تاریخ مصرف 

دارد که این مهم با 
فلسفه  هنر در تناقض 

است و این سوال 
مطرح می شود که آیا 

اصال میتوان آن را هنر 
نامید؟ من با نامیدن 

موسیقی ایرانی به نام 
موسیقی سنتی شدیدا 

مخالفم.

,,
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نمایش »با مسئولیت محدود« 
روی  به  شمایل  تماشاخانه  در 

صحنه خواهد رفت.
و  نویسندگی  به  مــحــدود«  مسئولیت  »بــا  نمایش 
کارگردانی محمد خوش خلق مهرماه 97 در تماشاخانه 
شمایل به روی صحنه خواهد رفت. بهروز ارمغان، سارا 
کشمیری و مسعود میرنیکزاد در این نمایش ایفای نقش 
میکنند. امید درخشانی نیز تهیه کنندگی»با مسئولیت 
محدود« را عهده دار است. علی رحیمی و لیدا حبیبی 
مشاور کارگردان و دراماتورژ و پویان قندی آهگنساز این 
این  دیدن  برای  میتوانند  عالقمندان  هستند.  نمایش 
نمایش، نسبت به خرید بلیط از سایت مشهد گیشه اقدام 
نمایند. تماشاخانه شمایل در خیابان سناباد، حد فاصل 

سناباد 45 و 47 واقع شده است . نمایش »سردسیر« نیز 
کاری از گروه تئاتر آوان از 10 مهرماه ساعت 18 به روی 
صحنه رفته است. نمایش »سردسیر« را محمد نقایی به 
رشته تحریر در آورده و مصطفی ابهری و محمد نقایی آن 
را کارگردانی کرده است. همچنین در این نمایش حسین 
طاهری، جواد محمدزاده، سعید صادقی، مهسا اکبرپور، 
زینب مشعل دار، علی اسماعیل زاده و مبین عطاری به 
ایفای نقش میپردازند. عالوه بر این، شهاب افتخاری، 
محبوبه سلطانی، امیر حسین غفاری، علیرضا قدیری، 
مصطفی بیگلری، بابک شفیعی و فرتاش زرگر از دیگر 
عوامل این نمایش هستند. عالقمندان میتوانند برای 
دیدن این نمایش، نسبت به خرید بلیط از سایت مشهد 

گیشه اقدام نمایند.

ــس آئــیــن  ــک نــمــایــشــگــاه ع
قنادهای  حسینیه  چادرپوشان 
حضور  با  'جــرس'  عنوان  با  سبزوار 

مسئوالن شهری در این حسینیه برگزار شد.
چادر  اینکه  بیان  با  سبزوار  عکاسان  انجمن  دبیر 
حسینیه قنادهای سبزوار با قدمت ١٠٠ سال ابتدای 
محرم امسال دچار حریق شد و بطور کامل از بین رفت 
دوباره  بازسازی  هدف  با  عکس  نمایشگاه  این  گفت: 

چادر مزبور برپا شده است.
تالش  نشانگر  ــار  آث ایــن   : افــزود  حیطه  محمود 
شود  می  تالش  که  قنادهاست  حسینیه  چادرپوشان 
به وسیله آن این آیین حفظ شود و در خریداری چادر، 
مزبور  آثــار  از  حسینیه  عمرانی  عملیات  و  بازسازی 

استفاده گردد.
شورای  گردشگری  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
حسینیه  چادر  اینکه  بیان  با  نیز  سبزوار  شهر  اسالمی 
نمی  اجازه  گفت:  سوخت  آتش  در  سبزوار  قنادهای 
به  فرهنگی  میراث  ثبت  و  معنوی  آیین  این  دهیم 

فراموشی سپرده شود.
دانشکده  همکاری  با  افــزود:  پسندیده  مسعود 
و  فرهنگی  میراث  سبزواری،  حکیم  دانشگاه  معماری 
می  بازسازی  مکان  این  قنادها  حسینیه  امنای  هیات 
شود و روند خرید چادر و تکه دوزی های داخل چادر با 

سرعت انجام می شود
وی اظهار امیدواری کرد این آیین محرم سال آینده 

باشکوهتر از سالیان گذشته برگزار گردد.

شادی  و  نشاط و تفریح از جمله 
نیازهای روحی  و  فطری انسان است 
که در بسیاری از جنبه های حیات آدمی 
نقش مؤثری ایفا می کند. دین  مبین  اسالم که به تمامی 
نیازهای روحی  و جسمی انسان توجه داشته با وجود آیات 
 متعدد در قرآن کریم، سخنان  پیامبر)ص( و احادیث و روایات 
منقول از ائمه  معصومین)ع( و به طور کلی متون  دینی بیانگر 
اهمیت این موضوع در زندگی افراد  است.انسان در زندگی 
روزمره و بر اثر حوادث یا کار و فعالیت های روزانه و حرکت در 
پیچ و خم های دشوار زندگی دچار خستگی و مالل می شود، 
که برای رهایی از این افسردگی باید بخشی از اوقات خود را 

به شادی و تفریح اختصاص دهد.
با توجه به اهمیت دادن دین اسالم به شادی و وجود تعداد 

کثیر اعیاد در روزهای سال برآن شدیم که به معرفی افرادی 
که سعی در نشاندن خنده بر لب های مردم به صورت حالل 
دارند را معرفی کنیم تا آنان را گواهی بر این مساله بدانیم که 
شادی و نشاط از اهمیت باالیی در دین مبین اسالم دارد.
متأسفانه در جامعه ما بیشتر به مناسبت های حزن انگیز بها 
داده می شود و هیچ گاه به صورت شایسته به شادکردن افراد 
در چارچوب اخالقی و دینی پرداخته نشده است و شاید 
همین باعث فراهم شدن گناه در مجالس شادی ما شده 

است.
در جهت جبران این کاستی افــرادی چون وحیدی با 
ایجاد خالقیت در اجرایی شادی آفرین در مجالس مولودی 
و مجالس عروسی لحظاتی شاد بدون گناه را برای مردم ایجاد 

می کنند.

احمد وحیدی/خنده حاللبرگزاری نمایشگاه عکس جرس در سبزوار»با مسئولیت محدود« و »سردسیر« روی صحنه 

گفت:  نــوجــوان  و  ــودک  ک کتاب  نویسنده  یک 
بسیاری ازکتاب  های تخیلی گذشته با گذشت زمان 
آن  از  انسان  ها  امــروزه  که  شدند  تبدیل  واقعیت  به 
استفاده می کنند،به نوعی تخیل قویترین پشتوانه ی 

اختراعات آینده اند.
قصه  درخصوص  راستی  مجید  ایسنا،  گزارش  به 
درنوشتن  افــزود:  نوجوان  و  کودک  کتاب  ــردازی  پ
قصه  های کودکانه از تخیل بیشتر استفاده می شود و 

داستان  های فانتزی بیشتری طراحی می شود.
هر  کرد:  اظ هــار  نوجوان  و  کودک  نویسنده  این 
انسانی دوست دارد به توقعات و جواب  های بیشتری 
قصه  هایی  به  اخیر  سال  های  در  کند،  پیدا  دست 
شده  پرداخته  بیشتر  است  تخیل  پشتوان هان ها  که 
آثاری  انتشار  شاهد  هم  کنونی  دنیای  در  اســت، 

هستیم که از جنبه تخیل قوی هستند.
آثار  در  کودکانه  زبان  از   استفاده  در خصوص  وی 
امروز بیان کرد: تمام کودکان یک سری ویژگی های 
استفاده  آن  ها  از  نویسنده  ها  قطعا  که  دارند  ثابتی 
قصه  ها  وارد  گود  این  از  خارج  هم  مواردی  می کند، 
می شوند که نویسنده باید به موارد تازه توجه کند و 

برای پرداختن به آن فکر کند.
راستی اضافه کرد: قصه  های معروف دنیا از جمله 
تک  تک  اما  شد هاند  نوشته  تخیل  برپایه  ژول ورن 
و امروزه  به واقعیت تبدیل شدند  به مرور زمان  آن  ها 
انسان  ها از آن  ها استفاده می کنند و به نوعی تخیل، 

قویترین رکن اختراعات آینده است.
این نویسنده کتاب کودک در پاسخ به این سوال که 
آیا کتاب  های الکترونیکی و یا صوتی می تواند هدف 
یک نویسنده را پیش ببرد گفت: از نظر من هر چیزی 
و هم  مضر،  باشد  که وجود دارد هم می تواند مفید 
باید مراقب آن باشیم شکل جدید انتشار کتب کوکانه 

باعث کنارگذاشتن کتب به شکل گذشته نشود.
وی ادامه داد: در دنیای کنونی مجموع چیز  های 
جدیدی همزمان وارد زندگی کودکان شده است که 
امری طبیعی  این  و  بهم ریخته است  را  آن  ها  دنیای 
باید  همواره  ولی  ندارد  وجود  نگرانی  جای  و  است 
به  بتوانند  امروزی  بچه  های  که  باشیم  داشته  توجه 

درستی ازآن استفاده کنند.
کتاب  به  کودکان  روحی  نیاز  درخصوص  راستی 
کودک  تصریح کرد: در مجموع کتاب  هایی که اکنون 
کیفیت  و  موضوعات  تنوع  نظر  از  می شود  منتشر 
بیشتر شده است و در نتیجه تا حدودی عالیق کودک 
در آن در نظر گرفته شده است، اما تیراژ کتاب افت 

کرده است.

اخبار
یک نویسنده کودک و نوجوان:

تخیل پشنوانه قوی اختراعات 
آینده است
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سخنگوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
مقدس گفت: نهمین نمایشگاه حمل و نقل ترافیک 11 الی 
با حوزه  مرتبط  با حضور دستگاه های  در مشهد  مهرماه   14
نقل  و  حمل  معاونت های  تابع  سازمان های  و  نقل  و  حمل 

شهرداری های کشور برگزار می شود.
به گزارش صبح امروز، مجید بخت آزما با بیان این مطلب 
شرکت های  و  پیمانکاران  نمایشگاه  این  در  همچنین  افزود: 

فعال در حوزه حمل ونقل وترافیک حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه کالس های 
آموزشی در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز برگزار می شود لذا 
نمایشگاه  این  از  می کنیم  دعوت  ودانشجویان  شهروندان  از 

بازدید کنند.
در  داد:  ــه  ادام وی 
نهمین  برگزاری  کنار 
نمایشگاه حمل و نقل 
یازدهمین  ترافیک،  و 
تخصصی  نــشــســت 
معاونان و مدیران فعال 

در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری های کالنشهرهای 
در  موضوعاتی  با  مدیر   133 از  بیش  حضور  با  نیز  کشور 
حوزه های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و دوچرخه سواری و حمل 

و نقل های پاک در مشهد برگزار خواهد شد.
ترافیک  و  نقل  و  نمایشگاه حمل  نهمین  به ذکر است  الزم 
مشهد  بین المللی  نمایشگاه  محل  در  مهرماه   14 الی   11

برگزار می شود.

نهمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک 
و خدمات شهری کشور در مشهد برگزار 

می شود

رضوی  خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
غربی  نواحی  و  شمالی  نیمه  امروز  رگباری  بارشهای  گفت: 

این استان را در بر می گیرد.
بررسی  طبق  افزود:  مبشری  زهرا  امروز  صبح  گزارش  به 
آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی با عبور امواج ناپایدار 
از روی خراسان رضوی شاهد افزایش ابرناکی و احتمال بارش 
به صورت رگبار پراکنده در نیمه شمالی و نواحی غربی این 

استان خواهیم بود. 
وی اظهار داشت: طی این مدت پدیده غالب در نوار شرقی 
و نیمه جنوبی استان خراسان رضوی وزش باد می باشد که 

در بخش هایی به صورت باد و گرد و خاک پیش بینی شده 
است. 

وی گفت: میانگین دما در مناطق مختلف خراسان رضوی 
تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی ندارد.

مبشری افزود: بیشینه دمای مشهد طی روزهای سه شنبه 
تا پنج شنبه هفته جاری بین 29 و 28 درجه در نوسان است 

و کمینه دما نیز بین 13 و 14 درجه پیش بینی شده است. 
درجه   6 ــای  دم کمینه  با  قوچان  داشــت:  اظهار  وی 
ترتیب  به  درجه   33 دمای  بیشینه  با  سرخس  و  سلسیوس 
سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در 24 ساعت 

گذشته بوده اند.
وی گفت: بیشترین شدت وزش باد در شهرستان تایباد با 

سرعت 40 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

پیش بینی بارش های رگباری شمال 
و غرب استان  

تریبون آزاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزارشد

آزادی بیان در گردشگری
تریبون آزاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی برگزارشد. به گزارش صبح 
امروز، ابوالفضل مکرمی فر، مدیرکل میراث فرهنگی، 
دربرنامه  رضوی،  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
تریبون آزاد اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی که در سالن همایش موزه 
خراسان بزرگ برگزار شد، گفت: دفاتر خدمات مسافرتی 
ارکان توسعه گردشگری محسوب می شوند و  از  یکی 

فعالیت آن ها رشد و رونق گردشگری را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: دفاترخدمات مسافرتی نقش محوری 
در گردشگری دارند و لید تورها در راهگشای گردشگری 

هستند.
مکرمی فربا بیان این که دفاتر خدمات مسافرتی چرخ 
گردشگری را به حرکت درمی آورند، تصریح کرد: تمام 
حمایت های الزم را از دفاتر خدمات مسافرتی انجام می 

دهیم و از هرگونه پشتیبانی دریغ نداریم.
درادامه یوسف بیدخوری سرپرست معاونت گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
جریات  در  مشکالت  که  این  بیان  با  رضوی  خراسان 
مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی هستیم، اظهار کرد: 
درمشهد واحدهای اقامتی زیادی هستند که حدود 60 
درصد از ظرفیت اقامت آن ها خالی است و می تواند با 

همکاری هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی تکمیل شود.
آمادگی برای شنیدن انتقادات وجود دارد

 در ادامه سعید ولی زاده رئیس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتی خراسان رضوی دبراره برگزاری این تریبون آزاد 
اظهار کرد: درچند ماه گذشته با تغییر نرخ ارز مشکالتی 
برای دفاتر خدمات مسافرتی به وجود آمد، عالوه براین 
مسائلی با دیگر سازمان ها و نهادها پیش آمد و درخواست 
داشتیم که جلسه ای با حضور مدیرکل برگزارو با طرح 
مسائل و مشکالت، موضوعات به مقامات باالتر نیزمنتقل 

شود.
وی با بیان این که در حال حاضر آمادگی برای شنیدن 
انتقادات وجود دارد، یادآور شد: اگر چه گالیه هایی داریم 
اما در مدتی که مدیر کل فعلی آمده است تغییراتی در 
سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاده و درخواست هایی 
که سال ها معطل بود با همت مکرمی فر به سرانجام 

رسیده است.
ولی زاده ادامه داد: هم چنین مسئله ضرورت استقرار 
دفاترخدمات مسافرتی درمراکز تجاری نیز با همت و تدبیر 

مدیرکل بر طرف شد، البته مشکالتی از جمله مالیات و 
ارزش افزوده وجود دارد که کمر ما را شکسته است.

وی یادآور شد: برخی مسائل پیش آمده که ما نقشی 
نداشتیم، اگر افرادی به سفارت تعرض صورت گرفته و 
یک میلیون زائر و مسافر از ما گرفته شده است، چه بسا 
که این نوع مسائل از خود آن ها بوده باشد و در ادامه 
نیز دیدیم که دشمنان تالش کردند زائرعراق را نیز از ما 

بگیرند، که خوشبختانه نتوانستند.
در ادامه یکی از فعاالن دفاترخدمات مسافرتی با اشاره 
به برگزاری تریبون آزاد و ایجاد فرصتی برای بیان آزادانه 
دغدغه های تاسیسات گردشگری، گفت: طی 16-15 
سال که سابقه کار در دفاتر خدمات مسافرتی هستم اولین 

باراست که این فضا فراهم شده است.
وی بر ضرورت ثبات مدیریت، ثبات در بازار ارز و حمایت 
ازدفاتر با پرداخت تسهیالت برای تامین نقدینگی تاکید 
کرد و افزود: برخی از مشکالت ناشی از وزارت خانه های 
دیگر است، بارها صحبت کرده ایم اما به نتیجه نرسیده ایم 
برای مالیات بر ارزش افزوده بارها پیگیری کردیم ولی به 

این نتیجه  می رسیم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
وی با اشاره به جلسه دفاتر با مشاور مالیاتی سازمان 
میارث فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: نتیجه جلسه این 
بود که مشاور مالیاتی بیاید و 2-3 ساعت درباره مالیات 
صحبت کنیم و مشاور اعالم کرد که دفاتر مشاور مالیاتی 
بگیرند و نمی توانند از زیر بارش بروید، از بازنشسته های 

مالیاتی استخدام کنید.
این فعال دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: تعطیلی 
دفاتر خدمات مسافرتی مجاز موجب می شود که دفاترغیز 

مجازکارشان رونق می گیرد، باید تصمیمات در سطح 
کالن کشور در این زمینه صورت گیرد،  اداره کل و انجمن 

خراسان رضوی تالش خوبی را انجام داده است.
 هم چنین فردی که خود را کارشناس مالی دفاتر خدمات 
برای  جلساتی  شد:  نیزمدعی  کرد  معرفی  مسافرتی 
مشکالت دفاتر در حوزه مالیات  برگزارشده است، عالوه 
بر مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد، مالیات اجاره نیز 

بر دوش دفاتر است.
از  از دفاترخدمات اظهار کرد: یکی  هم چنین یکی 
آسیب های کنونی برخورد های  دوگانه با دفاتر غیر مجاز 
و مجوز دار است، دفاتر دارای مجوز اگر مدیر فنی نداشته 
باشند یا ایرادی داشته باشند اداره کل پیگیری زیادی 
اقدامات  این  مجاز  غیر  دفاتر  برای  اما  دهد  می  انجام 
صورت نمی گیرد، فقط به مکاتبات اکتفا نکنید بلکه 
رایزنی های بیشتری  را برای جلوگیری از فعالیت دفاتر 

غیر مجاز داشته باشید.
وی ادامه داد: فردی گروهی تلگرامی راه اندازی کرده 
و  372 نفر را در قالب ده دستگاه اتوبوس تور یک روزه 
برگزار کرده است، بارها به پلیس امنیت اخالقی رفته ام 

اما نتیجه ای نگرفته ام .
با  مسافرتی  خدمات  دفاتر  از  دیگر  یکی  چنین  هم 
و  دتی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  از  قدردانی 
گردشگری به دلیل برگزاری تریبون آزاد و حمایت هایی که 
از دفاترخدمات مسافرتی انجام شده،  اظهارکرد:در حال 
حاضر برای ضمانت 25 میلیون سفته و 25 میلیون تومان 
ضمانت نامه دریافت می شود که این مبلغ برای ضمانت 
کافی نیست، پیشنهاد داریم که ضمات نامه را به بیمه نامه 

تغییر دهید.
در ادامه مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی با قدردانی از حضور 
دفاتر خدمات مسافرتی و با تائید درخواست های دفاتر 
خدمات مسافرتی اظهار کرد: تا دو ماه قبل بسیاری از این 
مشکالت را نداشتیم، اما با تغییراتی که در بازار ارز به وجود 

آمد، دفاتر نیز با مشکالتی مواجه شدند.
وی با اشاره به رابطه صنعت گردشگری با ارتباطات 
دفاتر  فعلی  مشکالت  یادآورشد:  یکدیگر،  با  کشورها 
گذارست و تداوم نخواهد داشت و برای رفع مشکالت 
فعلی دفاتر نیز تسهیالت پرداخت می کنیم، با دریافت وام 

عبور از این مشکل برای دفاترامکان پذیر است.
وی به حمایت دولت از بخش خصوصی اشاره کرد و 
گفت: اهتمام ما براین است که مشکالت را رفع کنیم، 
ما کمک  به  و  نیز دلسوز هستند  دارائــی  و  استانداری 
آن ها  به  را  و مسائل  باید مشکالت  البته  خواهند کرد 

منتقل کنیم.
راهکار و پیشنهاد

سرمایه  معاونت  سرپرست  دیناری  احمد  چنین  هم 
گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی با ارائه راهکارهایی 
اظهارکرد: در این شرایط پیشنهاد می کنم دفاترخدمات 
مسافرتی در حوزه تور های تخصصی فعالیت کنند، چون 
هر چه تخصصی تر فعالیت کنند رقبا کاهش پیدا می 

کند.
مورد  فضای  کاهش  و  رزرواســیــون  کــردن  فعال  وی 
استفاده برای دفاتر و رفتن از طبقات تجاری در همکف 
به واحدهای اداری در طبقات باال را برای افزایش درآمد و 

کاهش هزینه های دفاتر پیشنهاد کرد.
خدمات  دفاتر  به  پرداخت  امکان  که  تهسیالتی  وی 

مسافرتی را دارد را نیز تشریح کرد.
جایگزینی ضمانت نامه قابل بررسی است

معاونت  سرپرست  بیدخوری  یوسف  چنین  هم 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  گردشگری 
گردشگری خراسان رضوی درباره دریافت ضمانت نامه 
ها گفت:  با توجه به حجم گردش مالی مبلغ ضمانت 
نامه زیاد نیست البته این ضمانت ها برای  زمانی است که 
فردی شکایتی داشته باشد، البته جایگزینی بیمه به جای 

ضمانت نامه قابل بررسی است.
هم چنین  فرید جواهر زاده  مشاور مدیرکل در پایان 
این تریبون آزادگفت:  باید این جلسات و گفت و گو ها 
تداوم پیدا کند و گفتمان تاسیسات گردشگری به صورت 

تخصصی ادامه پیدا کند.

6در شهر

کشاورزی  جهاد  مدیر  و  سازمان  معاون 
 46 جــاری  زراعــی  سال  در  گفت:  نیشابور 
نیشابور  هــای  بــاغ  از  آلــو  تن   700 و  هــزار 
 45 گذشته  سال  به  نسبت  که  شد  برداشت 
امروز  صبح  گزارش  به  دارد.  افزایش  درصد 
پارسال  ــزود:  افـ راد  فرهمند  محمدعلی 
و  تن  هزار   32 نیشابور  در  آلو  برداشت  میزان 
هکتار  هر  در  محصول  این  برداشت  میانگین 
400 کیلو بود. وی اظهار داشت:  10 هزار و 
طی  شهرستان  این  در  آلو  تولید  میانگین 
هکتار  در  گرم  کیلو  هزار   15 به  جاری  سال 
محصول  این  عرضه  و  تولید  محل  از  و  رسید 
سود  ریال  میلیارد   620 و  هزار  یک  از  بیش 
در  گفت:  وی  شد.  کشاورزان  عاید  ناخالص 
باغ  های  از  هکتار   600 و  هزار  سه  مجموع 
شمس،  جمله  از  آلو  انواع  کشت  زیر  نیشابور 
و بخارا  طرقبه، قطره طال، درگزی، ساتتروزوا 
100 هکتار  است که از این میزان سه هزار و 

است. بارور 
این  باغداران  برخی  افــزود:  راد  فرهمند 
کارگیری  به  صحیح،  مدیریت  با  شهرستان 
استفاده  و  کارشناسان  فنی  هــای  توصیه 
از  استفاده  و  مغذی  ریز  و  آلی  کودهای  از 
آفات  به  مقاوم  های  پایه   و  پرمحصول  ارقام 
کیلو  هزار   50 برداشت  به  موفق  بیماری  ها  و 
اظهار داشت:  اند. وی  از هر هکتار شده   آلو 
جایگاه  از  باغی  محصوالت  تولید  در  نیشابور 
و  ویژه  ای در خراسان رضوی برخوردار است 
رتبه اول کاشت و تولید آلو در استان را دارد. 
 127 در  نیشابور  نفری  هزار   450 شهرستان 

است.  واقع  مشهد  غرب  کیلومتری 

اسکیت  فدراسیون  استان های  امور  کمیته  مسئول 
جمهوری اسالمی ایران گفت: هم اکنون پنج استان 
تبدیل  کانون رشته های مختلف اسکیت در کشور  به 
شده و دیگر فعالیت این رشته ورزشی مختص به تهران 

و متمرکز در آن شهر نیست.
اکنون  هم  ــزود:  اف عجم  محمد  ایرنا،  ــزارش  گ به 
استان های اصفهان، البرز، همدان و خراسان رضوی 
تبدیل  اسکیت  ورزش  استایل  فری  سبک  قطب  به 
غربی،  آذربایجان  در  نیز  هاکی  رشته  در  شده اند. 

خراسان رضوی و همدان فعال شده است.
اسکیت  آوری  مدال  افزایش  و  موفقیت ها  به  وی 
بازان ایران ظرف سه سال اخیر نیز اشاره و بیان کرد: 
تهران در رشته  و  مازندران، اصفهان  خراسان رضوی، 
اسکیت  سبک  و  دارنــد  را  فعالیت  بیشترین  سرعت 
اگرسیو نیز در خراسان رضوی، تهران و دیگر استان ها 

دایر است.
همچنین  رضــوی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس 
گفت: نخستین دوره مربیگری درجه سه اسکیت روی 
یخ هفته پیش در مشهد برگزار شد. این دوره پیش از 
این فقط یک بار در تهران برگزار شده بود ولی به دلیل 
رضوی  خراسان  در  رشته  این  زیرساخت های  توسعه 
و ظرفیت خوب استان، این دوره در مشهد نیز شکل 

گرفت.
وی به تداوم توسعه ورزش اسکیت در سطح کشور 
اشاره و بیان کرد: هم اکنون اسکیت رولر در پنج رشته و 
اسکیت یخ در سه رشته در خراسان رضوی فعال است.

در  کشور  یخ  اسکیت  زمین  بزرگترین  افزود:  عجم 
دیگر  شهر  دو  در  است.  شده  فعال  و  ساخته  شاندیز 
تاسیسات  این  ساخت  برای  برنامه ریزی  نیز  کشور 
صورت گرفته است. پیش از این تهران تنها دارنده زمین 

اسکیت یخ در سطح کشور بود.
سازمان  صورت  به  باز  اسکیت  هزار  گفت: 30  وی 
یافته در سطح کشور فعالیت و چهار هزار نفر از آنها در 

مسابقات استانی، ملی و بین المللی حضور دارند.
باز تاکنون در خراسان رضوی  هزار و 700 اسکیت 
هستند.  زن  آنها  درصد   60 که  اند  شده  ساماندهی 
مسابقات  در  خراسانی  باز  اسکیت   326 همچنین 
استانی و کشوری رشته های مختلف این حوزه ورزشی 

حضور فعال دارند.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
اعزام  از  پیش  کل  اداره  این  گفت:  رضوی  خراسان 
ورزشکاران آسیایی و پاراآسیایی از این استان به اندونزی 

مبالغی به آنان پرداخت کرده است.
امیر زارعی اظهار کرد: در این چارچوب مبالغی بین 
ورزشکاران،  همه  به  ریال  میلیون   35 تا  میلیون   30
در  خراسان  ــاروان  ک همراهان  و  فنی  کــادر  مربیان، 

مسابقات آسیایی و پاراآسیایی پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، وی گفت: این مبالغ به واسطه جبران 
در  ورزشکاران  که  است  هزینه هایی  برخی  و  زحمات 
طول تمرینات برای مسابقات آسیایی متحمل شده اند. 
ورزشکار   24 شامل  کــاروان  دو  این  اعضا  مجموع  در 
مسابقات آسیایی و 21 ورزشکار پاراآسیایی این مبالغ را 

دریافت کرده اند.
هجدهمین دوره بازی های آسیایی از 27 مرداد تا 11 
شهریور امسال در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار 
شد. 24 ورزشکار و کادر فنی از خراسان رضوی با شش 

مدال رنگارنگ از این رقابت ها به خانه بازگشتند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان 
رضوی گفت: چهار سنگنورد نوجوان از این استان همراه 
با یک مربی و یک طراح مسیر، به اردوی انتخابی تیم ملی 

نوجوانان و جوانان کشور دعوت شدند.
احمد زحمتکش  افزود: در بخش پسران محمد یوسفی 
از نیشابور و سیدرضا تقی پور همراه با یوسف خورشیدی 
از مشهد و در بخش دختران سیده غزل غیاثی از مشهد 
دعوت شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی سنگنوردی 
هستند.وی با بیان اینکه علی کاووسی به عنوان مربی تیم 
ملی و سجاد مستجاب الدوه به عنوان طراح مسیر نیز از 
مشهد در این اردو حضور دارند افزود: اردوی انتخابی تیم 
ملی سنگنوردی نوجوانان و جوانان کشور از 18 تا 20 مهر 

در زنجان برگزار می شود.

خبر

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

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد

تولید آلو در نیشابور 45 درصد 
افزایش یافت

پنج استان در کشور کانون ورزش 
اسکیت هستند

بخشی از هزینه های ورزشکاران 
آسیایی خراسان پرداخت شد

چهار سنگنورد خراسانی به اردوی 
انتخابی تیم ملی دعوت شدند
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نقش رسانه های نوین در توسعه گردشگری

بیش از 8300 زائر خراسان رضوی در سامانه سماح ثبت نام کردند

گردشگری و نگرش علمی به آن در خراسان رضوی، از اولویت هایی 
داشت.  خواهد  همراه  به  را  استان  پایدارگردشگری  توسعه  که  است 
هم چنین طراحی، تدوین و اجرای برنامه های منسجم اطالع رسانی 
از  مردم  برداشت  و  درک  افزایش  باعث  ها،  رسانه  سوی  از  گردشگری 
گردشگری خواهد شد.  باعنایت به اهداف کمی سند چشم انداز 20 
ساله گردشگری، جذب 20 میلیون نفر گردشگر، به صورت کلی عنوان 
شده، و دسترسی به آن نیازمند پرداختن به راهبردهای اجرایی و تدوین 
برنامه ها و استراتژی هایی است که هدف فوق را محقق سازد. در همین 

رابطه، راهبردها و استراتژی های رسانه ای نیز باید در اولویت سیستم 
گردشگری قرارگیرد.

 رسانه ها در همه مراحل سفر و گردشگری کنار مردم هستند،از طرفی 
جامعه میزبان نیز تحت تاثیر رسانه ها پذیرای ایده آل گردشگران است، در 
این میان، فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نیرویی بسیار قوی عمل 
می کند و به صنعت گردشگری شکلی جدید می دهد. طبق بررسی ها و 
مشاهدات ، رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری اثر مثبت 
داشته و اگر رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا کنند، می 
توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در تمامی فرآیندهای توسعه 
استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در این صورت، رسانه ها نه 
تنها به عنوان ابزار به کارمی روند، بلکه به لحاظ اهمیت جزو یکی از ارکان 

مهم توسعه استراتژی های گردشگری به حساب می آیند. 
همچنین از میان کارکردهای رسانه ، کارکرد بسیج کردن و پس از آن 
کارکرد همبستگی رسانه های نوین بیشترین تاثیر را از بین کارکردهای 
رسانه های نوین در توسعه استراتژی های گردشگری مبتنی بر فناوری 

اطالعات داشته است. 
 استراتژی توسعه سیستم های اطالعاتی و اطالع رسانی نیز نشان می 
دهد رسانه ها در بخش های نظارت بر عملکرد برنامه های گردشگری، 

آمار  بندی  طبقه  و  آوری  جمع  گردشگری،  های  طرح  هماهنگی 
گذاری  اشتراک  و  گردشگری  مقاصد  مجازی،  تورهای  گردشگری، 

تجربیات سفر در فضای مجازی دارای نقش موثرتری هستند.
اما به نظر می رسد نتایج کارکردهای رسانه های نوین نشانگر آن است 
که این رسانه ها در بخش گردشگری نتوانسته اند کارکردهای خود را به 
خوبی ایفا کنند و در این بین، کارکرد اطالع رسانی رسانه های نوین که 
شامل اطالع رسانی منسجم، تخصصی بودن، نوآورانه بودن، تعامل و 
اعتماد است در پایین ترین حالت قرار داشته و بسیار ضعیف عمل کرده 
است. اما از سوی دیگر، مفید بودن کارکرد زمینه سازی برای تفریح و 
سرگرمی توسط رسانه ها شامل ایجاد شوق و عالقه به تفریح و سرگرمی، 
افزایش بهره مندی از جاذبه های گردشگری و غنی سازی اوقات فراغت 
نشانگر آن است که رسانه های نوین توانسته اند شوق و عالقه به تفریح و 
سرگرمی ایجاد کنند و باعث افزایش بهره مندی از جاذبه های گردشگری 
شوند ، بنابراین در شرایطی که رسانه های نوین سرعت انتشار بسیار 
باالیی دارند و قدرت آن ها به حدی است که می توانند نه تنها رد یک 
شهر و استان بلکه در کشورها جریان سازباشند، می توان نقش رسانه ها 
را فراتر از اطالع رسانی بلکه به عنوان هدایت و توسعه دهنده گردشگر 

به شمار آورد.

دبیرستاد اربعین استان خراسان رضوی گفت: تا پایان وقت اداری 
دهم مهر ماه هشت هزار و 387 زائر پیاده اربعین از این استان در سامانه 

سماح سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده اند.

این خبر  باداعالم  روز گذشته  فروزان  امروز مهدی  به گزارش صبح 
افزود: این تعداد برای تشرف پیاده به زیارت بارگاه مطهر حضرت امام 
حسین )ع( در قالب چهار هزار و 469 گروه ثبت نام و ساماندهی شده 

اند.
با اشاره به برنامه ریزی برای فعالیت 59 موکب در کشور عراق  وی 
توسط استان خراسان رضوی اظهار داشت: ظرفیت اسکان و پذیرایی 

از 75 هزار زائر پیاده در عراق را داریم. 
وی گفت: زائران خراسان رضوی در این سفر به شهرهای نجف، کربال، 
کاظمین و سامرا رفته و از خدمات در نظر گرفته شده برخوردار خواهند 

شد.

فروزان افزود: هزینه کلی روادید مبلغ 41 دالر معادل سه میلیون و 
862 هزار و 675 ریال برای افرادی که از طریق دفاتر زیارتی ثبت نام 

نمایند در نظر گرفته شده و در سامانه سماح اعمال گردیده است. 
وی اظهار داشت: افرادی که شخصا در سامانه ثبت نام نمایند نیز باید 

مبلغ سه میلیون و 852 هزار و 675 ریال پرداخت نمایند.
ثبت نام از زائران پیاده برای سفر در ایام اربعین حسینی از چهارم مهر 

ماه آغاز شده است.

خراسان  آهــن  راه  مدیرکل 
کردن  فراهم  منظور  به  گفت: 
سفرهای ارزان قیمت ریلی، روزانه 
یک رام قطار با نرخ بلیت هر صندلی 300 هزار ریال 

در مسیر راه آهن مشهد - تهران راه اندازی شد.
ضیایی  امروز«محمدهادی  »صبح  ــزارش  گ به 
مجهز  و  طبقه  دو  اتوبوسی'  'قطار  این  مهرافزود: 
به  مایل  که  افرادی  و  است  مطبوع  تهویه  سامانه  به 
توانند  می  هستند  قیمت  ارزان  بلیتهای  از  استفاده 

از این قطار در مسیر مشهد - تهران استفاده کنند. 
وی ادامه داد: این خدمت از ابتدای مهر جاری از 
رام  دو  با  روزانه  و  شده  اندازی  راه  رجا  شرکت  سوی 

قطار از مشهد به تهران و بالعکس فعالیت دارد. 
روزانه  گفت:  همچنین  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 

بطور متوسط 82 رام قطار به مشهد رفت و آمد دارند 
که 70 درصد آن مختص به مسیر تهران است. 

یک نماینده فروش بلیت قطار در مشهد نیز گفت: 
'قطار مهر صبا'  با عنوان  اتوبوسی جدید  بلیت قطار 
در مراکز و پایگاههای فروش اینترنتی بلیت راه آهن 
عرضه می شود. قطار مهر صبا ساعت 1:40 بامداد 
از مشهد حرکت کرده و 12:40 وارد تهران می شود .

ماه نسبت  به کاهش سفرها در مهر  محمد مرادی 
فزود: طی سالهای گذشته  بیان  و  اشاره  تابستان  به 
عرضه بلیت قطار با قیمت 30 هزار تومان بی سابقه 
بوده است. این قیمت برای هر صندلی قطار تهران - 
مشهد نرخ مصوب و بدون تخفیف در سامانه فروش 

است.

بحث  کــه  ــت  اس وقتی  چند 
فوتبال  هیئت  رئیس  انتخاب 
خراسان به یکی از داغ ترین خبرهای 
و  سیاسی  چهره های  از  بسیاری  و  شده  تبدیل  استان 
غیر سیاسی سعی در این دارند تا به صندلی داغ هیئت 
فوتبال تکیه بزنند. با اعالم لیست اولیه کاندیدا برخی 
چهره ها اعتراض خود را نسبت به رد صالحیت خود اعالم 
داشتند و با تصمیم فدراسیون فوتبال، سه کاندیدای دیگر 
به انتخابات هیئت فوتبال خراسان رضوی اضافه شد. در 
شرایطی که در ابتدا تنها 4 نفر از 28 ثبت نام کننده برای 
انتخابات هیئت فوتبال خراسان رضوی تایید صالحیت 
با بررسی مجدد اعتراض رد صالحیت  اما  شده  بودند، 
 3 صالحیت  فوتبال،  فدراسیون  تصمیم  با   شدگان، 
کاندیدای دیگر نیز تایید شد تا این انتخابات با حضور 7 

کاندیدا برگزار شود.
با این تفاسیر عالوه بر محمدمهدی برادران، رئیس فعلی 
هیئت فوتبال خراسان رضوی، محمد رضوی راد، صادقی و 
حسن کامرانی فر، شهناز رمارم، عضو شورای شهر مشهد، 

احمد رضوی و غالم اصغری نیز تایید صالحیت شدند.
دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی تا 24 مهرماه فرصت 
دارد تا زمان پیشنهادی خود برای برگزاری مجمع انتخابی 
هیئت فوتبال خراسان رضوی را به فدراسیون فوتبال اعالم 
کند. در صورتی که هر 7 کاندیدا تا پایان در انتخابات باقی 
بمانند، احتماال این انتخابات همچون دوره گذشته به دور 
دوم کشیده  خواهد شد. نکته جالب توجه رد صالحیت 
دوباره محسن قهرمانی و محسن ترکی، دو داور بازنشسته 

فوتبال کشورمان بود. 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: از آنجا 
که فضاهای شهری از استانداردهای الزم 
در تعامل با کودکان برخوردار نیست و فضای مناسب برای 
فعالیت اجتماعی کودکان وجود ندارد 'طرح شهر دوستدار 
به گزارش  تدوین شد.  و  تهیه  این کمیسیون  کودک' در 
صبح امروز محسن حسینی پویا با بیان این مطلب افزود: 
باید فضای شهری طوری باشد که بتوان کودکان خالق 
تربیت و شرایط مداخله آنها را در تصمیم گیریها و فعالیتهای 

اجتماعی فراهم کرد. 
وی ادامه داد: از اینرو طرح شهر دوستدار کودک با بهره 
گیری از نظرات اساتید دانشگاه، جامعه شناسان و فعاالن 
حقوق کودک توسط کمیسیون حقوقی شورای اسالمی 

نظر  مورد  و  المللی  بین  برند  که  شهر مشهد مدون شد 
یونیسف است لذا شورای شهر مشهد در حطیه محلی به 

استقبال این طرح رفت. 
عضو شورای شهر مشهد گفت: همچنین این طرح از 
hTTps:// طریق پورتال شورای اسالمی شهر مشهد به آدرس
shorA.mAshhAd.ir به مردم عرضه شده تا نظرات آنها نیز در 

پخته تر و نهایی شدن طرح شهر دوستدار کدوک لحاظ شود. 
این طرح ظرف یک ماه آتی برای تصویب در صحن علنی 

شورای شهر مشهد بررسی می شود. 
وی افزود: تعیین استانداردهای الزم ویژه کودکان برای 
بوستانها و شهر بازیها، معابر و اماکن عمومی از الزامات این 
طرح است که می بایست پس از تصویب، توسط مدیریت 

شهری و نهادهای مرتبط در مشهد اجرایی شود. 

از  لشکری  ــا  ب پرسپولیس 
بازیکنان مصدوم و محروم توانست 
تیم پرمهره السد را شکست دهد تا به 

حضور در فینال امیدوار شود.
در چارچوب دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
در  از ساعت 18:45  السد  و  پرسپولیس  تیم  دو  آسیا، 
دوحه به مصاف هم رفتند. پرسپولیس که در این دیدار 
با کمبود بازیکن مواجه بود در نیمه اول به عقب نشست 
و به خوبی از دروازه خود دفاع کرد و با این حال روی ضد 
جمالت نیم نگاهی به دروازه حریف داشت که فرصتی 
که گادوین منشا از دست داد بهترین موقعیت پرسپولیس 
بود. در نیمه دوم فشار حمالت السد بیشتر شد تا اینکه 
علی علیپور روی یک فرار سریع توسط یک ضربه پنالتی 

کسب کند و خود پنالتی را به گل پیروزی تیمش تبدیل 
کرد. پرسپولیس با این نتیجه، می تواند بیش از هر زمان 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا خوشبین  دیگر به صعود 
خود  ــواداران  ه انبوه  حضور  در  تساوی  یک  با  و  باشد 
نماینده غرب آسیا در معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره 
باشد. حال باید دید در بازی برگشت و در ورزشگاه خانگی 
پرسپولیس با کمک هوادارنش می تواند نتیجه بازی رفت 

را برای خود ذخیره کند و به فینال راه پیدا کند یا خیر. 
به  نعمتی  سیامک  برگشت  بــازی  در  است  گفتنی 
تنها  کرد  دریافت  دیدار  این  در  که  زردی  کارت  دلیل 
محروم سرخپوشان است، ضمن اینکه حسین ماهینی 
نیز به دلیل مصدومیت تا اردیبهشت سال آینده قادر به 

همراهی تیم نخواهد بود. 

رییس کمیسیون ویژه مناطق 
شورای  برخوردار  کم  و  پیرامونی 
به  ــاره  اش با  مشهد  شهر  اسالمی 
راهکار جذب  بهترین  اینکه شورای اجتماعی محالت 
مدیریتی  دوره  در  گفت:  است،  مردمی  مشارکت های 
شورای شورای اسالمی شهر مشهد در دوره پنجم نگاه 
و فعالیت های ما به گونه ای بوده که قشری در جامعه ما 

فراموش نشود.
به گزارش صبح امروز رمضانعلی فیضی در نشست 
هم اندیشی شورای اجتماعی محالت منطقه 12 مشهد 
افزود: در شورای اسالمی پنجم شهر مشهد با نگاه همه 
جانبه به موضوعات شهری افتخار افزایش سطح شادی 

و نشاط اجتماعی را در بین مردم داریم.
وی افزود: از نشانه های نگاه همه جانبه در مدیریت 

شهری اینکه المان های شهری ما به سمتی رفته است 
که ما امروز به جرات می گوییم که قشری فراموش شده 

در شهرمان نداریم.
او تاکید کرد: در شهر ما مشکالت فراوانی وجود دارد 
و کسی منکر این موضوع نیست ولی ما باید با کمک 
شورای اجتماعی محالت و وحدت و مشارکت همه جانبه 
شهروندان دست در دست هم بدهیم تا بتوانیم مشکالت 
شهرمان را حل کنیم و در جهت خدمت به شهروندان 

پیشرو باشیم .
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی و مهم ما که هیچگاه 
نباید از آن غافل شویم خدمت رسانی به زائران و مجاوران 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( است و در این راه باید 

اصل مهم اولویت بندی مشکالت را فراموش نکنیم.

جــوانــان  و  ورزش  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: وزیر ورزش 
اتمام  بر  ــژه ای  وی تاکید  جوانان  و 

پروژه های عمرانی خراسان رضوی دارند.
فرزاد فتاحی اظهار کرد: استان خراسان رضوی یکی 
از استان های مهم کشور محسوب می شود که در تمامی 
حوزه ها ظرفیت های ویژه ای دارد و باید به آن توجه کنیم. 
کمبود  با  ورزشی  حیث سرانه  از  ما  استان  مجموع  در 
مواجه هستیم. همچنین تعداد پروژه های نیمه تمام در 
استان باال است و باید هرچه سریعتر برای تکمیل ان ها 

تالش کرد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان احتمام و 
توجه ویژه ای بر تکمیل پروژه های نیمه تمام استان دارد. 
در همین راستا ما هم برنامه ریزی ویژه ای برای تکمیل 

استان  ورزشی  سرانه  افزایش  و  تمام  نیمه  پروژه های 
داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی خاطر نشان 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  همکارانم  تالش  با  کرد: 
خراسان رضوی در طول یکسال گذشته پروژه های جدید 
استادیوم  حججی،  شهید  قهرمانی  استخر  جمله  از 
و  نوده  شهدای  ورزشــی  سالن  قوچان،  نفری  هزار   5
11 پروژه ورزشی دیگر به بهره برداری و افتتاح رسیده 
سال  پایان  تا  هم  دیگر  ورزشی  پروژه   12 همچنین  و 
افتتاح خواهند شد که کمک شایانی به استان خواهند 
کرد. در سیاست های اداره کل ورزش و جوانان تمامی 
شهرستان ها از یک سهم و جایگاه برخوردارند و در توزیع 
و گسترش زیرساخت هد به تمامی مناطق استان توجه 

خواهیم کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضویشورای اجتماعی محالت راهکار جذب مشارکت های مردمی 

توجه ویژه دکتر سلطانی فر به تکمیل پروژه های عمرانی قطار30 هزار تومانی در مسیر تهران - مشهد
تایید صالحیت عضو شورای شهر برای حضور در انتخابات 

هیئت فوتبال پنجره فینال باز استطرح شهردوستدار کودک در مشهد تدوین شد

فرماندار مطرح کرد:

قبرستان های خارج محدوده
 معضلی برای مشهد

فرماندار مشهد مقدس گفت: قبرستان های خارج از 
محدوده شهری معضلی برای مشهد است.

ــروز، احمد موهبتی در دیــدار با  به گــزارش صبح ام
مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد افزود: باید 
بپذیریم ظرفیت آرامستان بهشت رضا)ع( محدود است و از 
همین رو باید به آرامستان بهشت رضوان به عنوان دومین 

آرامستان بزرگ مشهد توجه ویژه داشت.
موهبتی به معضل قبرستان هایی که خارج محدوده 
شهری قرار گرفته اند نیز پرداخت و اظهار داشت: قبرستان 
شهرک قرقی در مکان نامناسبی قرار دارد و باعث نارضایتی 
ساکنین شده است. این مکان ها قبال جزو حاشیه شهر 
محسوب می شدند اما اکنون به شهر چسبیده اند و باید با 
انجام مطالعات آماری دقیق در خصوص آرامستان های 

حاشیه شهر، برای آنها فکری اساسی کرد.
فرماندار مشهد مقدس موضوع فرهنگ در فعالیت های 
سازمان فردوس را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اگر 
به این حوزه توجه ویژه شود می توان با کمک آن گره های 
بزرگی را باز کرد؛ یکی از مشکالت فرهنگی ما، هزینه های 
پس از فوت است که صرف برگزاری مراسم و تشریفات 
می شود که می توان آن را به سمت موسسات خیریه هدایت 

کرد.
هم چنین مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری 
فعالیت  قبال  در  وظیفه ای  شهرداری  گفت:  مشهد 

آرامستان های خارج از محدوده شهر ندارد.
حجت االسالم مهدوی دامغانی در خصوص قبرستان 
در  فضا  این  مورد  در  ما  متاسفانه  کرد:  بیان  نیز  قرقی 
شرایط خاصی قــرار داریــم زیــرا از طرفی شــورای شهر 
خواستار رسیدگی به آن هستند و از طرف دیگر نسبت به 
آرامستان های خارج از محدوده وظیفه ای برای ما تعریف 

نشده است. 
وی ادامه داد: همچنین این آرامستان، به صورت هیات 
امنایی اداره می شود و هنوز در آن دفن صورت می گیرد، در 
حالی که برای ساماندهی الزم است این کار متوقف شده و 

اطراف آن حصارکشی شود.
با اشاره به ساخت و گسترش سالن های معراج  وی  
در آرامستان بهشت رضا)ع( با وسعت 27هزار مترمربع 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مراجعان و داغدیدگان، 
احداث پایگاه اورژانس در این آرامستان ضروری به نظر 
می رسد که امیدواریم با توجه مسئوالن، این اتفاق به زودی 

رخ دهد.
مهدوی دامغانی افزود: یکی از اصلی ترین اقدامات ما در 
9 ماه گذشته عملیاتی کردن راه دسترسی به بهشت رضوان 
است که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد و بخش 

بزرگی از مشکالت این آرامستان حل شود.

خبرخبر
سرمربی مشهدی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران

باز هم دوست دارم در تیم ملی باشم
با ناکامی در دور  ایران  تیم ملی فوتبال نوجوانان 
گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا از صعود به 
بازگشت.  ایران  به  زود  خیلی  و  بازماند  حذفی  دور 
اندونزی  مقابل  مسابقات  این  در  ایران  نوجوانان 
دادند  رضایت  تساوی  به  هند  برابر  خورد،  شکست 
به  تا  کردند  کسب  را  گلی  پر  پیروزی  ویتنام  برابر  و 
هند  و  اندونزی  از  پایین تر  و  گروه  سوم  تیم  عنوان 

نتوانند از گروه صعود کنند.
ملی  تیم  مشهدی  سرمربی  چمنیان  عباس 
مصاحبه ای  در  گذشته  روز  ایران  فوتبال  نوجوانان 
پوشش  به  اشاره  با  داشت  ایسنا  خبرگزاری  با  که 
واکنش نشان  اندونزی  تیم ملی  نامناسب هواداران 
داد و در آن علت ناکامی تیم ملی نوجوانان حضور 
محل  استادیوم  در  نامناسب  پوشش  با  تماشاگران 
است  حالی  در  این  شد!  برشمرده  مسابقه  برگزاری 
اصال  می گوید  نوجوانان  ملی  تیم  سرمربی  که 

منظورش این نبوده است.
با  بازی  در  که  حواشی  به  راجع  چمنیان  عباس 
زمانی  گفت:  بود،  افتاده  اتفاق  اندونزی  ملی  تیم 
کردن  گرم  برای  که  می شدند  آمــاده  بازیکنان  که 
وارد استادیوم شوند با انبوه تماشاگران روی سکوها 
مواجه شدند. 10 هزار نفر که پیش از بازی یکصدا 
تیم ملی اندونزی را تشویق می کردند و این تشویق 
از  برخی  داشــت.  ادامــه  داور  زدن  سوت  لحظه  تا 
این  نداشتند.  تنه  باال  لباس  هم  تماشاگران  این 
که  کردند  تحلیل  سایت ها  و  روزنامه ها  از  برخی  که 
باعث  نامناسب  پوشش  و  بودند  زن  تماشاگران  این 
شکست ایران شده بود و این تحلیل را مورد تمسخر 
گرفتند اصال درست نیست. اوال که این تماشاگران 
اجازه  و  است  مسلمان  کشور  اندونزی  بودند.  مرد 
استادیوم  در  پوشش  این  با  زن  تماشاگر  نمی دهد 
 10 حضور  این  که  بود  این  منظورم  شود.  حاضر 
هزار نفره بازیکنان ما را تحت تاثیر قرار داد و پیش 
از شروع بازی برای آنها استرس ایجاد کرد. طبیعی 
هم بود. تنها کاری که از دست من بر می آمد این بود 
آنها  از  از استرس  تا  بازیکنان صحبت کنم  برای  که 
دور شود. استرس یک مسئله درونی است و بازیکن 
دست  از  خیلی  لحظه  آن  در  و  می کند  تجربه  را  آن 
حضور  بیشترین  ما  بازیکنان  نمی آمد.  بر  کار  من 
چین  با  بازی  در  بودند  کرده  تجربه  که  تماشاگری 
از  بود که نزدیک به 1000 نفر در استادیوم بودند. 
ایجاد حمله  زمان  تنها در  تماشاگران چینی  سویی 
سر و صدا می کنند، اما تماشاگران اندونزی از شروع 

بازی تا آخر لحظه ای آرام و قرار نداشتند.

و  اصال  داد:  ادامه  نوجوانان  ملی  تیم  سرمربی 
ابدا منظورم این نیست که تماشاگران عامل باخت 
ما بودند. ما در بازی با اندونزی شایسته برد نبودیم. 
فوتبال  کنفدراسیون  ــای  داده ه اســاس  بر  را  این 
می گویم. برای هر بازی 17 صفحه آنالیز در اختیار 
ما قرار گرفت. بر این اساس ما در بازی با هند باید 
توپ  متاسفانه  می شدیم.  پیروز  گل   3 اختالف  با 
پنالتی  نقطه  روی  از  حتی  و  خورد  دروازه  تیر  به  ما 
نظر  از  تیم  حتما  برسیم.  گل  به  نتوانستیم  هم 
به  نباید  ما  اینصورت  غیر  در  داشت.  ایراداتی  فنی 

اندونزی می باختیم.
با  ــازی  بـ در  را  ایــــرادات  ــا  م
اندونزی دیدیم و در بازی با هند 
و حتی ویتنام حتی تغییراتی در 
شرایط بازی ایجاد کردیم که این 
به  هند  با  بــازی  در  شد  موجب 
نسبت بازی با اندونزی و در بازی 
هند  با  دیدار  نسبت  به  ویتنام  با 

بهتر شویم.
هم  ناکامی  دالیـــل  از  یکی 
شرایط آب و هوایی محل برگزاری 
از  پیش  نتوانستیم  ما  بود.  بازی 
در  کنیم.  شبیه سازی  بازی ها 
وجود  ما  برای  امکان  این  داخل 
می رفتیم  کیش  به  اگر  نداشت. 

کشوری  به  که  بود  بهتر  شاید  و  بود  گرم  هوا  و  آب 
این  ارزی  مشکالت  که  می کردیم  سفر  ایتالیا  چون 

اجازه را به ما نمی داد. بعضی از تحلیل ها این طور 
بدنی مشکل داشت  نظر  از  تیم  است که می گویند 
بار  اندونزی 17  با  بازی  نبود. در  این طور  که اصال 
بازی از سوی بازیکنان تیم حریف به خاطر گرفتگی 
 8 شاید  که  حالی  در  شد  متوقف  بازیکنان  عضله 
دلیل  با  بازی  دیگر  اما 9 صحنه  بود  تمارض  آن  بار 
واقعی متوقف شد. حتی سه تعویض تیم حریف هم 
بر همین اساس بود. بنابراین نمی توان مشکل بدنی 
را عامل ناکامی تیم ملی نوجوانان در جام ملت ها بر 
شمرد. این مشکل برای عراق قهرمان دوره قبل هم 
نتیجه  با  را  افغانستان  به زحمت  آنها  وجود داشت. 
حذف  نهایت  در  ولی  بردند  یک  بر  دو 
بگویم  می خواهیم  طور  این  شدند. 
به  میزبان  کشور  هوایی  و  آب  شرایط 

ضرر کشورهای غرب آسیا بود.
این  را  هایش  حرف  چمنیان  عباس 
هستم  مــربــی ای  داد:  ــه  ادام چنین 
نمی شوم  مغرور  موفقیت  زمان  در  که 
باید  زمان  از  برهه  این  در  می گویم  و 
وقتی  سویی  از  و  دید  را  تیم  اشکاالت 
نخواهم  مایوس  اینقدر  می شوم  ناکام 
شد که نقاط قوت تیم را نبینم. زمانی 
قهرمان  نایب  ملت ها  جام  در  ما  که 
شدیم و در جام جهانی هم به جمع 8 
تیم برتر بازی ها پیوستیم به فدراسیون 
مربیان  حضور  با  سمینار  دادیم  پیشنهاد  فوتبال 
صاحب نام برگزار شود و در این سمینار در خصوص 

اشکاالت تیم ما صحبت شود. من شک نداشتم تیم 
با وجود کسب نایب قهرمانی در جام ملت ها و حتی 
حضور در جمع 8 تیم برتر جهان اشکاالتی دارد، اما 
این  پیشنهاد من  االن هم  نشد.  برگزار  این سمینار 
نمی تواند  کمکی  هیچ  که  نقدهایی  جای  به  است 
این  در  و  کنیم  برگزار  را  نشستی  بکند  ملی  تیم  به 
نشست ها ابتدا داده های کنفدراسیون فوتبال آسیا 
که برای هر بازی 17 صفحه است، مورد واکاوی قرار 
گیرد و بعد تیم ملی نوجوانان را نقد کنیم و من حتما 

از نقطه نظرات فنی استفاده خواهم کرد.
ما پیش از حضور در جام ملت ها 11 بازی دوستانه 
نیاز  ما  بود.  تورنمنت  در  بازی  سه  تنها  که  داشتیم 
تا  شویم  حاضر  بیشتری  تورنمنت های  در  داشتیم 
تورنمنت  در  بود  این  ما  برنامه  شود.  شبیه سازی 
شویم  حاضر  داشتند  حضور  تیم   8 که  قزاقستان 
نشد.  انجام  ارزی  مشکالت  دلیل  به  سفرما  که 
به ما کمک می کرد.  تورنمنت خیلی  این  حضور در 
گروهی  مرحله  در  ملت ها  جام  بازی های  چون 
شبیه تورنمنت است و تیم بعد از برگزاری سه بازی 

سرنوشت خود را پیدا خواهد کرد.
سرمربی تیم ملی نوجوانان در مورد احتمال تبانی 
بازی  این  فیلم  من  گفت:  هند  و  اندونزی  بازی  در 
برای  تالشی  اصال  تیم  دو  این  کردم.  نگاه  بار  دو  را 
نمی توانم  من  اما  نداشتند،  جوانمردانه  بازی  ارائه 
در  کردند.  تبانی  تیم  دو  این  بگویم  صراحت  به 
آلمان  ملی  تیم  شکست  از  بعد  ما  تیم  جهانی  جام 
حاضر  قــوا  همه  با  هم  کاستاریکا  با  مصاف  در 
ما  که  حالی  در  داد.  شکست  را  کاستاریکا  و  شد 
تیم دوم حاضر شویم.  با  بازی  این  در  می توانستیم 
داشته  تیمی  حق  در  جفایی  نمی خواستیم  اصال 

باشیم.
گفت:  خود  کاری  آینده  مورد  در  چمنیان  عباس 
دارم.  قرارداد  فوتبال  فدراسیون  با  دیگر  ماه  دو  من 
می دهد  قلب  قــوت  ما  به  که  چیزی  آن  طبیعتا 
ادامه  در  و  شده اند  انتخاب  که  هستند  بازیکنانی 
برتری می شوند.  و لیگ  اولی  تیم های دسته  جذب 
این نشان می دهد که ما راه خود را درست انتخاب 
کرده ایم و در پرورش بازیکن مسیر درستی را پیش 

گرفته ایم.
عالقمند هستم باز هم در این رده سنی کار کنم 
با  انتخاب  حق  اما  باشم.  ملی  تیم  در  همچنان  و 
فوتبال  فدراسیون  این  و  است  فوتبال  فدراسیون 
است که تصمیم می گیرد حضور ما می تواند در تیم 

ملی موثر باشد یا نه.

من دو ماه دیگر با 
فدراسیون فوتبال قرارداد 

دارم. طبیعتا آن چیزی 
که به ما قوت قلب می دهد 

بازیکنانی هستند که 
انتخاب شده اند و در ادامه 
جذب تیم های دسته اولی 

و لیگ برتری می شوند

,,

خبر

10 هزار نفر که پیش از بازی یکصدا تیم ملی اندونزی را تشویق می کردند و این تشویق تا لحظه 
سوت زدن داور ادامه داشت
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خبر
بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد

از مسئوالن شهری فقط شهردار را دیده ایم

این  با  تیم  این  است  حیف  واقعا  می گوید  پدیده  کاپیتان 
شرایط و داشتن کادرفنی و بازیکن خوب و قرار گرفتن در صدر 
جدول در آینده نتواند نتایج قابل قبولی بگیرد و روند خوبش 

را ادامه دهد.
تیم پدیده  بازیکنان  به مانند دیگر  نیز  محمدرضا خلعتبری 
این روزها درگیر شرایط تیم هستند. او درباره موضوع اعتصاب 
به  آنقدر  نیست  اعتصاب  بحث  گفت:  تیم  این  بازیکنان 
قول هایی که دادند عمل نکردند و زمان زیادی از آنها گذشت 
کار  خوب  فصل  این  ما  است.  کرده  ناراحت  شدت  به  را  ما 
کردیم و باید در ادامه با شرایطی مناسب خودمان را در باالی 
جدول نگه داریم. بازیکنان سال گذشته در سخت ترین شرایط 
آقای گل محمدی و  آمدن  با  نگه دارند.  را سرپا  تیم  توانستند 
خوبی  نتایج  پدیده  با  توانستیم  کشیدند  ایشان  که  زحماتی 
ما  برسیم.  رده بندی  جدول  صدر  به  نهایت  در  و  کنیم  کسب 
نگذاشتیم  کم  چیزی  که  می دانیم  و  کردیم  را  تالشمان  تمام 
برای همین از شرایط این روزها دلخوریم و روی این ناراحتی 

نمی تواند اسم اعتصاب گذاشت.
آقای  که  می دانیم  ما  گفت:  تیم  مدیران  تالش  دربــاره  او 
اما  کشیدند  زیادی  زحمت  و  کرده  تالش  سرآسیابی  مجتبی 
برای موفقیت  باید همه  و  به جایی نمی رسد  تنه  کار یک  این 
پدیده پا پیش بگذارند و من در دو سالی که اینجا هستم فقط 

یک نفر را می شناسم البته نباید اسم ببرم اما می گویم که فقط 
حاج آقا حیدری بودند که مشکالت مالی پدیده را هم در سال 

گذشته و هم امسال رفع و رجوع کردند.
مهاجم پدیده در این باره ادامه داد: آقای سرآسیابی هم تا 
بدین جای کار به عنوان قائم مقام کار خودشان را انجام دادند 
و نمی دانم چطور مسئولین استان هیچ کاری نمی کنند. البته 
نباید از زحماتی که آقا شهردار برای تیم کشیده اند هم صرف 
پاداش  هم  متوالی مان  پیروزی های  از  پس  ایشان  و  کرد  نظر 
دادند و هم مبالغی به بازیکنانی که بابت طلب هایشان شکایت 
کرده بودند را پرداخت کردند. از آقای شهردار بابت حضورشان 
کنار تیم پدیده در این مدت تشکر می کنم ولی دیگر کسی غیر 

از شهردار را ما ندیدیم.
تیم  مشکالت  در  مسئولین  حضور  عدم  دربــاره  خلعتبری 
تنها  داشتن  و  عظمت  این  به  شهری  می شود  چطور  گفت: 
یک تیم از هیچ طرف حمایت نمی شود خیلی جالب است که 
قراردادهای بازیکنان پدیده با تیم های لیگ برتری قابل قیاس 
کنار  اما هیچ کس  است  مالیشان کم  رقم های  اکثرا  و  نیست 
است  حیف  واقعا  کند.  برطرف  را  مشکل  این  که  نیست  تیم 
این تیم با این شرایط و داشتن کادرفنی و بازیکن خوب و قرار 
گرفتن در صدر جدول است در آینده نتواند نتایج قابل قبولی 

بگیرد و روند خوبش را ادامه دهد.
باتجربه پدیده درباره احتمال عدم حضور در دیدار  بازیکن 
اما  نیست  خوب  شرایط  که  است  درست  گفت:  حذفی  جام 
و  خودمان  آبروی  خاطر  به  ما  نکنیم،  بازی  هم  نمی توانیم 
حمایت و حضور همه جانبه هوادارانمان در روزهای سخت هم 
که شده باید در این بازی به میدان برویم، ما حتی باید با فکر 
پیروزی و موفقیت در این بازی مقابل فوالد بازی کنیم و نه باید 
این مسائل را با بازی نکردن تلفیق کنیم و نه باید خودمان را 
گیری  نتیجه  در  دو هم  بدانیم چون هر  دور  این مشکالت  از 

ما  مطمئنا  شد.  خواهد  تاثیرگذار  تیم  روحی  شرایط  در  هم  و 
نمی گذاریم اتفاق سال گذشته برای پدیده رقم بخورد اما اگر 
که  حاشیه هایی  با  نمی شود  هم  شود  ادامه دار  مشکالت  این 
اتفاقات  دیگر  انشاالله  مقابله کرد.  تیم می شود هم  دامن گیر 
سال گذشته را نمی بینیم و تیم با شرایط خوب کارش را جلو 

خواهد برد.
این  در  گفت:  پدیده  در  خود  فعالیت  ــاره  درب خلعتبری 
خصوص باید کادرفنی نظر بدهند، ولی وقتی در تیمی بازی 
می کنید که اعتماد به نفس در آن وجود دارد و به شما آزادی 
عمل می دهند راحت کار می کنید. آقای گل محمدی طوری 
از من بازی می گیرد که من به نحواحسن کار را انجام می دهم 
و تا موقعی که توان داشته باشم سعی می کنم بهترین نمایش 
را برای تیم داشته باشم. من از لحاظ فکری و فنی در این تیم 
فراهم  برایم  را  کار  راحتی  این  تیمی هایم  هم  و  هستم  راحت 
می سازند و هماهگنی و همدلی زیاد در تیم باعث می شود که 

من خوب دیده شوم.
گل  آقای  گفت:  نیز  تیمش  سرمربی  درباره  پدیده  مهاجم 
محمدی تیمش را دوست دارد که تا به امروز مانده و مطمئنا 
ایشان  می رفتند.  نمی گیرد  نتیجه  تیمش  می دانست  اگر 
دوست دارند شرایط مناسبی برای تیم مهیا باشد، مطمئنا اگر 
شرایط برایشان سخت باشد می تواند تصمیم به رفتن بگیرند. 
من می بینم که ایشان تا دیروقت پیگیر حل شدن مشکالت تیم 
هستند و می دانیم که چه کارهایی برای موفقیت ما می کنند، 
و  است  سخت  هم  گل محمدی  آقای  برای  شرایط  مطمئنا 
به  تیم  اعتقادی که بچه های  با  اما  ایشان تحت فشار هستند 
ایشان دارند و آرامشی که در تیم حکم فرما شده است هنوز 
دوام  مقطعی  یک  تا  موضوع  این  اما  است  نشده  متزلزل  تیم 
به  خواهد داشت و اگر قرار باشد همین طور بی توجه نسبت 

پدیده زمان بگذرد بالطبع همه چیز متفاوت تر رقم می خورد.

خبر

مدیران باشگاه پدیده و رئیس هیئت فوتبال استان با مدیرکل 
جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی دیدار کردند.

مجتبی  مدیرعامل،  وطنخواه  جــواد  که  جلسه  ایــن  در 
برادران  مهدی  همراه  به  پدیده  باشگاه  مقام  قائم  سرآسیایی 
رئیس هیئت فوتبال و جواد طاری بخش مدیر روابط عمومی 
باشگاه پدیده حضور داشتند و مشکالت باشگاه پدیده نیز مورد 

بررسی قرار گرفت.
باشگاه  مالی  به مشکالت  اشاره  با  این جلسه  در  وطنخواه 
پدیده اظهار کرد: با توجه به کادر فنی و بازیکنان خوبی که در 
تیم حضور دارند خوشبختانه تا به اکنون توانسته ایم با کسب 
اجتماعی  نشاط  جدول،  صدر  در  گرفتن  قرار  و  عالی  نتایج 
خوبی را در شهر مشهد و استان ایجاد کنیم. متاسفانه با وجود 
این نتایج خوب اما به دلیل مشکالت مالی که وجود دارد چند 
روزی تمرینات تیم به تعطیلی کشیده است و این نگرانی ما را از 
آینده تیم دو چندان کرده است. در حال حاضر تنها کمک هایی 
که صورت گرفته است از سوی شهرداری مشهد بوده است و 

فرد یا ارگان دیگری برای حل مشکالت جلو نیامده است.
تیم  شرایط  گفت:  نیز  پدیده  باشگاه  مقام  قائم  سرآسیایی 
پدیده به عنوان تنها نماینده فوتبال شرق کشور بحرانی است 
و مسئوالن باید راهکاری برای خروج تیم از بحران بیاندیشند. 
تیم  این  از  حمایتی  امروز  به  تا  اگر  استان  قضایی  دستگاه 
وجود  امــروز  هم  پدیده ای  که  باشید  نداشته  شک  نداشت 
نداشت و این همه هواداری که به ورزشگاه می آیند تیمی برای 

تشویق و حمایت نداشتند.
برادران رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی نیز در این جلسه 
اجازه  ما  و  است  حاد  بسیار  امروز  پدیده  تیم  شرایط  گفت: 
نخواهیم داد تا این تیم هم به سرنوشت تیم هایی مثل ابومسلم 

و مشکی پوشان دچار شود. خوشبختانه آقای فتاحی طی چند 
روز گدشته نشان دادند که بر روی مسائل تیم دغدغه دارند و 

قطعا این مسئله در چند روز آینده حل خواهد شد.
فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز در این 
برای  داده  اتفاقات رخ  از  که  این است  واقعیت  جلسه گفت: 
این  با  تیمی  و حیف است  ناراحت هستم  پدیده من هم  تیم 
قبل  روزهای  طی  برود.  بین  از  صعودی اش  روند  پتانسیل، 
مذاکراتی با جناب رشیدیان استاندار خراسان رضوی داشتم 
و ایشان نیز به من دستور پیگیری مشکل این تیم را داده اند. 
عالوه بر این با وزیر ورزش و جوانان نیز تلفنی تماس گرفتم تا 
بتوانیم راهکاری برای کمک به تیم پدیده پیدا کنیم. متاسفانه 
ورزشی  تیم های  به  مستقیم  کمک  برای  را  ما  دست  قانون 
خصوصی بسته است اما این طور نیست که دست روی دست 

بگذاریم تا این تیم در باتالق فرو برود.
فتاحی افزود: تیم پدیده ویترین ورزش استان است و مردم 
هم حق دارند تا نگران این تیم باشند. اگر کسی یک بار فوتبال 
این  در  کار  که  می شود  متدجه  باشد  کرده  راددنبال  حرفه ای 
حوزه چقدر سخت است و باید در این راه سخت به شما مدیران 
باشگاه پدیده دست مریزاد بگویم که با این همه مشکل تا اینجا 
این تیم را سراپا نگه داشته اید. به عنوان متولی ورزش استان 
از تمام ظرفیت ها برای کمک به باشگاه استفاده خواهم کرد 
همچنین استاندار محترم هم جهت کمک و پیگیری مشکالت 
آمادگی خود را اعالم کردند و ما باید ظرفیت ها را برای ایشان 
یحیی  یعنی  حرفه ای  و  اخالق  با  سرمربی  شما  کنیم.  بازگو 
درخواست  هم  ایشان  از  من  و  دارید  تیم  در  را  گل محمدی 
ادامه  را دوباره  تیم  تمرینات  بازیکنان  با  با صحبت  تا  می کنم 
دهند و انشالله با قدرت در جام حذفی و بعد از آن در لیگ برتر 
شرکت نمایند. ما هم در اداره کل وظیفه خود می دانیم تا به 
این تیم کمک کنیم تا از بحران خارج شود و قطعا این موضوع 

را عملیاتی خواهم کرد.

دیدار پدیده ای ها با مدیرکل 
ورزش و جوانان

امیر ضیائیان رمضان زاده
مدیرروابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
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سامانه پیامک مردمی

آگهی مزایده نوبت اول
محکوم له : عباس حسن زاده فرزند حسین به آدرس تربت حیدریه – روستای آبرود – امام رضا 20
محکوم علیه : بهروز طحان فرزند پرویز به آدرس پل شرکت نفت نرسیده به امامت 18 – پالک 8

 محکوم به : مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول در حق محکوم له و مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت
مورد مزایده: 1- یک دستگاه خاور 808 به شماره انتظامی 688 ع 47 ایران 12 به رنگ سبز مدل 1369 فاقد بیمه و الستیک های جلو 70 درصد و عقب 2 جفت 30 درصد و 2جفت هم صاف می باشد و موتور و 
گیربکس و منبع اگزوز و لوازم موتور باز شده و داخل اتاق ریخته شده اتاق جلو تمام رنگ و اتاق عقب نیاز به رنگ دارد و شاسی ها سالم که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس )با وضعیت فعلی(جمعا به مبلغ 272/000/000 
ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه تاریخ 1397/07/25 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه 
دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 

درج و نشر میگردد.
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139660306013001598 – 1396/05/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی روستائی فرزند حسین بشماره شناسنامه 5216 و کدملی 0919129870صادره از گناباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 260/63 مترمربع از پالک شماره 828 
فرعی از 154 اصلی واقع دراراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمدعلی مزدور با انصاف و خانم ربابه مزدور با انصاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه 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:97/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/11

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001734هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ محمدحسن سلیمانی نژاد فرزند موتمن بشماره شناسنامه 1 
صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 62/74 متر مربع قسمتی از پالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در آخر پنج تن شهید قربانی 29 پالک 22 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
ظهیرالدوله  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 659
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/11

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

 آگهی مزایده 
محکوم له : سید محمد حسن زاده دیزقندی  فرزند سید محمود به آدرس تربت حیدریه- گلچین 28 پالک 5

محکوم علیه :1- سید عباس قرقچیان فرزند سید میرزا 2- سید محمود 3- بی بی مرضیه 4- بی بی طاهره 5- سید احمد 6- سید مجید 7- سیده فاطمه 8- بی بی زهرا شهرت همگی قرقچیان فرزند سید عباس 
به آدرس تربت حیدریه پشت باغملی خ معلم 2 کوچه بنفشه سمت راست پالک 39

محکوم به : مبلغ 2/937/450/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/000/000 ریال بعنوان بخشی از ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 110/430/700 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
120/697/000ریال بابت هزینه های صورت گرفته در حق محکوم له ونیز مبلغ 146/872/500ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 40/15/97

مورد مزایده: 1- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل پالک 272 فرعی از 236 اصلی به مساحت کل 183/68 مترمربع و اعیان همکف مسکونی 87/6 مترمربع انباری 3/08 متر مربع پارکینگ 14/25 
مترمربع و طبقه اول  مسکونی 105/32 مترمربع سرویس پله 2/45 مترمربع واقع در پشت باغملی کوچه بنفشه به مبلغ 1/400/000/000 – 2- ششدانگ پالک 3282 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 137 ، 407 به مساحت 226/65 مترمربع عرصه و 120 مترمربع همکف و 46 مترمربع پیلوت و 92 مترمربع مسکئنی و 3 مترمربع بالکن و 16 مترمربع بیوتات واقع در خیابان جنت گلچین 28 پالک 5 منزل 
جنوبی به مبلغ 2/410/000/000 ریال که طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ 3/810/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در 
روز چهارشنبه تاریخ 1397/07/25 از ساعت 12 الی 13 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه 
باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. 

این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001379 مورخه 1397/04/31 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ علی اصغر هدایتیان نیک  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 998 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 819/55 متر مربع قسمتی از پالک 86 اصلی بخش 9 مشهد واقع در همت آباد نرسیده به سفالگری بنگاه علی اصغر هدایتیان 
خریداری از رمضان میرزائی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 661
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/11
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ی
مفقود

کارت ، برگ سبز ، برگ شرکتی مربوط به موتور سیکلت  تکتاز سی جی ۱۵0  به شماره پالک۲۲۱۸۲ایران ۷۷۵ بنام عباس کاله درازی 
به شماره ملی 6۵۱960۷۵9۲  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اسـتـخـدام
خانم  و  آقا  تعدادی  از  فروش  و  دفتری  کادر  تکمیل  جهت  شیرازی  صیاد  ماندگار  سیمای  ای  بیمه  شرکت 

نماید. می  همکاری  به  دعوت  دیپلم  تحصیلی  مدرک  حداقل  با 
مزایا:

مازاد پورسانت   ، ثابت  حقوق 
... و  ویژه  خدمات  و  تسهیالت  از  برخورداری 

دوم طبقه   641 پ  45 و   43 : بین معلم  آدرس 
09151585229    *   051 -38946046   *  051 -38946064  : تلفن جهت هماهنگی 

خبر
چرا دالر سقوط کرد؟/چرا آمریکا در حال ترک خلیج فارس است؟

آمار سکته پس از کاهش قیمت دالر باال رفته است؟/ کدام ورزشکار یک نفر را کشت و از کشور گریخت؟

  مصوبه ای که دالر را ارزان تر می کند
ادامه  در  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  جلسه 
جمهوری  مرکزی  بانک  نیاز  مورد  اختیارات  بررسی 
موارد جدیدی  پول،  و  ارز  بازار  ایران در مورد  اسالمی 
شنبه  سه  امــروز  که  جلسه  این  در  کــرد.  تصویب  را 
ریاست  به  و  قضاییه  و  مقننه  قوای  سران  حضور  با 
مرکزی  بانک  شد؛  مصوب  شد،  برگزار  روحانی  دکتر 
جمهوری اسالمی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت 
مرکزی موظف  بانک  اساس؛  این  بر  ارزی–ریالی شد، 
است تمهیدات و تسهیالت الزم را برای خرید و فروش 
فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فوالد و دیگر 
کنندگان عرضه  توسط صادر  که  محصوالت صادراتی 
می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم نماید. بانک مرکزی 
و  است  باز  بازار  عملیات  به  مجاز  اسالمی  جمهوری 
می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و 
فروش اوراق مالی اسالمی منتشره توسط دولت اقدام 
نماید. به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع 
حداقل  که  صورتی  در  خارجی  دولتهای  اتباع  ارزی، 
در  گذاری  سرمایه  جهت  دالر  هزار  پنجاه  و  دویست 
ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت 
پنج  اقامت  مجوز  امتیاز  از  می توانند  کند،  می  اعالم 

ساله برخوردار شوند/ سایت ریاست جمهوری
عمومی  دادگاه های  رئیس  اعتراض    

تهران به قاضی پرونده دکل نفتی
محمود علیزاده طباطبایی گفت: رئیس دادگا ه های 
عمومی تهران هم به قاضی این پرونده به دلیل این وقفه 
اعتراض داشتند. قاضی پرونده می گوید هفته ای یکی 
دو پرونده به من ارجاع می دهند، به همین دلیل من 
نمی توانم تمام وقت روی پرونده دکل نفتی کار کنم. 
در این هفته یک پرونده 40 جلدی با مسئله مالی بیش 
از هزار میلیارد تومان، برای رسیدگی به ایشان ارجاع 

شده است./ایرنا
  واکنش مطهری به حرف های والیتی

با  رابطه  در  اسالمی  شــورای  مجلس  رییس  نایب 
اظهارات برخی مبنی بر قناعت و خوردن نان خشک 
گفت: این حرف ها زمانی تاثیر خواهد داشت که مردم 

احساس کنند مسئوالن هم درشرایط سختی هستند 
و ساده زیستی و مقاومت می کنند و تبعیضی در کار 

نیست./ایسنا
  چرا دالر سقوط کرد؟

و  پول  بازار  کمیسیون  رییس  نایب  حاجی بابایی، 
تصویب  احتمال  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  سرمایه 
FATF این اطمینان را ایجاد می کند که مانعی برای 
بانکی  ارتباط  بود.  نخواهد  اروپا  و  ایران  بین  ارتباط 
قطعی  تقریبًا  که  ایــران  با  سوئیس(  از  غیر  )به  اروپــا 
است.  دالر  قیمت  کاهش  دالیل  از  دیگر  یکی  شده، 
مسئوالن جسته و گریخته اعالم کردند که حدود 25 
بازار  در  اکنون  که  دارد  وجود  خانه ها  در  دالر  میلیارد 
آزاد در حال عرضه است. آزاد اعالم کردن واردات ارز 
بدون محدودیت همراه با مسافران دلیل دیگر است؛ 
حواله های خرید و فروش به شدت وجود دارد اما عرضه 
صرافی ها  حتی  و  مسافران  توسط  بازار  در  اسکناس 
در کاهش قیمت تاثیرگذار است و به احتمال زیاد در 
عرضه اسکناس در بازار افزایش پیدا خواهد کرد/ ایسنا

  آمار سکته پس از کاهش قیمت دالر باال 
رفته است؟

بر  مبنی  شــده  منتشر  شایعات  خالدی  مجتبی 
افزایش میزان سکته به دلیل کاهش قیمت دالر را غیر 
واقعی اعالم کرد.و گفت:میزان ماموریت های اورژانس 
و موارد تماس به خاطر سکته در کشور مانند روزهای 
نکرده است.گفتنی است؛  تغییری  و هیچ  قبل است 
از حدود  از چند روز گذشته که  با کاهش قیمت دالر 
17 هزار تومان به زیر 13 هزار تومان رسید، شایعاتی در 
برخی شبکه های مجازی مبنی بر افزایش موارد سکته 

منتشر شده است/ایرنا
  ابطحی: دولت »الل« است!

محمدعلی ابطحی رئیس دفتر ریاست جمهوری در 
دولت اصالحات، در یادداشتی که روزنامه اعتماد منتشر 
رویدادهای  مقابل  در  دولت  سکوت  از  انتقاد  با  کرد، 
دولت  برای  سخنگو  تعیین  عدم  از  کشور  اقتصادی 
انتقاد کرد و نوشت: »دولت الل است«ابطحی در بخش 
به  دادن  اهمیت  نوشت:  خود،  یادداشت  از  دیگری 

سخنگویی در هر سیستمی و در هر بخشی از حکومت، 
نشانه موفقیت آن بخش در جلب اعتماد عمومی است 
که متاسفانه شاید یکی از بدترین نمرات سخنگویی یا 
جلب اعتماد عمومی را دولت روحانی داشته است که 
می توان این گونه تعبیر و تحلیل کرد که این بی خیالی 
نسبت به افکار عمومی به معنای بی توجهی به مردم و 

قبول نداشتن پشتوانه مردمی است.
  چرا آمریکا در حال ترک خلیج فارس 

است؟
در  دوشنبه  ژورنال  استریت  وال  آمریکایی  نشریه 
ایران  با اشاره به موضع کاخ سفید در قبال  گزارشی 
از  آمریکا  ترامپ،  دولت  لفاظی های  برغم  نوشت: 
کاسته  فارس  خلیج  آب های  در  خود  نظامی  حضور 
برای  نیاز  و موشک های مورد  و کشتی ها، هواپیماها 
است.این  برچیده  را  نظامی  بــزرگ  رویــارویــی  یک 
ماه  از  آگــاه،  مقام های  گفته  به  می نویسد:  نشریه 
مارس )فروردین( که ناو »تئودور روزولت« منطقه را به 
مقصد اقیانوس آرام ترک کرد؛ هیچ ناوگروه تهاجمی 
است. نداشته  حضور  فــارس  خلیج  در  آمریکایی 

بازه  زمانی  این طوالنی ترین  تاکید می  کند:  گزارش 
هواپیمابری  ناو  هیچ  که  است  گذشته  دهه  دو  در 
ژورنال  استریت  است.وال  نبوده  منطقه  آب های  در 
تصمیم  آمریکا  دفاع  وزارت  همزمان،  که  می نویسد 
گرفته است چهار سامانه ضدموشکی را از کشورهای 
اردن، کویت و بحرین خارج و در نقاط دیگری نزدیک 
رسانه  کند.این  مستقر  روسیه  و  چین  مرزهای  به 
تغییرات  نتیجه  تحوالت  این  از  بخشی  که  می نویسد 
دیگر،  بخشی  و  آمریکا  دولت  مواضع  در  راهبردی 
تجهیزات  و  ناوها  تعداد  در  محدودیت   تاثیر  تحت 

نظامی این کشور است.
  کشف محموله بزرگ شربت های قالبی 

کودکان در تهران
و  اتیکت  جعبه،  جعل  با  سودجو  افــراد  از  برخی 
زیر 10  زادیتین که مخصوص کودکان  شیشه شربت 
سال است اقدام به پر کردن و پلمب محتویات داخل 
داروخانه ها  در  آن  توزیع  قصد  و  کرده  شیشه ها  این 

آگاهی  پلیس  رئیس  لطفی،  علیرضا  دارند.سردار  را 
داروها  این  از  آزمایشی  بزرگ گفت:نمونه های  تهران 
را به دستگاه های مربوطه ارسال کرده ایم تا نظر خود 
را درباره میزان آسیب زا بودند این داروها اعالم کنند 
اما آنچه که قطعی است این است که این داروها هیچ 

تاثیری بر سالمت افراد نداشته است/ ایسنا
از  و  کشت  را  نفر  یک  ورزشکار  کدام    

کشور گریخت؟
روزنامه خبرورزشی در شماره روز دوشنبه خود افشا 
کرد ورزشکاری که سابقه حضور در تیم ملی را داشته، 
مرتکب به قتل شده و از کشور گریخته است.خبرهای 
رسیده حکایت از آن دارد که این ورزشکار، فوتسالیست 
بوده و برای تیم ملی هم بازی کرده است.او ظاهرا در 
این  در  زودی  به  بیشتر  جزئیات  برد.  می  سر  به  اروپا 

زمینه منتشر خواهد شد.
   40 نفر از سران داعش در عملیات سپاه 

به هالکت رسیدند
سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده  سردار   
: طبق اطالعات بدست آمده 40 نفر از سران داعش 
در این عملیات به هالکت رسیدند.یکی از این افراد، 
به  که  بود  عراقی  فرد  یک  که  موصل  بخش  فرمانده 
تمام  آمده  بدست  تصاویر  است.طبق  رسیده  هالکت 

اهداف در این عملیات نابود شده اند/ فارس
  معصومه ابتکار از مونا فرجاد شکایت می کند
به  اینستاگرام  در  پستی  انتشار  با  ابتکار  معصومه 
تندی از مونا فرجاد برای انتشار مطالب خالف واقعیت 
جوان  بازیگر  این  از  دلیل  این  به  کرد  تاکید  و  انتقاد 
رییس  معاون  ابتکار  کرد.معصومه  خواهد  شکایت 
در  فرجاد  مونا  انتقادی  پست  به  واکنش  در  جمهور 
می  همچنان  دروغ  نوشت:»امپراطوری  اینستاگرام 
همفکرش  های  رسانه  دهد،  می  خط  کیهان  تــازد. 
هماهنگ جو می دهند و افرادی هم برای خودنمایی یا 
در معامله، تحریف را منعکس می کنند... البته بعضی 
ها هم مثل این یکی کلی دروغ اضافه می کند... فایل 
این مصاحبه  در  ابتکار  صوتی صحبت های معصومه 
کار  دروغ  امپراطوری  چگونه  ببینید  تا  شود  می  ارائه 
خود را پیش می برد و حیا و اخالق هم نمی شناسد...

مطالب و جمالت به کار رفته در مطلب مونا فرجاد 
دروغ و بی تردید با اهداف خاصی مطرح شده است. 
رساندن  سرانجام  به  با  یازدهم  دولت  نکنیم  فراموش 
کنترل  گذرانیم  می  روزها  این  که  را  شرایطی  برجام، 
و  ترامپ  اما  ساخت.  محقق  را  اقتصادی  رشد  و  کرد 
همدستان منطقه ای اش که آینده را برای ایران روشن 
کردند. آشفته  را  اوضاع  برجام  از  با خروج  دیدند  می 

اینبار اما ایران در جهان تنها نیست و تحوالت مثبتی 
و  گروهها  داخل  در  متاسفانه  چه  اگر  است.  پیش  در 
ستون  نقش  ماموریت،  براساس  یا  حماقت  با  افرادی 
پنجم را بازی کرده و با خبرسازی و القا دروغ و تحریف 
شکایت  البته  بارند...  می  مردم  اعتماد  جان  به  آتش 
قضایی از مونا فرجاد به خاطر دروغ هایی که از زبان 

معصومه ابتکار منتشر کرده انجام می شود .«
  قطع صادرات نفت کویت به آمریکا پس 

از 25 سال
بنا بر آمار اداره اطالعات وزارت انرژی آمریکا، کویت 
کشور  این  به  را  خود  نفت  صــادرات  سال   25 از  پس 
بلومبرگ،  خبرگزاری  گزارش  به  است.  کرده  متوقف 
کویت نگاهش را از بازار آمریکا به بازار آسیا که از جذابیت 
بیشتری برای این کشور برخوردار است، معطوف کرده 
است. بلومبرگ با بیان اینکه نفت کیفیت باالی کویت 
افزوده  می شود،  معامله  دالر  آسیایی 80  بازارهای  در 
است: 80 درصد صادرات نفت کویت به آسیا صورت 
می گیرد. عربستان با صادرات یک میلیون بشکه نفت به 
آمریکا جای کویت را در بازار آمریکا می گیرد. عراق نیز 
روزانه 400 هزار بشکه نفت به این کشور صادر می کند. 
کویت پیش تر در سال 1992 میالدی و به دنبال حمله 
آمریکا  به  را  خود  نفت  صادرات  کشور،  این  به  صدام 

متوقف کرده بود./ تابناک
  سقوط دالر، دامن موبایل را هم گرفت

قیمت گوشی های تلفن همراه که به دنبال باال رفتن 
نرخ ارز افزایش یافته بود اکنون به گفته رئیس اتحادیه 
با  جانبی،  لوازم  و  ارتباطی  مخابراتی،  دستگاه های 
گرفته  خود  به  کاهشی  روندی  دالر،  نرخ  سراشیبی 
با  ایرنا، هم زمان  اقتصادی  گزارش خبرنگار  به  است. 

افزایش نرخ ارز در بازار، قیمت گوشی های تلفن همراه 
نیز صعودی شد به گونه ای که بهای برخی نشان های 
تجاری تا بیش از 30 میلیون تومان افزایش یافته بود. 
بازارهای  نرخ دالر سراشیبی شده،  روز دوشنبه که  از 
دیگری همچون موبایل نیز روند کاهش قیمت را شروع 
کاهش  گفت:  محبی  مهدی  پیوند  همین  در  کردند. 
بازار  در  قیمت  بر  درصــدی   100 تأثیری  ارز  قیمت 
وارد  ارز  با  کاال  این  زیرا  دارد  همراه  تلفن  گوشی های 
ادامه  اتحادیه دستگاه های مخابراتی  رئیس  می شود. 
داد: اکنون که نرخ دالر کاهش یافته است، شاهد افت 
بهای گوشی در بازار تلفن همراه هستیم. »محمدجواد 
آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سوم 
با چند رویکرد در دست اقدام ازجمله  مهرماه گفت: 
ترخیص تدریجی گوشی های تلفن همراه از گمرک و 
انبارهای توقیف شده، انتظار کاهش قیمت این کاال در 
بازار را داریم. گوشی های تلفن همراه از تیرماه امسال 
در واکنش به نوسان های ارزی با کمبود عرضه و افزایش 
قیمت روبرو شده است. ضمن آنکه برخی واردکنندگان 
خود  کاالهای  دولتی،  ارز  دریافت  باوجود  نیز  موبایل 
را به نرخ ارز آزاد در بازار فروخته بودند که اکنون برای 

آن ها پرونده قضایی تشکیل شده است./ ایرنا
  ایران و آمریکا در انتظار یک رأی

چهارشنبه،  روز  ظهر  دادگستری  بین المللی  دیوان 
رأی خود را در مورد شکایت ایران از آمریکا در ارتباط 
با تصمیم دولت واشنگتن در اعمال مجدد تحریم های 
غیرقانونی یک جانبه علیه تهران، متعاقب تصمیم 8 می 
2018 دولت آمریکا مبنی بر خروج یک طرفه از برجام را 
صادر می کند. دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
آمریکا  اقدام دولت  به  و در واکنش  تیرماه 1397   25
در اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یک جانبه علیه 
تهران، متعاقب تصمیم 8 می 2018 دولت واشنگتن 
جهت خروج یک طرفه از برجام، شکایتی را علیه این 
کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه 1955 مودت، 
روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور، نزد 
اصلی  رکن  به عنوان  دادگستری  بین المللی  دیــوان 

قضایی سازمان ملل متحد مطرح و ثبت کرد./ ایسنا

رسول گرامی اسالم )ص(فرمودند:
سه ويژگی اســت كه در هر كس يافت شود، ويژگی های ايمان كامل می گردد: آن كه 
وقتی خشــنود گردد، خشــنودی اش او را به باطل نكشاند و خشمش او را به هنگام 
خشم، از حق برون نبرد و هر گاه توان يافت، به آنچه از او نیست، دست درازی نكند

خردمندان دين باور فرزندان صالح و معنوی  رهبران معصوم اند و چنین فرزندان خرد ورزی وارث  فضیلت به جا  مانده از مورثان مصوم  خوداند و اگر 
شعار رسمی پیروان اهل بیت عصمت علیه السالم در مراسم سوگ و ماتم ساالر شهیدان  حضرت  حسین بن علی علیه السالم اين است  وجعلنا واياكم من 
الطالبین بثاره برای آن خواهد بود  كه شیعیان ناب آزاديخواهان اصیل واستقالل طلبان الهی فرزندان معنوی سید شهدايند وخونبهای خون پدر معنوی 

خود را در مبارزه  پبگیر در برابر هرجور و طغیان می دانند ودر اين مسیر از بذل نفس ونفیس دريغ نمی كنند . 
سروش  هدايت ج 3  ص189   

رتکیب طبایع چو هب کام تو دمی است
رو شاد زبی ارگهچ ربتو ستمی است

با اهل رخد باش هک اصل تن تو
رگدی و نسیمی و غباری و دمی است
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